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إعداد الوثيقة
 21و24

عُقدت مشاورة خرباء منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) بشأن خطط توثيق املصييد روميا خيل الرتي ة بي
يوليو/متوز  2015بناءً على طلب تقيدت بي جلنية مصيايد األكيا منظمية األغذيية والزراعية دورتهيا احلاديية
والثلث  .وقد نُظمت أعقاب دعوة اجلمعية العامة لألمم املتحدة للشروع وضع خطوط توجيهية خلطط توثيق املصيد
(الرتقرة  68من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن مصايد األكا املستدامة الصادر بتياري  9ديسيمرب/كانون األو
 .)2013وهذه الوثيقة هي مبثابة تقرير املشاورة.
ومجعت مشاورة اخلرباء فريقاً دولي ًا من اخلرباء من ذوي اخلربات والتجارب ذات الصلة جما تصيميم خطيط توثييق
املصيد والنظم ذات الصلة وتنرتيذها .ومتثل هدفها وضع مشروع خطيوط توجيهيية طوعيية خلطيط توثييق املصييد ييتم
صياغتها مبا يتماشى مع مبادئ جلنة مصايد األكا الي عرضيت دورتهيا احلاديية واليثلث عليى أن تُرفيع إىل
جلنة مصايد األكا دورتها الثانية والثلث العتمادهيا وأن ختضيع السيتعرا مسيبق مين قبيل اللجنية الرترعيية
املختصة بتجارة األكا التابعة للجنة مصايد األكا وللمزيد من عمليات التشاور الرتنية حبسب االقتضاء.
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تقرير مشاورة اخلرباء بشأن خطط توثيق املصيد .روما  24-21يوليو/متوز .2015

تقرير منظمة األغذية والزراعة بشأن مصايد األكا وتربية األحياء املائية رقم  .1120روما .إيطاليا.
ملخص

أعرب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن مصايد األكا املستدامة الصادر بتاري  9ديسيمرب /كيانون األو
عن قلق إزاء استمرار اخلطر الذي يهدد املوائل والنظم اإليكولوجية البحريية بسيبب صييد األكيا غيق القيانوني دون
إبلغ ودون تنظيم (الصيد غق القانوني) كما اع ف باألثر السليب هلذه األنشطة على األمن الغذائي واقتصادات الدو
والسيما األقاليم النامية .ويع ف القرار بالدور األساسي للمنظمة تيسق التطوير التعاوني من قبيل اليدو للصيكو
الدولية ال حتدد املبادئ واملعايق للممارسات املسوولة إدارة مصايد األكا وحرتظها وتنميتها .وهيو بالتيالي يهييب
بالدو ضمن مجلة أمور أخرى أن تشرع أقرب وقت ممكن العمل إطار املنظمة عليى وضيع خطيوط توجيهيية
ومعايق أخرى ذات صلة خبطط توثيق املصيد.
2013

واستجابةً هلذا الطلب على النحو الوارد الرتقرة  68من القرار اق حت جلنية مصيايد األكيا دورتهيا احلاديية
والثلث (روما  13-9يونيو /حزيران  )2014أن تضطلع املنظمة بإعداد هذه اخلطوط التوجيهية خلطط توثيق املصيد
مبا ذلك األشكا املمكين وضيعها اسيتناداً إىل املبيادئ التاليية( :أ) االمتثيا ألحكياا القيانون اليدولي ذات الصيلة؛
(ب) وعدا فر حواجز ال لزوا هلا أماا التجارة؛ (ج) والتكيافو؛ (د) واالسيتناد إىل تقيييم املخياطر؛ (هيي) واملوثوقيية؛
والبساطة والوضوح والشرتافية؛ (و) وأن تكون شكل إلك وني إن أمكن ذلك .كما أشارت اللجنية إىل أن تقيييم اخلطيط
واألشكا سيشمل اعتبارات الرتائدة مقابل التكلرتة ويأخذ احلسبان خطط توثيق املصيد ال ينرتذها بالرتعل بعض الدو
األعضاء واملنظمات اإلقليمية املعنية بإدارة مصايد األكا .
وعُقدت مشاورة اخلرباء بشأن خطط توثيق املصيد الحق ًا بدعوة من املنظمة بدعم مين النيرويف روميا الرتي ة بي
 21و 24يوليو /متوز  .2015وكُلرتت املشاورة بوضع مشروع خطوط توجيهيةطوعية خلطط توثيق املصييد وفقياً للمبيادئ
املذكورة أعله لكي تُرفع إىل جلنة مصايد األكا دورتها الثانية والثلث العتمادها عليى أن ختضيع السيتعرا
مسبق من قِبل اجلنة الرترعية املختصة بتجارة األكا التابعة للجنة مصايد األكا دورتها اخلامسة عشيرة وللمزييد
من عمليات التشاور الرتنية حبسب االقتضاء.
وميثل مشروع اخلطوط التوجيهيية خلطيط توثييق املصييد اليواردة املرفيق دا مين هيذا التقريير النتيجية الرئيسيية
للمشاورة .وينقسم احملتوى إىل تسعة أقساا تعكس البنية ال تُعترب األنسيب لتنظييم احملتيوى وضيمان إدمياج مجييع
املكونات الضرورية .وترد األقساا بالتسلسيل عليى النحيو ا:تيي :الديباجية الغير والنطياا اهليدف التعريرتيات
املبادئ تطبيق املبادئ األساسية املتطلبات اخلاصة للدو النامية املعايق والوظائف املوصى بها خلطط توثيق املصيد
ومتطلبات/أشكا البيانات.
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افتتاح االجتماع وترتيبات الدورة
عُقدت مشاورة اخلرباء بشأن خطط توثيق املصيد ويشار إليها ما يلي مبصطلح "املشاورة"
-1
الرت ة ب  21و 24يوليو /متوز .2015

روميا خيل

-2

وشار فيها مثانية خرباء وسبعة أشخاص من أهل االختصاص .وترد القائمة الكاملة باملشارك

املرفق باء.

-3

املشاورة بالوثائق التالية ألخذ العلم أو النظر فيها:

وقبل افتتاح الدورة مت تزويد املشارك







مدونة السلو بشأن الصيد الرشيد
تقرير الدورة احلادية والثلث للجنة مصايد األكا روما  13-9يونيو/حزيران 2014
استعرا وحتليل دراسات التتبع احلالية ( Vincent Andreخيبق استشياري منظمية األغذيية والزراعية
 )2014احملاالن إىل الدورة الرابعة عشرة للجنة الرترعية املختصة بتجيارة األكيا والتابعية للجنية مصيايد
األكا (بقغن النرويف  28-24فرباير /شباط )2014
خطط توثيق املصيد وتقيييم األثير (  Alastair MacFarlaneو Francisco Blahaخيبقان استشياريان ليدى
أمانة املنظمة ملشاورة اخلرباء بشأن خطط توثيق املصيد )2015
مشروع اخلطوط التوجيهية بشيأن توثييق املصييد وإصيدار الشيهادات ( Alastair MacFarlaneو Francisco
 Blahaخبقان استشاريان لدى أمانة املنظمة ملشاورة اخلرباء بشأن خطط توثيق املصيد .)2015

