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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 ىاملندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل

 http://www.fao.org/about/meetings/cofi/ar/يل: اإلنرتنت على العنوان التا
MX180/A 

A 

 األسماك مصايد لجنة
 الثالثة والثالثونالدورة 

 2018يوليو/تموز  13-9روما، 

 الخطوط التوجيهية الطوعية لخطط توثيق المصيد
 
 

 موجز
 
 أجل وضع خطوط توجيهية طوعية خلططتتضمن هذه الوثيقة موجزًا عن أنشطة منظمة األغذية والزراعة من  

 توثيق املصيد.
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 مقدمة –أوالً 
 
، قرارًا بشأن 2013اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف دورهتا الثامنة والستني يف ديسمرب/كانون األول  -1

عيت مبوجبه الدول األعضاء يف األمم املتحدة إىل بدء العمل ضمن منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) مصايد األمساك، دُ 
يد األمساك، . واستجابة لذلك، اقرتحت جلنة مصا)توجيهيةالطوط (اخل وضع خطوط توجيهية خلطط توثيق املصيد من أجل

ن تتوىل املنظمة وضع هذه اخلطوط التوجيهية، مبا يف ذلك ، بأ2014 متوز/يوليويف  املنعقدةيف دورهتا احلادية والثالثني 
ني، على أن جلنة مصايد كذلك، يف دورهتا احلادية والثالث اشرتطتتستند إىل املبادئ احملددة الستة. و اليت مكنة ا املأشكاهل

طط توثيق املصيد ر خاالعتباكلفة وأن يأخذ بعني تبارات اخلاصة بالفوائد مقابل اليتضمن تقييم اخلطط واألشكال االع
 املنظمة ومنظمات إقليمية إلدارة مصايد األمساك. الدول األعضاء يفبالفعل بعض  تطبقهااليت 

 
 حالة اإلعداد –ثانًيا

 
أجل اقرتاح مشروع  من 2015 ة خلطط توثيق املصيد يف يوليو/متوزالتوجيهيمشاورة اخلرباء بشأن اخلطوط  ُعقدت -2

. وقرّرت قوم باستعراضهتللخطوط التوجيهية على اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك لكي 
، استخدام اقرتاح بديل كنقطة انطالق للمشاورة 2016يف فرباير/شباط  املنعقدةاللجنة الفرعية، يف دورهتا اخلامسة عشرة 

 التقنية.
 
عقدت املشاورة التقنية بشأن اخلطوط التوجيهية خلطط توثيق املصيد ثالث دورات مستأنفة يف أبريل/نيسان و  -3

ري غ. ويف حني وافقت املشاورة التقنية على أغلبية نص مشروع اخلطوط التوجيهية خلطط توثيق املصيد، 2016ويوليو/متوز 
) من أجل التوصل إىل توافق يف اآلراء خبصوص 3-6و 5-1الفقرتني (بشأن  إجراء مزيد من املناقشاتاجة إىل احلأقرت ب أ�ا

 اخلطوط التوجيهية برّمتها.
 
، استعرضت جلنة مصايد األمساك يف دورهتا الثانية والثالثني، التقّدم احملرز يف وضع اخلطوط 2016ويف يوليو/متوز  -4

كن أن الثني، التأكيد على الدور احلاسم األمهية الذي ميالتوجيهية. وأعادت جلنة مصايد األمساك، يف دورهتا الثانية والث
تضطلع به خطط توثيق املصيد يف مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، وأجازت للمشاورة التقنية ما يلي: 

اخلطوط التوجيهية  ) ووضع2) استئناف دورهتا جمدداً يف أقرب وقت ممكن ومعاجلة الفقرتني العالقتني وإجياد حل هلما؛ (1(
) وعرض اخلطوط التوجيهية على الدورة األربعني ملؤمتر املنظمة الذي من املقرر عقده يف شهر يوليو/متوز 3بصيغتها النهائية؛ (

 بغية اعتمادها بصيغتها النهائية. 2017
 
وناقشت الفقرتني العالقتني ، 2017أبريل/نيسان  5و 4جمدداً يف بشأن اخلطوط التوجيهية وانعقدت املشاورة التقنية  -5

 وتوصلت إىل حّل هلما واعتمدت مشروع اخلطوط التوجيهية.
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   الفرتةيف وُعرضت اخلطوط التوجيهية خلطط توثيق املصيد على مؤمتر املنظمة يف دروته األربعني اليت عقدت -6
تها  لحق هبذه الوثيقة، وشدد على أمهي. واعتمد املؤمتر اخلطوط التوجيهية، املتاحة ضمن امل2017يوليو/متوز  8إىل  3من 

 كوثيقة إرشادية لألعضاء واألسرة الدولية الستخدامها كمرجع يف األنشطة ذات الصلة. 
 
وُعرضت من ّمث اخلطوط التوجيهية املعتمدة على اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد  -7

 ملناقشة برنامج تطبيقها، مبا يشمل أنشطة التوعية وبناء القدرات املوجهة للدول األعضاء.األمساك يف دورهتا السادسة عشرة 
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 (الملحق)
 

 المصيد توثيق لخطط الطوعية التوجيهية الخطوط
 
 والهدف النطاق -1
 
 اصــــــطيادها جيري ليتا الطبيعية األمساك إىل بالنســــــبة املصــــــيد توثيق خطط وتغطي طوعية التوجيهية اخلطوط هذه 1-1

 .جمهزة غري أم جمهزة أكانت سواء الداخلية، املناطق أو البحرية املناطق يف جتارية ألغراض
 
 الدويل للقانون بًقاط املتاحة الوســــــائل مجيع اســــــتخدام ينبغي بأنه التســــــليم مع التوجيهية اخلطوط هذه إعداد يتم 1-2

 والقضـــــاء ردعهو  تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصـــــيد ملنع الدولية العمل خطة مثل أخرى، دولية وصـــــكوك املعين،
. عليه والقضــــاء هوردع) القانوين غري الصــــيد( تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصــــيد ملنع) الدولية العمل خطة( عليه

 وردعه القانوين غري الصيد نعم يف واملتمثلة العلم دولة عاتق على امللقاة الرئيسية املسؤولية إىل املصيد توثيق خطط وتستند
 .األخرى والتدابري امليناء دولة تتخذها اليت للتدابري قّيما مكمال أيضا وتشكل. عليه والقضاء

 
 مصــــــــــــــايد إلدارة اإلقليمية واملنظمات الدول إىل املســــــــــــــاعدة تقدمي يف التوجيهية اخلطوط هذه من اهلدف يكمن 1-3

 جديدة ططخ وتنفيذ وضــــــع لدى األخرى الدولية احلكومية واملنظمات اإلقليمية االقتصــــــادي التكامل ومنظمات األمساك
 .القائمة املصيد توثيق خطط استعراض أو تنسيق أو املصيد لتوثيق

 
 مراعاة مع ملصـــــيدا توثيق خطط تنفيذ لدى النامية للدول اخلاصـــــة باملتطلبات كامل  بشـــــكل اإلقرار للدول ينبغي 1-4

 .7 الفقرة
 
 شـــــكلب املالية، واملؤســـــســـــات حكومية، غري أم حكومية أكانت ســـــواء املعنية، الدولية واملنظمات الدول ُتشـــــجع 1-5

 ونقل الفنيةو  املالية املســــــــــــــاعدة توفري ذلك يف مبا القدرات، وبناء املســــــــــــــاعدة تقدمي على التنســــــــــــــيق، خالل من أو فردي
ة لفعال،ا تنفيذها ولدعم التوجيهية، اخلطوط هذه أهداف حتقيق أجل من النامية للدول والتدريب التكنولوجيا  خاصــــــــــــــً

 .اإللكرتونية املصيد شهادات بإصدار يتعلق ما يف
 
 .اصةاخل ومتطلباهتا النطاق الصغرية األمساك مصايد احتياجات مراعاة املصيد توثيق خلطط ينبغي 1-6
 