وحبث اخلرباء على وج اخلصوص وثيقت أساسيت أعدتا خصيصاً للمشاورة .أوهلما دراسية بعنيوان "خطيط
-4
توثيق املصيد وتقييم األثر" تهدف إىل إثراء النقاش االفتتاحي ح أن الدراسة الثانية هي عبارة عين مشيروع أوليي
للخطوط التوجيهية بشأن خطط توثيق املصيد وإصدار الشهادات من إعداد اخليبقين االستشياري ليدى أمانية املنظمية
السيد  Alastair MacFarlaneوالسيد  .Francisco Blahaوكان هذا املشروع مبثابة أساس ملشيروع اخلطيوط التوجيهيية
الطوعية خلطط توثيق املصيد ال ستصدر عن املشاورة (املشار إليها ما يلي حتت تسمية "اخلطوط التوجيهيية") رهنياً
بأي تعديلت أو تغيقات يراها املشاركون مناسبة.
وافتتحت االجتماع السيدة  Jackie Alderرئيسة فرع املنتجات والتجارة والتسيويق إدارة مصيايد األكيا
-5
املشياورة برتائيدة خطيط توثييق املصييد
وتربية األحياء املائية .واع فت السيدة  Alderكلمتها أمياا املشيارك
مكافحة الصيد غق القانوني و حتس تتبع األكا واملنتجات السمكية.
وكانت الكلمة االفتتاحية للدكتور  Audun Lemنائب ميدير شيعبة سياسيات واقتصياديات مصيايد األكيا
-6
وتربية األحياء املائية إدارة مصايد األكا وتربية األحياء املائية الذي شكر املشارك على حضورهم وذكّرهم بيأنهم
حيضرون بصرتتهم الشخصية فقط .كما شكر حكومة النرويف واترتاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانيات والنباتيات الربيية

2

املهددة باالنقرا لدعمهما ومساعدتهما عقد املشاورة .وأشار إىل خماوف اجلمعيية العامية لألميم املتحيدة والتوصييات
الصادرة عنها القرار بشأن مصايد األكا املستدامة لعاا  2009باإلضافة إىل تلك الصادرة عن جلنة مصايد األكيا
حو الصيد غق القانوني  -والدور اهلاا للتدابق القائمة على التجارة مثل خطط توثيق املصيد مكافحة هذه األنشطة.
ويرد النص الكامل لكلمة الدكتور  Lemاملرفق جيم.
وانتُخب الدكتور أمحد املازوري رئيسي ًا لليدورة .كميا انتخيب اليدكتور  Christopher Rogersمقيررًا لليدورة
-7
مرحلة الحقة.
-8

ومت اعتماد جدو األعما

الوارد املرفق ألف من قِبل املشاورة.

معلومات أساسية عن عقد املشاورة
متثل الدافع األصلي لعقد املشاورة دعوة اليدو إىل أن تشيرع العميل إطيار املنظمية عليى وضيع خطيوط
-9
توجيهية ومعايق أخرى ذات صلة تتعلق خبطط توثيق املصيد مبا ذليك األشيكا املمكين وضيعها اليواردة قيرار
اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن مصايد األكا املستدامة الصادر بتياري  9ديسيمرب /كيانون األو  12013واملشيار
إلي ما بعد مبصطلح "القرار".
 -10وعقدت املنظمة املشاورة بعد الدورة احلاديية واليثلث للجنية مصيايد األكيا (روميا  13-9يونييو/حزيران
 )2014ال أخذت علماً بطلب اجلمعية العامة لألمم املتحيدة .2وأقيرت اللجنية "بيأن املنظمية سيتلتزا بإعيداد خطيوط
توجيهية ومعايق ذات صلة أخرى تتعلق خبطط توثيق املصيد مبا ذلك مناذج ممكنة تستند إىل املبادئ التاليية( :أ) أن
تكون متماشية مع أحكاا القانون الدولي ذات الصلة؛ (ب) أال حتدث حواجز غق ضرورية أماا التجارة؛ (ج) أن تكيون
متكافئة؛ (د) أن تكون مستندة إىل املخاطر؛ (هي) أن تكون موثوقة وبسيطة وواضحة وشرتافة؛ (و) أن تكون إلك ونيية إذا
أمكن ذلك  ...وسيتضمن تقييم اخلطط والنماذج االعتبارات اخلاصة بالرتوائيد مقابيل التكلرتية ميع األخيذ بعي االعتبيار
خطط توثيق املصيد املوجودة أصلً بعض الدو األعضاء واملنظمات األعضاء و سياا [املنظمات االقليمية إلدارة مصايد
األكا ]".3

 1قيرار األميم املتحيدة رقيم  A/RES/68/71حيو مصيايد األكيا املسيتدامة اليذي اعتمدتي اجلمعيية العامية لألميم املتحيدة مين دون تصيويت
 9ديسمرب/كانون األو ( 2013نيويور  )2013الرتقرة .68
 2منظمة األغذية والزراعة تقرير الدورة احلادية والثلث للجنة مصايد األكا  .روما  13-9يونيو/حزيران ( C2015/23 .2014روميا )2014
الرتقرة .59
 3منظمة األغذية والزراعة تقرير الدورة احلادية والثلث للجنة مصايد األكا  .روما  13-9يونيو/حزيران ( C2015/23 .2014روميا )2014
الرتقرة .60

3

عروض للدراسة األساسية ونظام التصاريح االلكرتونية التفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتاات
الربية املهددة باالنقراض
 -11عر السيد  Francisco Blahaوهو خبق استشاري لدى أمانة املنظمة مباشير ًة بعيد افتتياح اليدورة أبيرز
ما جاء ورقة املعلومات األساسية املعنونة "خطط توثيق املصيد وتقيييم األثير" .وقيد تضيمنت الورقية ميا تضيمنت:
استعرا خلطط توثيق املصيد والنظم ذات الصلة القائمة حاليا أو قيد اإلعداد4؛ وعرض ًا لشكل عمليات تقيييم املخياطر
سياا خطط توثيق املصيد ولوظيرتتها؛ وحملة عامة عن أثر اخلطط احلالية؛ ومناقشة حو دور توثييق املصييد كيليية مين
آليات التتبع.
 -12وقيدا السييد  Marcos R. Silvaرئييس خيدمات إدارة املعرفية والتوعيية اترتاقيية التجيارة الدوليية بيأنواع
احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقرا عرضاً عن نظاا التصاريح االلك ونية للترتاقية لتقديم حملة عامية وإطيلا
النقاش ب املشارك حو شكل النظاا ووظيرتت والعناصر احملددة الي قيد تيودي مين خيل التوصييات اليواردة
اخلطوط التوجيهية إىل إثراء العمليات واملمارسات املرتبطة بإعداد خطط توثيق املصيد وتنرتيذها  -اخلطوط التوجيهية.