 التعاريف -2
 
 :التوجيهية اخلطوط هذه ألغراض 
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 اإلمداد، ســـةســـل طول على القيام، يف املســـاعدة إىل أســـاســـي بشـــكل يهدف نظاًما" املصـــيد لتوثيق خطة" تعين 2-1
 املســـــــتويات على هبا املعمول واإلدارة الصـــــــون تدابري مع متاشـــــــًيا اصـــــــطياده مت مصـــــــيد من يتأتى مسك كان  إذا ما بتحديد
ا واملوضــــــــــــــوعـة والـدوليـة، واإلقليميـة الوطنيـة  اعتبـارهابـ بعـد مـا يف إليهـا ويشــــــــــــــار الصــــــــــــــلـة، ذات الـدوليـة لاللتزامـات طبقـً

 ."املصيد توثيق خطط"
 
 على طالعباال ويســمح املختصــة الســلطات عليه وتصــادق شــحنة يصــاحب رمسيا مســتنًدا" مصــيد شــهادة" تعين 2-2

 .اإلمداد سلسلة عرب متر اليت األمساك بشأن للتحقق وقابلة دقيقة معلومات
 
 .جمهزة غري أم جمهزة أكانت سواء الطبيعية احلية املائية املوارد أنواع مجيع" مسك" يعين 2-3
 
 اليت أو واحدة إليها مرســــل جهة إىل واحدة ُمصــــدرة جهة من واحد وقت يف ترســــل اليت األمساك" شــــحنة" تعين 2-4

صدرة اجلهة من شحنها يغطي واحد نقل مبستند مشمولة تكون
ٌ
 .إليها املرسل اجلهة إىل امل

 
 الصيد غراضأل استخدامها يعتزم أو لالستخدام جتهز أو تستخدم حجم أي من سفينة أي" صيد سفينة" تعين 2-5
 وســـفن ســـافنةامل جمال يف العاملة والســـفن األمساك، جتهيز وســـفن الدعم ســـفن ذلك يف مبا بالصـــيد، صـــلة ذات أنشـــطة أو

 .احلاويات سفن باستثناء السمكية، املنتجات لنقل اجملهزة النقل
 
 الصـــيد ملنع الدولية العمل خطة من 3 الفقرة يف املبينة األنشـــطة" تنظيم ودون إبالغ دون قانوين غري صـــيد" يعين 2-6

 .2001 عام يف والزراعة األغذية منظمة عن الصادرة عليه والقضاء وردعه تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري
 
 بعد مت وإن ىتح احلرة، للتجارة منطقة أو ميناء يف الرصـــــيف إىل ســـــفينة من لألمساك األوىل احلركة" اإلنزال" يعين 2-7

 .إنزال عملية حاوية إىل سفينة من لألمساك ميناء يف النقل أو التفريغ ويعترب. أخرى سفينة إىل نقلها ذلك
 
 ميلك القتضــاء،ا حســب األمساك، ملصــايد دولًيا حكومًيا ترتيًبا أو منظمة" األمساك مصــايد إلدارة إقليمية منظمة" تعين 2-8

 ."األمساك مصايد إلدارة إقليمية منظمة" أ�ا على بعد ما يف إليها ويشار وإدارهتا، األمساك مصايد لصون تدابري وضع صالحية
 
 نقطة ىلإ املصـــــــيد من وتوزيعها األمساك إنتاج عليها ينطوي اليت العمليات من ســـــــلســـــــلة" إمداد ســـــــلســـــــلة" تعين 2-9

 .والنقل يزوالتجه التصدير وإعادة املسافنة وعمليات اإلنزال مثل أحداث ذلك يف مبا النهائية، السوق يف االسترياد
 
 .امليناء يف أو لبحرا يف أخرى، سفينة إىل مباشرة سفينة من إنزاهلا يسبق مل اليت األمساك نقل" املسافنة" تعين 2-10
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 األساسية المبادئ -3
 
 :أن املصيد توثيق خلطط ينبغي أنه مفادها اليت املبادئ إىل التوجيهية اخلطوط تستند 
 
 الصلة؛ ذي الدويل القانون أحكام مع تتماشى 3-1
 
 التجارة؛ أمام ضرورية غري حواجز ختلق وأال 3-2
 
 بالتكافؤ؛ وتقر 3-3
 
 املخاطر؛ إىل وتستند 3-4
 
 وشفافة؛ وواضحة وبسيطة موثوقة وتكون 3-5
 
 .ذلك أمكن إذا إلكرتونية وتكون 3-6
 
 األساسية المبادئ تطبيق -4
 
 :يلي مبا 3 الفقرة يف عليها املنصوص املبادئ تطبيق يسرتشد أن ينبغي 
 
ا يكون أن يُتخــذ تــدبري ألي ينبغي 4-1  اتفــاقــات ينهــاب ومن الــدويل، القــانون يف عليهــا املنصــــــــــــــوص لألحكــام مطــابقــً

 الصــــيد بشــــأن ســــلوكال مدونة االعتبار بعني يأخذ أن وينبغي البحار، لقانون املتحدة األمم واتفاقية العاملية التجارة منظمة
 والزراعة؛ األغذية منظمة عن الصادرة الرشيد

 
 على ممكنة ودقي أقلّ  تفرض أن املصــــــــــــــيد توثيق خلطة ينبغي التجارة، أمام ضــــــــــــــرورية غري حواجز خلق ولتفادي 4-2

. مبتطلباهتا أثريناملت عاتق على امللقاة األعباء من حد أدىن إىل للتقليل تصــــــــــمم وأن منها املنشــــــــــود اهلدف لتحقيق التجارة
 ؛5-4 الفرعية للفقرة طبًقا هبا واإلخطار متييز دون من املصيد توثيق خطة تطبيق وينبغي

 
  إذا التوجيهيـة وطاخلط أهـداف حتقيق ألغراض متوازيـة أ�ـا على املصــــــــــــــيـد لتوثيق خمتلفـة خبطط االعرتاف وميكن 4-3

 .االعتبار بعني املوجودة اخلطط أخذ ذلك إىل إضافة وينبغي. موازية نتائج إىل تفضي كانت
 
 ملنع فعالة وســيلة نتكو  أن ميكن حيث فقط املصــيد توثيق خطط تنفيذ لضــمان اجلهود قصــارى تُبذل أن وينبغي 4-4

 املصــيد توثيق خطط يذتنف ينبغي الغاية، هلذه وحتقيقا. اإلمداد ســلســلة دخول من القانوين غري الصــيد من املتأتية املنتجات
 املخاطر حتليل أســاس على وتنفيذها املصــيد توثيق خطط تصــميم وينبغي. األمساك مصــايد إلدارة فعال نظام ســياق ضــمن
 وينبغي. الصلة ذات واألسواق األرصدة إىل بالنسبة القانوين غري الصيد يشكلها اليت املخاطر مع متناسبة تكون أن وينبغي
 :يتضمن أن للمخاطر لتقييم
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 وهذا .اطرللمخ التعرض من للحد الالزمة التدابري مجيع وتنفيذ للمخاطر والشــــــــــــــفاف املنهجي التحديد )أ(

 واختاذها، اءاتاإلجر  وحتديد وتقييمها، املخاطر وحتليل واملعلومات، البيانات مجع قبيل من أنشـــطة يشـــمل
  منتظم؛ بشكل واالستعراض الرصد ذلك يف مبا

 الســــــــــمكية األرصــــــــــدة بينها من أخرى، أمور مجلة ضــــــــــمن القانوين، غري للصــــــــــيد أنشــــــــــطة أي يف والنظر )ب(

 ودخل املراقبة،و  اإلدارة تدابري على ســـــليب بشـــــكل تؤثر اليت املصـــــايد أو اجلغرافية، املنطقة أو األســـــطول أو
 الصلة؛ ذات األخرى والعوامل واألسواق، عيشهم، كسب  وسبل الصيادين