مناقشااااة املشااااروع األولاا ا للخطااااو التوجيهيااااة بشااااأا توثياا ا املصاااايد وإصاااادار الشااااهادات
وعمليات التنقيح املقرتحة
 -13دُعي املشاركون إىل تقديم تعليقات عن املشروع األولي للخطوط التوجيهية ال أعدها اخلرباء االستشياريون وإىل
تقديم مق حات للنظر فيها من قبل املشاورة بشأن تنقيح الوثيقة أو تعديلها.
 -14وقبل بلورة أي ترتاصيل إضافية ملضمون اخلطوط التوجيهية وافقت املشاورة على ضرورة تنقيح البنية األساسيية
للنص ووضع بيان حمتويات حيدد ترتيب األقسياا املختلرتية وعناوينهيا مين أجيل التأكيد مين إدراج مجييع املكونيات
الضرورية هلذه الوثيقة .وحتقيقاً هليذه الغايية قيدا أحيد اخليرباء نصياً بيديلً إلثيراء النقياش حيو مكونيات اخلطيوط
التوجيهية ال سيتم إعدادها.
 -15وقررت املشاورة بشيكل مجياعي عليى وجي اخلصيوص إدراج أقسياا خمتلرتية حتيدد الغير مين اخلطيوط
التوجيهية ونطاقها (القسم  2من اخلطوط التوجيهية الواردة املرفق دا ) وهدفها (القسيم  )3وتعياريف املصيطلحات
التقنية (القسم  )4بعبارات واضحة ال لبس فيها .ويتضمن القسم  4مجلة أمور أخرى تعاريف واضحة خلطط توثيق
 4خطة توثيق املصيد اخلاصة باهليئة الدولية لصيانة التونة زرقاء الزعانف خطة توثيق مصايد األكا املسننة اخلاصة بهيئة صيانة املوارد البحرية
احلية القطب اجلنوبي خطة توثيق مصايد التونة زرقاء الزعانف اخلاصية باهليئية الدوليية لصيون التونية األطلسيي خطيط إصيدار الشيهادات
اخلاصة باالحتاد األوروبي للمنتجات ال جتمع من صيد األكا غق القانوني دون إبلغ ودون تنظيم مشروع خطة توثيق املصييد اخلاصية برابطية
أمم جنوب شرا آسيا ونظاا التصاريح االلك ونية اخلاصة.
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الصيد والوثيقت األساسيت ذواتا الصلة" :شهادات املصيد" و"الشهادات التجاريية" .واعتُيربت هيذه األقسياا ضيرورية
للحد من احتما إساءة ترتسق للخطوط التوجيهية و إساءة تطبيقها.
 -16ومبا أن كل من وثيقة املعلومات األساسية ومشروع اخلطوط التوجيهية األولي قد ميزا ب خطيط توثييق املصييد
ال تقودها املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األكا واخلطط ال حيركها السوا واخلطط التعاونية احملتملة نظيرت
املشاورة فائدة مثل هذا التمييز إعداد اخلطوط التوجيهية عامة .وقررت أن ينبغي صياغة هذه اخلطيوط التوجيهيية
لتكون قابلة للتطبيق مجيع احلاالت ال تتب فيها فعالية اسيتخداا خطية توثييق للمصييد مكافحية الصييد غيق
القانوني بغض النظر عن مصاحل أو حمور تركيز اجلهة أو اجلهات ال تشرع إعداد خطيط توثييق املصييد .ونتيجيةً
لذلك مت صياغة اخلطوط التوجيهية من دون الترتريق ب العوامل أو الظروف احملتملة ال قد توليد مصيلحة تطبييق
خطط توثيق املصيد.
 -17وخل الدراسة األساسية ال أجريت ألغرا املشاورة قرر مكتب اللجنة إزالة مصطلح "االتساا" من النطاا
احملدد البداية تقرير الدورة احلادية والثلث للجنة مصايد األكا  .5ومع ذلك ورهناً بتقدير املشاورة مت إدراج
هذا املصطلح اخلطوط التوجيهية كجزء من القسم الذي يغطيي الغير مين اخلطيوط التوجيهيية نطاقهيا (القسيم )2
وكجزء من بيان اهلدف على السواء (القسم  )3إقرارا باهلدف الشامل ألي خطوط توجيهية ذات إمكانية تطبيق واسيعة
النطاا .كما لوحظ أن النظر اخلطط القائمة وتعزيزها املمكن قد يساهما حتقيق االتساا.
 -18ودار نقاش حو نطاا اخلطوط التوجيهية ما يتعليق بإمكانيية واستصيواب إدراج عناصير تتعليق عليى وجي
التحديد بنظم التتبع داخل البلد باإلضافة إىل العناصر املتعلقة بالشهادات وتتبع املصايد املتداولة التجيارة الدوليية.
ونظراً لتنوع نظم التتبع داخل البلد وتعقيدها  -والصعوبة ذات الصيلة لوضيع خطيوط توجيهيية ضيمن اإلطيار اليزمين
املتاح تقدا توصيات قابلة للتطبيق على نطاا واسع ومرتيدة من الناحية العملية لتطوير مثل هذه الينظم وتنرتييذها -تقيرر
أن يقتصر نطاا اخلطوط التوجيهية على شهادات املصيد مرحلة الترتريغ ومتطلبات الشهادات التجارية ذات الصيلة
عند تداو األكا واملنتجات السمكية التجارة الدولية.
 -19ونظراً للرتوائد املثبتة والسرعة احلالية للتقدا التكنولوجي واالجتاه الذي يسلك هذا اجملا أكيدت املشياورة
على أن من املستحسن أن يتم تعزيز تطوير خطط توثيق املصيد االلك ونية وتنرتيذها سواء من خل حتوييل املخططيات
الورقية احلالية أو عرب وضع خطط جديدة واق حت أن يتم ذكر هذه املسألة اخلطوط التوجيهية .ويينص اجليزء (و)
من القسم  6على أن "ينبغي استخداا النظم واألشكا االلك ونية للحد مين خطير التزويير وتسيهيل تيدفق املسيتندات
وتوفق قدر أكرب من املرونة املتطلبات املتعلقة باملعلومات" .ويقيدا القسيم  8املزييد مين الترتاصييل بشيأن خطيط توثييق
املصيد االلك ونية.

 5منظمة األغذية والزراعة تقرير الدورة احلادية والثلث للجنة مصايد األكا  .روما  13-9يونيو /حزيران ( C2015/23 .2014روما )2014
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 -20ووافقت املشاورة على أن من املستحسن إدراج قسم يبين املتطلبات اخلاصة لليدو الناميية مين حييث قيدراتها
على تنرتيذ اخلطوط التوجيهية برتعالية وخاصةً ما يتعلق بإصدار وثائق املصيد إلك ونيياً (القسيم  .)7ويشيجع القسيم
 2-7على وج التحديد البلدان واملنظمات الدولية ذات الصلة (احلكومية وغق احلكوميية عليى حيد سيواء) واملوسسيات
املالية (سواء بشكل فردي أو من خيل التنسييق) عليى تيوفق املسياعدة وبنياء قيدرات البليدان الناميية لتنرتييذ اخلطيوط
التوجيهية برتعالية  -مبا ذلك من خل املساعدة املالية والرتنية ونقل التكنولوجيا والتدريب.
 -21واق حت املشاورة مبدأين إضافي ينبغي أن تستند اخلطوط التوجيهية إليهما إىل جانب املبادئ السيتة الي
طرحتها جلنة مصايد األكا وهما( :ز) تتبع األكا واملنتجات السمكية على امتداد سلسيلة التورييد؛ (ح) التعياون
الوثيق ب مجيع الدو املشاركة سلسلة التوريد من الصيد إىل السوا .وقد عرضت املشاورة موضيوع تطبييق املبيادئ
القسم  6من املرفق دا لتوفق التوجيهات طريقة النظر كل مبدأ لدى تصميم خطط توثيق املصيد ومواصرتاتها.
 -22وبعد نقاش مطو قررت املشاورة حتديد نطاا اخلطيوط التوجيهيية بعبيارات عامية ميا يتعليق بيأنواع مصيايد
األكا ال تُطبق عليها هذه الوثيقة .ومت التشديد على وج التحديد على أن مصطلح "املصايد الطبيعية الربية" كما ييتم
استخدام اخلطوط التوجيهية يشق إىل مصايد األكا الداخلية والبحرية .وبالتالي ميكن تطوير خطط توثييق املصييد
وتنرتيذها ألنواع األكا ال تعيش أي من هات البيئت املائيت (أو كليهما) على أساس نرتس اخلطوط التوجيهية.
 -23وجرى نقاش معمق خل املشاورة حو عدد من القضايا وظلّت ا:راء متباينة عقب اختتاا الدورة .وأشار أحد
اخلرباء عليى وجي اخلصيوص إىل أن اعتبيارات الرتائيدة مقابيل التكلرتية مل ييتم مراعاتهيا عنيد إعيداد مشيروع اخلطيوط
التوجيهية .وأضاف هذا اخلبق أن يرى أن اخلطوط التوجيهية أصبحت ا:ن تنص على نظم خاصية وتصيميم شيهادات
املصيد بدالً من توفق إطار للخطوط التوجيهية الدولية ال ميكن أن تكون مناسبة على الصعيد العياملي .ومل حييظ َ هيذا
الرأي بتأييد اخلرباء ا:خرين املشاورة.