 التوجيهية وطواخلط االلتزامات تنفذ مل دولة علم ترفع املعنية األســــــاطيل أو الســــــفن كانت  إذا ما يف والنظر )ج(
  الصلة؛ ذات الدولية

 لمنظمةل ينبغي األمساك، مصـــــــــايد إلدارة إقليمية منظمة ضـــــــــمن توضـــــــــع املصـــــــــيد لتوثيق خطط حالة ويف )د(
 الصـــيد طرخل التصـــدي على املصـــيد توثيق خطط قدرة يف كذلك  تنظر أن األمساك مصـــايد إلدارة اإلقليمية

 تدابري فعالية ذلك يف مبا هبا، اخلاصة القائمة واإلدارة الصون نظم يف احملتملة الفجوات بسبب القانوين غري
 .احلالية واإلشراف واملراقبة الرصد

 
 التحقق ميكنو  دقيقة معلومات ضــمان املصــيد توثيق خلطط ينبغي واألســواق، اإلمداد ســلســلة شــفافية لتحســني 4-5

 :وشفافة وواضحة وبسيطة موثوقة املصيد توثيق خطط أن ولضمان. اإلمداد سلسلة طول على منها
 

 وذات نهام التحقق ميكن معلومات على حتتوي وأن االســــتخدام ســــهلة املصــــيد شــــهادات تكون أن ينبغي )أ(
 بسهولة؛ ومتاحة وضرورية صلة

 إتاحة وينبغي. التدبري ذاه اعتماد قبل التعليقات لتلقي معقولة زمنية فرتة وإتاحة مقرتح تدبري نشـــــر وينبغي )ب(
 كيفية  عن شــــرحا يتضــــمن أن اإلشــــعار هلذا وينبغي. 1الصــــلة ذات اإللكرتونية املواقع على املعتمدة التدابري
 .لإلنصاف ضمانا واملستوردة احمللية املنتجات مع التعامل

 
 :أن للنظم وينبغي. التزوير خطر من للحد مأمونة إلكرتونية نظم استخدام وينبغي 4-6
 

  تعمل أن غيوينب املختصـــة الســـلطات قبل من عليها واملصـــادقة املصـــيد شـــهادات إلصـــدار آلية مبثابة تكون )أ(
 املعلومات؛ من التحقق يتيح مبا اإلمداد سالسل عن والبيانات املصيد لشهادات كمستودع

 لدولا تعاون خالل من اإلمداد ســـــــــــلســـــــــــلة امتداد على منها التحقق وميكن دقيقة معلومات توافر وتكفل )ب(
 النظام؛ يف املشاركة

 أن على احلرص عم البيانات، وإدارة املعلومات لتبادل عليها املتفق الدولية واألشــــــكال املعايري إىل وتســــــتند )ج(
 املتبادل؛ التشغيل إمكانية مكوناهتا تتيح

                                                      
قعني و لغرض هــذه اخلطوط التوجيهيــة ينبغي إتــاحــة هــذه اإلشـــــــــــــــعــارات، كحــد أدىن، على املوقع اإللكرتوين للــدول اليت تقرتح أو تنفــذ تــدبريا وعلى امل  1

 اإللكرتونيني ملنظمة التجارة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة.
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 يف نظرال وينبغي. املســـــــــــــتخدمني عاتق على امللقاة األعباء من وتقلل االســـــــــــــتخدام وســـــــــــــهلة مرنة وتكون )د(
 إلغاءو  املســــــــــتندات وطباعة ضــــــــــوئيا املمســــــــــوحة املســــــــــتندات لتحميل الروتينية اإلجراءات مثل الوظائف،
 بالبيانات؛ املتعلقة والتساؤالت املستندات

 رى؛أخ مناسبة وسائل أو السر وكلمات الدخول لتسجيل نظام باستخدام آمن وصول إمكانية وتتضمن )هـ(

 ومستوياته هووظائف النظام أجزاء وحتدد عليها والتصديق البيانات مدخالت عن واملسؤوليات األدوار وحتدد )و(
 إليها؛ الوصول املستخدمني من جملموعة أو املستخدمني لفرادى جيوز اليت

 املستندات؛ تدفق وتيسري )ز(

 باملعلومات؛ املتعلقة املتطلبات يف املرونة من أكرب قدر وتوفري )ح(

 .وتنفيذها مأمونة إلكرتونية نظم تطوير اجل من النامية للدول الدعم وتوفري )ط(
 
 واإلشعار التعاون -5
 
 أن للدول وينبغي. طةاخل إطار يف بالتعاون املعنية الدول مجيع تقوم عندما فعالية األكثر هي املصــيد توثيق خطط 5-1

 تقييم �ج اسأســــــ على املصــــــيد، توثيق خطط وتنفيذ إعداد عملييت يف النطاق واســــــعة األطراف متعددة مشــــــاركة تلتمس
 .اإلقليمية أو األطراف املتعددة املصيد توثيق خبطط االستعانة وتفضل. التكلفة بفعالية املتصلة واالعتبارات املخاطر

 
. وإدارهتا ذهاوتنفي املصـــــيد توثيق خطط تصـــــميم أجل من للتعاون جهود من أمكنها ما بذل الدول على ويتعّني  5-2

 :إىل يهدف أن التعاون هلذا وينبغي
 

 واضحة؛ موضوعية معايري إىل املخاطر تقييم استناد ضمان )أ(

  هبا؛ املعمول للتشريعات متتثل اليت املصايد من متأتية األمساك واردات تكون أن ضمانو  )ب(

 املصيد؛ بشهادات اخلاصة التحقق ومتطلبات األمساك استرياد وتيسري )ج(

 .املعلومات لتبادل إطار وضع وتوخي )د(
 
 :ويفيد عليها تصادق اليت الدولة إشعار حمط املصيد شهادة قبول يكون أن ينبغي 5-3
 

 الصـــــيد ســـــفن على بجي اليت واإلدارة الصـــــون وتدابري واللوائح القوانني لتنفيذ وطنّية ترتيبات اعتمدت أ�ا )أ(
 وإنفاذها؛ وملراقبتها هلا، االمتثال

 املصــــــــــــيد شــــــــــــهادات يف الواردة املعلومات صــــــــــــحة إثبات من ُميكِّنها مبا مزودة املختصــــــــــــة الســــــــــــلطة وأن )ب(
 يتضمن أن وينبغي .املستوردة الدولة طلب على بناء الشهادات هذه من التحقق بعمليات االضطالع ومن

 ملقدمةا املعلومات كانت  حال ويف. هبا واالتصــــال الســــلطة تلك لتحديد الالزمة املعلومات أيضــــا اإلشــــعار
 وضــــــــح،ت أن األمساك مصــــــــايد إلدارة اإلقليمية املنظمة أو املســــــــتورة للدول ينبغي كاملة،  غري اإلشــــــــعار يف
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 جديد شعارإ تقدمي منها تطلب وأن الناقصة العناصر املصيد شهادة على تصادق اليت للدولة تأخري، دون
 .ممكن وقت أقرب يف

 ســــلطة عنيت أن املصــــيد توثيق خطط يف اإلمداد ســــلســــلة ضــــمن األحداث يف املشــــاركة الدول جلميع ينبغي وأنه 
 .اإلمداد سلسلة طول على منها التحقق وميكن دقيقة معلومات توافر لضمان خمتصة

 
 بها الموصى والمعايير الوظائف -6
 
 التتبع وىمســـــــــت حتديد من ُميكِّن مبا واضـــــــــح، بشـــــــــكل حمدد هدف إىل املصـــــــــيد توثيق خطط تســـــــــتند أن ينبغي 6-1

 .املستخدمني قعات على امللقاة األعباء من والتقليل املنشود هدفها لتحقيق تصميمها وينبغي. املطلوبة والوظائف
 