مشروع اخلطو التوجيهية الطوعية املقرتح خلطط توثي املصيد واملتابعة
 -24يشكل مشروع اخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصيد اليوارد املرفيق دا هليذا التقريير أوىل النتيائف
الصادرة عن مشاورة اخلرباء .وقد مت تقسيم احملتوى إىل تسعة أقساا تبين التصميم األنسب لتنظيم املضمون والتأكد مين
إدماج مجيع املكونات الضرورية في  .وتأتي األقساا بال تيب على النحو التالي:
-1
-2

الديباجة  -حتتوي على املعلومات األساسية ذات الصلة والدافع لصياغة اخلطوط التوجيهية؛
الغرض والنطاق  -يعلن الطبيعة الطوعية للخطوط التوجيهية والغر منها ونطاا تطبيقها؛

-3
-4

اهلدف  -حيدد اهلدف األساسي للخطوط التوجيهية؛
التعاريف  -تضع جمموعة من التعاريف ال توضح املصطلحات الرئيسية املستخدمة؛

-5

املباد  -تعدد جمموعة املبادئ األساسية الثمانية ال تستند إليها اخلطوط التوجيهية؛
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-6
-7
-8
-9

تطبي املباد األساسية  -تقدا اإلرشاد بشأن تطبيق املبادئ املذكورة؛
املتطلبات اخلاصة للدول النامية  -حتدد املتطلبات اخلاصة للبلدان النامية من حييث قيدراتها عليى
تنرتيذ اخلطوط التوجيهية؛
املعايري والوظائف املوصى بها بالنسبة إىل خطط توثي املصيد  -تقدا جمموعة من التوصييات بشيأن
عناصر حمددة ينبغي خلطط توثيق املصيد أن تتضمنها؛
متطلبات/أشكال البيانات  -تقدا إرشادات بشيأن عناصير البيانيات الي ينبغيي إدراجهيا خطيط
توثيق املصيد.

 -25ووافقت املشاورة باإلمجاع على عير
الستعراضها والبحث اخلطوات التالية.

اخلطيوط التوجيهيية عليى اللجنية الرترعيية املختصية بتجيارة األكيا
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املرف ألف
جدول األعمال واجلدول الزمين
الثالثاء 21 ،يوليو /متوز 2015

الرت ة الصباحية
09:45-09:00

وصو املشارك والتسجيل

10:15-09:45

كلمة ترحيبية للسيد ( Audun Lemنائب ميدير شيعبة سياسيات واقتصياديات مصيايد األكيا
وتربية األحياء املائية إدارة مصايد األكا وتربية األحياء املائية(
تقديم املشارك

10:30-10:15

تسمية رئيس االجتماع
تعي املقرر

10:45-10:30

اعتماد جدو األعما

11:15-10:45

ف ة اس احة
ورقة املعلومات األساسية

12:00-11:15

عر

14:00-12:00

اس احة الغداء

ف ة بعد الظهر
15:30-14:00

مناقشة ورقة املعلومات األساسية

16:00-15:30

ف ة اس احة

17:00-16:00

مناقشة ورقة املعلومات األساسية (تكملة)

األربعاء 22 ،يوليو /متوز 2015

الرت ة الصباحية
10:30-09:00

نقاش حو الغر

11:00-10:30

ف ة اس احة

12:00-11:00

عر

14:00-12:00

اس احة الغداء

من اخلطوط التوجيهية ووظيرتتها

ملشروع اخلطوط التوجيهية
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ف ة بعد الظهر
15:30-14:00

ترتاصيل إضافية بشأن عناصر اخلطوط التوجيهية

16:00-15:30

ف ة اس احة

17:00-16:00

ترتاصيل إضافية بشأن اخلطوط التوجيهية

اخلميس 23 ،يوليو /متوز 2015

الرت ة الصباحية
10:30-09:00

ترتاصيل إضافية بشأن اخلطوط التوجيهية (تكملة)

11:00-10:30

ف ة اس احة

12:00-11:00

عر حو نظاا التصاريح االلك ونية الترتاقية التجارة الدولية بيأنواع احليوانيات والنباتيات الربيية
املهددة باالنقرا من تقديم السيد ( Marcos Regis Silvaرئيس خدمات إدارة املعرفة والتوعيية
أمانة اترتاقية التجارة الدولية باألنواع املهددة باالنقرا من جمموعات احليوانات والنباتات الربية)

14:00-12:00

اس احة الغداء

ف ة بعد الظهر
15:30-14:00

ترتاصيل إضافية بشأن اخلطوط التوجيهية (تكملة)

16:00-15:30

ف ة اس احة

18:00-16:00

ترتاصيل إضافية بشأن اخلطوط التوجيهية (تكملة)

اجلمعة 24 ،يوليو /متوز 2015

الرت ة الصباحية
10:30-08:00

ترتاصيل إضافية بشأن اخلطوط التوجيهية (تكملة)

11:00-10:30

ف ة اس احة

12:00-11:00

املزيد من الترتاصيل بشأن اخلطوط التوجيهية (تكملة)

13:30-12:00

اس احة الغداء

ف ة بعد الظهر
19:30-13:30

ترتاصيل إضافية بشأن اخلطوط التوجيهية (تكملة)
اعتماد التقرير النهائي /اختتاا االجتماع
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املرف باء
قائمة املشاركني
اخلرباء
David Agnew
Standards Director
Marine Stewardship Council
Marine House
1 Snow Hill
London EC1A 2DH
United Kingdom
E-mail: david.agnew@msc.org
Hilde Ognedal
Senior Legal Adviser
The Norwegian Directorate of Fisheries
Postboks 185 Sentrum
5804 Bergen
Norway
E-mail: hilde.ognedal@fiskeridir.no
Christopher Rogers
Division Chief
Trade and Marine Stewardship
Office of International Affairs and Seafood
Inspection
National Marine Fisheries Service
National Oceanic and Atmospheric
Administration
US Department of Commerce (Room 10633)
1315 East West Highway
Silver Spring
Maryland 20910
USA
E-mail: christopher.rogers@noaa.gov
Isabelle Perret
Policy Officer
Fisheries Control Policy
DG MARE
European Commission
Brussels
Belgium
E-mail: isabelle.perret@ec.europa.eu
Sarah Lenel
Fishery Monitoring and Compliance Manager
Commission for the Conservation of Antarctic
Marine Living Resources
181 Macquarie St.
Hobart, TAS 7000
Australia
E-mail: sarah.lenel@ccamlr.org

Jianye Tang
Associate Professor
Shanghai Ocean University
999 Hucheng Huan Road
Pudong New District
Shanghai 201306
People’s Republic of China
E-mail: jytang@shou.edu.cn
Siriraksophon Somboon
Policy and Progam Coordinator
SEAFDEC Secretariat
50 Department of Fisheries
Ladyao
Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand
E-mail: ssiriraksophon63@gmail.com
Ahmed Al-Mazouri
Director General
Fisheries Resources Development
Ministry of Agriculture and Fisheries
Sultanate of Oman
E-mail: ahmed.almazrui20@gmail.com
Resource people
Mauricio Remes Lenicov
Director de Control y Fiscalización
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Buenos Aires
Argentina
E-mail: mauriciorele@yahoo.com.ar
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املرف جيم
كلمة افتتاحية للسيد  ،Audun Lemنائا مادير شاعبة سياساات واقتصااديات مصاايد األمسااك وتربياة األحيااء
املائية ،إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية
حضرات السيدات والسادة
إن ملن دواعي سروري أن أرحب بكم روما و منظمة األغذية والزراعة .أنا ممنت للغاية ألنكم وافقتم على العمل بصرتة
خرباء هذه املشاورة.
يبقى الصيد غق القانوني دون إبلغ ودون تنظيم أحد أبرز التهديدات للنظم االيكولوجية املائية حيث يقيو اجلهيود
الوطنية واالقليمية الرامية إىل إدارة مصايد األكا بشكل مستداا وصون التنوع البيولوجي املائي .وتشكل التدابق القائمة
على التجارة إحدى أدوات الرصد واملراقبة واإلشراف ملكافحة أنشطة الصيد غق القانوني دون إبيلغ ودون تنظييم .ومين
ب األنواع املهمة للتدابق القائمة عليى التجيارة تيرد خطيط توثييق املصييد والوثيائق التجاريية الي وضيعتها املنظميات
اإلقليمية إلدارة مصايد األكا  .ومع التطور املستمر هلذه اخلطط جيري استكماهلا بأنظمة توثيق أخيرى عليى الصيعيد
الوطين أو االقليمي مثل تنظيم االحتاد األوروبي منع الصيد غق القانوني دون إبلغ ودون تنظيم وردع والقضاء علي .
 9ديسمرب /كانون األو  2013اعتمدت الدورة الثامنة والستون للجمعية العامة لألميم املتحيدة القيرار بشيأن مصيايد
األكا املستدامة .ورحبت اجلمعية العامة بالعمل اجلاري منظمة األغذيية والزراعية لوضيع خطيوط توجيهيية بشيأن
أفضل املمارسات خلطط توثيق املصيد والتتبع ودعيت اليدو إىل أن تشيرع أقيرب وقيت ممكين العميل إطيار
منظمة األغذية والزراعة على وضع خطوط توجيهية ومعايق أخرى ذات الصلة خلطط توثيق املصيد مبا ذلك النمياذج
املمكن وضعها.
وقد حددت جلنة مصايد األكا دورتها احلادية والثلث الي عقيدت روميا بي  9و 13يونييو/حزيران
العمل املستقبلي فيما يتعلق باتساا خطط توثيق املصيد .فأشارت إىل فائدتها مكافحة الصيد غيق القيانوني دون إبيلغ
ودون تنظيم ورحبت باملبادرات الرامية إىل اتساا اخلطط احلالية .كما أخذت اللجنة علماً بقيرار اجلمعيية العامية لألميم
املتحدة ورحبت بالعر الذي قدمت النرويف لدعم عقد مشاورة للخرباء .وأكدت على أن املنظمة ستباشير بوضيع خطيوط
توجيهية ومعايق أخرى ذات صلة تتعلق خبطط توثيق املصيد مبا ذليك األشيكا املمكين وضيعها اسيتناداً إىل سيتة
مبادئ .وطلبت اللجنة أن يشمل تقييم اخلطط واألشكا اعتبارات الرتائدة مقابل التكلرتة ويأخذ احلسبان خطيط توثييق
املصيد ال ينرتذها بالرتعل بعض الدو واملنظمات األعضاء إطار املنظمات اإلقليمية املعنية بإدارة مصايد األكا .
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وأخقاً وبدعم سخي من احلكومة النروجيية أصبح مبقدورنا تنظيم مشاورة للخرباء بشأن خطط توثيق املصييد .وخيل
املشاورة يتوقع منكم إعيادة النظير الوضيع احليالي خلطيط توثييق املصييد وتقيييم أثرهيا .وسييتم نهايية االجتمياع
استعرا مشروع اخلطوط التوجيهية وحتسينها وتقدميها العتمادها الدورة اخلامسية عشيرة للجنية الرترعيية املختصية
بتجارة األكا ال من املتوقع أن تُعقد املغرب أوائل العاا املقبل.
واكحوا لي أن أوضح ملن منكم ليس معتادا على القواعيد واإلجيراءات املعميو بهيا املنظمية أن املشيارك
اخلرباء حيضورون بصرتتهم الشخصية وليس كممثل حلكوماتهم أو منظماتهم.

مشياورة

وأخقاً أود أن أعرب عن شكري حلكومة النرويف الترتاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانيات والنباتيات الربيية املهيددة
باالنقرا على توفق األموا اللزمة لعقد هذه املشاورة .وأمتنى لكم مداوالت مثمرة خل األياا القادمة وأتطلع باهتمياا
إىل نتائف عملكم.
وأمتنى لكم إقامة طيبة روما على الرغم من كل العمل الذي يتع إجنازه.
وشكرا جزيلً على حسن إصغائكم حضرة السيدات والسادة.
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املرف دال
مشروع
اخلطو التوجيهيةالطوعية بشأا خطط توثي املصيد
-1

الديباجة

دورتها احلاديية واليثلث املنعقيدة روميا إيطالييا خيل الرتي ة بي
 1-1أحيطت جلنة مصايد األكا
 9و 13يونيو/حزيران  2014علماً بالرتقرة  68من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحيدة بشيأن مصيايد األكيا املسيتدامة
الصادر بتاري  9ديسمرب/كانون األو  2013واع فت برتائدة خطط توثيق املصيد مكافحة الصيد غيق القيانوني دون
إبلغ ودون تنظيم .وأقرت اللجنة برتائدة وضع خطوط توجيهية ومعايق أخرى ذات صلة تتعليق خبطيط توثييق املصييد
مبا ذليك األشيكا املمكين وضيعها اسيتناداً إىل مبيادئ تشيمل مجلية أميور التماشيي ميع اترتاقييات التجيارة
والشرتافية وتقييم املخاطر وحتليل اعتبارات املنرتعة مقابل الكلرتة وتطبيق اإلدارة اإللك ونية للبيانات.
 2-1وعقدت جلنة مصايد األكا مشاورة للخرباء هذا الشأن مع مراعاة خطط توثيق املصيد املتيوفرة بالرتعيل
بعض الدو األعضاء واملنظمات األعضاء و سياا املنظمات اإلقليميية إلدارة مصيايد األكيا بهيدف اعتمياد اخلطيوط
التوجيهية دورتها الثانية والثلث .
 3-1ومن املسلم ب أن خطط توثيق املصيد تساهم اجلهود املبذولة ملكافحة الصييد غيق القيانوني دون إبيلغ ودون
تنظيم ولتوفق آلية فعالة لتحديد مصدر األكا ال يتم اصطيادها واملبينة هذه اخلطط .كما أنها تساعد ضيمان أن
عملية مجع األكا جتري بطريقة تترتق مع تدابق الصون واإلدارة الوطنية واإلقليمية والدولية ذات الصلة.
-2