 املنتجات أنواعو  ذلك، ينطبق حيثما املعنية، واألرصـــــــــدة األنواع بوضـــــــــوح حتدد أن املصـــــــــيد توثيق خلطط وينبغي 6-2

 .املطبقة املوحد النظام تصنيفات مجيع تذكر وأن باخلطة، املرتبطة واإلعفاءات
 
 املعنية الدول وارأد مبختلف وجه أكمل على اإلقرار ينبغي املصــــيد، توثيق خطط على املصــــادقة عملية إطار ويف 6-3

 الوطنية القوانني مع يتماشــى مبا به، واالجتار وإنزاله املصــيد من والتحقق ومراقبتها ورصــدها الصــيد عمليات إجازة أجل من
 املصــــــــــيد ثائقو  معلومات على املصــــــــــادقة تتم أن وينبغي. األطراف املتعددة وااللتزامات والصــــــــــكوك التدابري ومع والدولية

 التحقق يف تشـــــــارك أن املعنية الدول جلميع ميكن األمساك، ملصـــــــايد احملددة لألوضـــــــاع ووفقا. املختصـــــــة الســـــــلطة قبل من
 تصادق اليت ختصةامل السلطات قبل من التحقق تطلب أن املستوردة للدول وجيوز. املصيد وثائق يف الواردة املعلومات من

  .املصيد وثائق على
 
 الشـــــحنات الةح ويف. وآمنة فريدة مســـــتندات بأرقام خاصـــــة متطلبات تتضـــــمن أن املصـــــيد توثيق خلطط وينبغي 6-4

 جانب من التحقق مليةع لتيســـــري الرئيســـــية املصـــــيد لشـــــهادات ارتباطها بوضـــــوح يربز أن ينبغي اجملهزة، املنتجات أو اجملزأة
 .املستوردة الدول

 
 :إىل الواجب االعتبار إيالء ينبغي املصيد، لتوثيق خطة وضع وعند 6-5
 

 هبا؛ املعمول واإلشراف والرقابة الرصد متطلبات )أ(

 البيانات؛ وسرية املعلومات بتبادل املتعلقة الصلة ذات واملعايري )ب(

 للخطة؛ والكفؤ الفعال لألداء الضرورية العمل لغات واستخدام )ج(

 عاةمرا مع الالزم التدريب وإتاحة املســـــــــــتخدمني جمموعات ملختلف موجهة للمســـــــــــتخدمني أدلّة ووضـــــــــــع )د(
 .النامية للدول اخلاصة املتطلبات
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ا. امللحق ضـــــمن املصـــــيد توثيق خطط يف الرئيســـــية املعلومات عناصـــــر وترد 6-6  بني املوجود طالراب إبراز على وحرصـــــً
 تتضــمن نأ جيوز خاصــة، حاالت ويف. اإلمداد ســلســلة امتداد على معلومات من يلزم ما إتاحة ينبغي واملنتجات، املصــيد
 .منها املرجوة الغايات لتحقيق االقتضاء حسب إضافية عناصر املصيد توثيق خطط

 
 الخاصة بمتطلباتها واالعتراف النامية الدول مع التعاون -7
 
 الدول عن فضًال  نهام منًوا األقل سيما ال النامية، للدول اخلاصة باملتطلبات كامًال   اعرتافًا تعرتف أن للدول ينبغي 7-1

 .التوجيهية اخلطوط تطبيق على القدرة امتالكها على حرًصا وذلك النامية، الصغرية اجلزرية
 
 اإلقليمية املنظمات/ الرتتيبات فيها مبا دولية، منظمات خالل من أو مباشــــرة إما للدول، جيوز الصــــدد، هذا ويف 7-2

 :يلي ما هابين من أمور جبملة االضطالع على قدرهتا تعزز لكي النامية للدول املساعدة تقدم أن األمساك، مصايد إلدارة
 

 وحتسينها؛ وتنفيذها املصيد لتوثيق وفعالة عملية خطط وضع )أ(

 املصيد؛ توثيق خلطط املناسبة والتنظيمية القانونية األطر ووضع )ب(

 فّعال؛ حنو ىعل املصيد توثيق خطط تنفيذ لضمان الالزمة التحتية والبىن الدولية املنظمات وتدعيم )ج(