الغرض والنطاق

 1-2إن اخلطوط التوجيهية طوعية .والغر منها هو توفق التوجي للدو واملنظمات احلكومية الدولية وغقهيا مين
أصحاب املصلحة إعداد وتنرتيذ ومراجعة وتوحيد وتعزيز خطط توثيق املصيد للمصايد الطبيعية الربية.
 2-2يُطبَّق نطاا هذه اخلطوط التوجيهية على مجيع األكا واملنتجات السمكية الربية ال يتم إنزاهلا /أو تداوهلا
من قِبل الدو وتعترب أنها حباجة إىل خطط لتوثيق املصيد .وهي توفر اهتماماً خاصاً باحتياجات اليدو الناميية ومصيايد
األكا الصغقة هذا الصدد.
 3-2توفر اخلطوط التوجيهية اإلرشاد جما تطوير خطيط توثييق املصييد مبيا ذليك مين بي مجلية أميور
املبادئ واملعايق والوظائف واملتطلبات على صعيد البيانيات والنمياذج .وقيد اس شيدت بأفضيل املمارسيات احلاليية
خلطط توثيق املصيد املعمو بها.
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-3

اهلدف

 1-3يقضي اهلدف الرئيسي من اخلطوط التوجيهية بوضع املبادئ األساسية واملعيايق والوظيائف املوصيى بهيا الي
ينبغي أن توخذ بع االعتبار إعداد وتنرتيذ ومراجعة وتوحيد وتعزيز خطط توثيق املصييد مين قبيل اليدو واملنظميات
احلكومية الدولية.
-4

التعاريف

 1-4خطة توثي املصيد  -وهو النظاا الذي يرصد ويتتبع األكا من مرحلة الصيد وصيوالً إىل الترترييغ عليى طيو
سلسلة التوريد .تسجل خطة توثيق املصيد وتصادا على املعلومات ال حتدد مصدر األكا ال يتم اصطيادها وتضمن
أن عملية مجعها جتري بطريقة تترتق مع تدابق الصون واإلدارة الوطنية واالقليمية والدولية ذات الصيلة .وتهيدف خطيط
توثيق املصيد إىل مكافحة الصيد غق القانوني دون إبلغ ودون تنظييم عين طرييق احليد مين وصيو األكيا واملنتجيات
السمكية النامجة عن الصيد غق القانوني دون إبلغ ودون تنظيم إىل األسواا.
 2-4شهادات املصيد  -هي وثيقة ركية تسجل املعلومات عن مجع األكا وترتريغها وتتضيمن احليد األدنيى مين
البيانات املطلوبة من قِبل اخلطوط التوجيهية.
 3-4الشهادات التجارية  -هي وثيقة ركية تسيجل املعلوميات عين تيداو األكيا واملنتجيات السيمكية .وهيي
تتضمن احلد األدنى من البيانات املطلوبة من قبل اخلطوط التوجيهيةوميكن أن تشمل ترتاصيل عن التجهيز.
4-4

األمساك واملنتجات السمكية  -يشمل هذا املصطلح مجيع أنواع الثروات املائية احلية سواء كانت جمهزة أو ال.

 5-4الصيد غري القانون دوا إبالغ ودوا تنظيم -يشق إىل األنشطة احملددة الرتقرة  3من خطية العميل الدوليية
ملنع الصيد غق القانوني دون إبلغ ودون تنظيم وردع والقضاء علي الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة عاا 2001
املشار إليها ما يلي مبصطلح "الصيد غق القانوني دون إبلغ ودون تنظيم".
 6-4اإلنزال  -يشق إىل نقل األكا واملنتجات السمكية بأي شكل من السرتينة إىل الرصيف املينياء أو منطقية
التجارة احلرة حتى لو جرى الحق ًا نقلها إىل سرتينة أخرى.
 7-4سلسلة التوريد  -سلسلة من العمليات املرتبطة بإنتاج وتوزيع األكا واملنتجات السمكية مين مرحلية الصييد
إىل السوا .وهي تشمل سرتن الصيد واجملهزين واملوزع .
 8-4التتبع  -هي القدرة على متابعة حركة األكيا واملنتجيات السيمكية مين خيل مراحيل حميددة مين الصييد
والتجهيز والتوزيع.
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 9-4املسافنة -تشق إىل نقل األكا ال مل يسبق أن نُقلت من سرتينة إىل أخرى بشكل مباشر سيواء البحير أو
امليناء .يُسمى ترتريغ األكيا أو نقليها املينياء مين سيرتينة إىل حاويية بيي"اإلنيزا " وفقي ًا للتعرييف املعتميد هيذه
اخلطوط التوجيهية.
 10-4التفريغ  -يشق إىل نقل األكا من سرتينة صييد إميا عين طرييق اإلنيزا
سحب أو إىل أقرتاص لل بية أو مسافنة األكا واملنتجات السمكية.

أو نقيل األكيا احليية إىل سيرتن

 11-4سفن الصيد  -أي سرتينة من أي حجيم تُسيتخدا أو تُجهَّيز السيتخدامها أو يُعتيزا اسيتخدامها الصييد أو
أنشطة متعلقة بالصيد مبا ذلك سرتن املعاونة وسرتن جتهيز األكا والسرتن ال متارس أنشطة إعادة الشيحن وسيرتن
النقل اجملهزة لنقل املنتجات السمكية باستثناء سرتن احلاويات.
 12-4املصايد الطبيعية الربية  -يشمل هذا املصطلح أي نوع من األكا ييتم صييده ألغيرا
البحرية أو مناطق املياه العذبة.
-5

املباد

1-5

تستند اخلطوط التوجيهيةإىل املبادئ التالية:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(هي)
(و)
(ز)
(ح)

جتاريية مين املنياطق

أن تكون متماشية مع أحكاا القانون الدولي ذات الصلة؛
أال حتدث حواجز غق ضرورية أماا التجارة؛
أن تكون متكافئة؛
أن تكون مستندة إىل املخاطر؛
أن تكون موثوقة وبسيطة وواضحة وشرتافة؛
أن تكون إلك ونية إذا أمكن ذلك؛
تتبع األكا واملنتجات السمكية على امتداد سلسلة التوريد؛
التعاون الوثيق ب مجيع الدو املشاركة سلسلة التوريد من الصيد إىل السوا.

-6

تطبي املباد

1-6

ينبغي أن يس شد تطبيق املبادئ املنصوص عليها القسم  5مبا يلي:
(أ) على أي تدبق يُتخذ أن يكون متسقاً مع احلقوا والواجبات املنصوص عليها القانون اليدولي والسييما
اترتاقات منظمة التجارة العاملية واترتاقية األمم املتحدة لقانون البحار وجيب أن يأخيذ االعتبيار مدونية
السلو بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة.
(ب) عند اختاذ تدابق جيب اختيار التدابق األقل تقييداً للتجارة لتحقيق اهلدف من خطط توثيق املصيد.
(ج) على التدابق أن تكون غق متييزية وتضمن أن ال يتم التعامل مع األكا احمللية واملستوردة بشيكل خمتليف
من باب اإلنصاف .وميكن خلطط إصدار الشهادات املتنوعة أن توفر نتائف مماثلة لغر التجارة الدولية.
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(د) على نطاا خطة توثيق املصيد ومتطلباتها أن يتناسب مع اخلطر اليذي يشيكل الصييد غيق القيانوني دون
إبلغ ودون تنظيم على األرصدة واألنشطة االقتصادية املشروعة كميا جييب أن يتناسيب إدخيا األكيا
واملنتجات السمكية النامجة عن الصيد غق القانوني دون إبلغ ودون تنظيم مع األسواا.
ينبغي أن يشمل تقييم وإدارة املخاطر حتديداً منهجي ًا جلميع املخاطر وتنرتيذ مجيع التيدابق اللزمية للحيد مين
التعر هلذه املخاطر .ويشمل ذليك األنشيطة مثيل مجيع البيانيات واملعلوميات وحتلييل املخياطر وتقييمهيا
وحتديد اإلجراءات واختاذها مبا ذلك الرصد واالستعرا بشكل منتظم والنظر :
( )1فعالية تدابق الرصد واملراقبة واإلشراف القائمة؛
( )2خماطر أنشطة الصيد غق القانوني دون إبلغ ودون تنظيم عن طريق السرتن وحبسب املناطق وإدخيا
األكا واملنتجات السمكية النامجة عن الصيد غق القانوني دون إبلغ ودون تنظيم سلسلة التوريد
املمتدة من الصيد إىل السوا؛
( )3خطر أنشطة الصيد غق القانوني دون إبلغ ودون تنظيم من قبل السيرتن غيق اخلاضيعة ملراقبية فعالية
للدولة العلم؛
( )4خطر أن ترفع السرتن املعنية علم دولة مل تنرتذ االلتزامات الدولية املعمو ب .
كما جيب النظر تأثق الصيد غق القانوني دون إبلغ ودون تنظيم على:
( )1احلاليية البيولوجييية ألرصييدة األكييا خصوص ي ًا إذا تعرضييت للصيييد املرتييرط أو خطيير التعيير
للصيد املرترط؛
( )2فعالية تدابق الصيانة واإلدارة؛
( )3مداخيل صيادي األكا وسبل عيشهم وأسواقهم.
استناداً إىل عملية تقييم املخاطر ينبغي إعطاء األولوية للحاالت ال يعتيرب فيهيا تنرتييذ خطيط توثييق املصييد
وسيلة فعالة ملكافحة الصيد غق القانوني دون إبلغ ودون تنظيم .ينبغي على وج اخلصوص االستعانة خبطيط
توثيق املصيد حاالت مصايد األكا املعرضة للخطر.
(هي) على شهادات املصيد أن تتضمن فقط املعلومات ال ميكين التحقيق منهيا والي تكيون ذات الصيلة
وضرورية ومتاحة بسهولة .ينبغي أن تكيون الشيهادة سيهلة االسيتعما وبسييطة وواضيحة لتسيهيل
إدراج املعلومات الصحيحة الوثيقة .وجيب تقديم إخطار باإلجراء املق ح وإتاحة ف ة زمنية معقولة
لتلقي التعليقات قبل اعتماد هذا التدبق .كما ينبغي جعل التدابق املعتمدة متاحة للجمهور.
(و) جيب استخداا النظم والنماذج االلك ونية للحد من خطر التزوير وتسهيل تدفق الوثائق وتيوفق قيدر
أكرب من املرونة متطلبات املعلومات.
(ز) على خطط توثيق املصيد إتاحة تتبع األكا واملنتجات السمكية من املصيد إىل السوا.
(ح) تكون خطط توثيق املصيد على أعلى مسيتوى مين الرتعاليية عنيدما تتعياون اليدو املشياركة سلسيلة
التوريد وضع هذه اخلطط .وينبغي للدو أن تسعى إىل مشياركة واسيعة ومتعيدد األطيراف وضيع
اخلطط وتنرتيذها مع األخذ االعتبار التزاماتها بالتعاون إطار االترتاقات الدولية.
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املتطلبات اخلاصة بالدول النامية

1-7

جيب أن تراعي الدو األخرى قدرة البلدان النامية على تنرتيذ توصيات هذه اخلطوط التوجيهية.

 2-7من هذا املنطلق -ومن أجل حتقييق أهيداف اخلطيوط التوجيهيية ودعيم تنرتييذها عليى فيو فعيا خاصية
ما يتعلق بإصدار وثائق الصيد إلك ونياً -تُشجع البلدان واملنظمات الدولية ذات الصلة (احلكومية وغق احلكومية عليى
حد سواء) واملوسسات املالية (الرتردية أو من خل التنسيق) على تقديم املساعدة للبليدان الناميية وبنياء قيدراتها (مبيا
ذلك املساعدة املالية والرتنية ونقل التكنولوجيا والتدريب).
-8