 والتدريب، والرقابة الرصــد جمايل يف القدرات ذلك يف مبا البشــرية، باملوارد واملتعلقة املؤســســية القدرات وبناء )د(
 املصيد؛ توثيق خطط ألغراض واإلقليمي الوطين املستويني على

 .الدولية املنظمات يف واملشاركة )هـ(
 
 لدولل اخلاصـــــــــــــة للمتطلبات تقييًما جتري أن والزراعة، األغذية منظمة خالل من أو مباشـــــــــــــرة إما للدول، وجيوز 7-3

 .2-7 الفرعية الفقرة يف إليها املشار للمساعدة احتياجاهتا يشمل مبا التوجيهية، اخلطوط هذه تنفيذ أجل من النامية
 
 فيذتن على النامية الدول مســــــــــــــاعدة بغية للتمويل مناســــــــــــــبة آليات إنشــــــــــــــاء أجل من تتعاون أن للدول وجيوز 7-4

 الفقرة يف إليها املشــــــار املســــــاعدة الحتياجات االســــــتجابة حنو حتديًدا اآلليات هذه توجيه وميكن. التوجيهية اخلطوط هذه
 .2-7 الفرعية

 
 .التمويل اتآلي إنشاء عن وتوصيات دورية تقارير رفع تتوىل خمصصة عمل جمموعات تنشئ أن للدول وجيوز 7-5
 
 تقدمي شــــــــــــــملي أن التوجيهية اخلطوط هذه يف املذكورة لألغراض بينها ما ويف النامية الدول مع للتعاون وميكن 7-6

   .اجلنوب بلدان بني التعاون يشمل مبا واملالية، الفنية املساعدة
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 الملحق
 

 المصيد شهادات في المعلومات عناصر
 اإلمداد سلسلة امتداد على اإلضافية والمعلومات

 
 األمساك ملصايد لواجبةا العناية إيالء املصيد، شهادات يف توافرها جيب اليت البيانات عناصر يف النظر لدى ينبغي -1

 الرئيســية العناصــر شــملوت. اإلمداد ســلســلة ولتعقيد املصــيد توثيق خطة من املنشــود وللهدف املخاطر تقييم ولنتائج املعنية
 :يلي ما
 

 ؛الوثيقة عن ومأمون واحد تعريف )أ(

 عن ومعلومات الصـــيد ومنطقة واألنواع الســـفن جمموعات أو الصـــيد ســـفن( واإلنزال املصـــيد عن معلومات )ب(
 ؛)ذلك إىل وما اإلنزال

 املتلقية ينةوالســــــــف املاحنة الســــــــفينة( املقتضــــــــى حســــــــب املرفأ يف أو البحر يف أخرى إىل ســــــــفينة من النقل )ج(

 )؛والتاريخ واملكان

 )؛ووزنه املنتج نوع( املصّدر) املنتجات أو( املنتج وصف )د(

 ؛هبا االتصال كيفية  ذلك يف مبا عليها، وتصادق املصيد شهادات تصدر اليت السلطة )هـ(

 ؛به االتصال وكيفية املصّدر هوية )و(

 ؛به االتصال وكيفية املستورد هوية )ز(

 .واالسترياد التصدير عملييت تفاصيل )ح(
 
 :كاآليت  والتجهيز التصدير بإعادة خاصة عناصر هناك الرئيسية، العناصر هذه إىل وباإلضافة -2
 

 ؛األصلية املصيد بشهادة االرتباط )أ(

 ؛املستوردة) املنتجات أو( املنتج وصف )ب(

عاد اجملهز) املنتجات أو( املنتج وصف )ج(
ُ
 ؛تصديره وامل

 كيفية  ذلك يف مبا االقتضــاء، حســب عليه، وتصــادق التجهيز أو التصــدير إعادة بيان تصــدر اليت الســلطة )د(

 .هبا االتصال