املعايري والوظائف املوصى بها خلطط توثي املصيد
 حتديد هدف خطط توثي املصيد
ينبغي أن يكون خلطط توثيق املصيد هدف واضح مما يتيح حتديد املهاا املطلوبة .وجيب أن يتم تصيميمها
حبيث تتمكن من حتقيق هدفها ومن تقليل العبء على املستخدم .
 حتديد معيار التتبع
ينبغي خلطة توثيق املصيد أن حتدد معيار التتبع املطلوب لتحقييق هيدفها .وعليى معييار التتبيع أن حييدد
أجزاء سلسلة التوريد املشمولة وإىل أي مستوى من الترتاصيل.
 الضوابط احملددة للرصد واملراقبة واإلشراف
ينبغي أن حتصل السرتن املشاركة خطة توثيق املصيد على إذن /تيرخيص مين دولية العليم ومين الدولية
الساحلية حسب االقتضاء .وجيب دعم خطة توثيق املصييد عين طرييق اسيتخداا أدوات الرصيد واملراقبية
واإلشيراف واملعلومييات األخييرى املتاحية مبييا ذلييك سيجلت السييرتينة ونظييم رصيد السييرتن وبيانييات
املراقب اخل.
 خطط توثي املصيد االلكرتونية
ينبغي أن تصمم خطط توثيق املصيد باعتبارها نظم ًا إلك ونية مركزية (خطط إلك ونية لتوثيق املصيد).وعلى
هذه اخلطط االلك ونية أن تكون مبثابة نقطة توليد وإصدار ومصادقة وحتقق من مجيع شيهادات املصييد
والتجارة وأن تعمل كمستودع للبيانات.
ويتع على اخلطط االلك ونية لتوثيق املصيد تقليل العبء على املستخدم عليى امتيداد سلسيلة التورييد.
ضمان وصو آمن للمستخدم .
وترت
 تبادل البيانات واملعايري ذات الصلة
ينبغي أن تلتزا خطة توثيق املصيد باملعايق العاملية لتبياد املعلوميات وإدارة البيانيات .وعنيد قيياا اليدو
املشاركة بتطوير مكونات مستقلة خلطط توثيق املصيد االلك ونية جييب أن حتيرص عليى تصيميمها عليى
فو يهدف إىل ضمان إمكانية التشغيل البيين واستنادها إىل معايق ومناذج دولية مترتق عليها.
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 إدخال البيانات والتحق منها
ينبغي أن حتدد خطة توثيق املصيد األدوار واملسووليات إلدخا البيانات والتحقق من صيحتها .وجييب أن
يبادر القطاع اخلاص إىل إصدار شهادات خطط توثيق املصيد عن طريق توفق مجيع البيانيات ذات الصيلة
املصادا عليها من قبل السلطات املختصة وبالتالي أن يلغي قدر اإلمكان اسيتخداا اليورا والعميل امليزدوج
وإعادة تشرتق البيانات.
 مراقبة الدخول وحتديد أدوار املستخدمني
ينبغي حتديد الوصو إىل خطة توثيق املصيد اإللك ونية واليتحكم بهيا مين خيل نظياا هرميي قيائم عليى
تسييجيل دخييو املسييتخدا وكلمييات السيير الي حتييدد أي أجييزاء ووظييائف ومسييتويات ميين النظيياا حيييق
للمستخدم األفراد أو جمموعات املستخدم الدخو إليها.
 وظائف خطط توثي املصيد اإللكرتونية وأسلوب عملها
جيب على خطط توثيق املصيد اإللك ونية أن تيوفر وظيائف تتييح للمسيتخدم الترتاعيل معهيا مين خيل
واجهة مرنة وسهلة االستعما  .وميكن أن تشمل هذه الوظائف مين بي أميور أخيرى إجيراءات خاصية
باس جاع الشهادات وتصحيحها وطباعة الشهادات وحتميل املستندات املمسوحة ضوئياً (مثيل الرتيواتق
التجارية) باإلضافة إىل تقديم البيانات أو السماح للمستخدم من القطاع العاا واخلاص باالستعلا عين
البيانات املتاحة هلم وحتليلها.
 توقيت إصدار الشهادات
ينبغي أن حتيدد خطية توثييق املصييد بوضيوح أي مرحلية مين سلسيلة التورييد جييب الشيروع بيإطلا
الشهادات .وجيب أن يُطبَّق املبدأ األساسي الذي ينص على أن ال جيوز ألي مصييد أن ينتقيل إىل املرحلية
التالية سلسلة التوريد ما مل يُغطَّ بشهادة بقدر ما أمكن ذلك من الناحية العملية وذلك لتقليل الرتجيوات
وسبل الغش النظاا.
بصرتة عامة ودون املساس باالختلفات ديناميكية سلسلة التوريد على مستوى مصايد األكا املتنوعة
يُعترب أن املرحلة املناسبة من حيث التوقيت إلنشاء شهادة املصيد هي قبل ترتريغ املصيد من سرتينة الصييد
بينما التجارة يُعترب أن املرحلة املناسبة من حيث التوقيت إلنشاء الشهادة التجارية هيي عنيدما جييري
إعداد شحنة لنقلها وتظل قابلة للترتتيش.
 ترقيم املستندات
جيب إسناد رقم مستند فريد يولّده النظاا خلطة توثيق املصيد.
 السلطات املختصة واملصادقة وقواعد املصادقة
جيب أن تبقى املسوولية األساسية للمصادقة على شهادات املصيد مع دولة العلم مجيع احلاالت.
حالة الشهادات التجارية جيب أن تقتصر املصادقة على السلطات املختصة الدو ال تشكل جيزءاً
من سلسلة التوريد (دو العلم وامليناء والساحلية والتجهيز والتسويق).
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جيب تنرتيذ آليات التعاون بي اليدو للتغليب عليى املشياكل وقيت إصيدار الشيهادة مثيل املعلوميات
الناقصة أو لتعزيز الضمانات ال تتعلق بالوضع القانوني أو مصدر األكا .
جيب إخطار مشغل نظاا خطط توثيق املصيد ركياً بالسيلطات املختصية بسلسيلة التورييد كميا جييب أن
تكون ترتاصيل االتصا متاحة للجمهور.
 األوزاا التقديرية واألوزاا اليت متّ التثبت منها
على خطة لتوثيق املصيد أن توفر عمليات تغطي ترتريغ املصايد على أساس األوزان التقديريية (مثيل مصيايد
أكا التونة بالشبا اجلرافية) .هيذه املصيايد ينبغيي لنظياا التوثييق تيوفق آلييات ملتابعية اليدفعات
املرترغة -مبا ذلك من خل عمليات التجزئة احملتملة -وصو ًال إىل مرحلة سلسلة التورييد ميكين فيهيا
تأكيد األوزان ال مت التحقق منها وتسجيلها وإصدار شهادة املصيد النهائية هليا والتحقيق مين صيحتها
على أساس األوزان املثبتة.
 نظام املستندات
جيب أن تتوفر خلطة توثيق املصيد شهادات مصيد وشهادات جتارية تقيم صلة بي املنتجيات املسيجلة
الشهادات .وميكن لوثيائق أخيرى أن تكميل الشيهادات عليى طيو سلسيلة التورييد لضيمان التتبيع (مثيل
مستندات النقل على سبيل املثا ) .وجيوز وضع مناذج حمددة الستيعاب مصايد األكا الصغقة.
 نظام املستندات والتواف مع خرائط سلسلة التوريد
قبل تصميم خطة توثيق املصيد ملصايد حمددة -أو جمموعة من مصايد األكا  -يوصى بشدة بإجراء مترين
رسم خرائط سلسلة التوريد لتقييم ديناميات سلسلة التوريد احلالية .وتوفر هذه اخلريطة توجيهات بشأن
األحداث سلسلة التوريد  -أو جمموعة األحداث  -ال يتع عليى نظياا الوثيائق اسيتيعابها .وتشيمل
األحداث ال تضيف تعقيدات على سلسيل التورييد والي قيد تتطليب قواعيد وآلييات خاصية لتسيجيل
البيانات والتحقق من صحتها عمليات املسافنة واملسافنة املتسلسلة واإلنزا على دفعات وعمليات النقل
على دفعات وإنزا األكا على أساس األوزان املقدرة فقط وجتميع الدفعات وغقها.
وعلى نظاا خطط توثيق املصيد أن يراعي على فو فعا السيناريوهات احلالية واملسيتقبلية احملتملية الي
قد تطرأ على سلسلة التوريد.
 مناذج الشهادات
ينبغي أن تستند النس املطبوعة من شهادات املصيد والشهادات التجارية عليى منيوذج موحيد يتوافيق ميع
املعايق الدولية اخلاصة بنماذج املستندات.
 اإلشراف (على املستو الونين ،واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك).
تتطلب خطط توثيق املصيد إشرافاً لضيمان مراقبية البيانيات وكشيف التباينيات .وجييب أن تقيع مسيوولية
اإلشراف الرئيسية على املستوى الوطين وذلك متشياً مع مسووليات دو العلم والساحلية وامليناء والتجهيز
والسوا على النحو احملدد خطط توثيق املصيد.
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قد يُطبق مستوى ثانٍ من اإلشراف على املستوى اإلقليمي حسب االقتضاء لرصيد اتسياا تيدفق البيانيات
على طو سلسلة التوريد .وجيب على البيانات ال يتم الوصو إليها واسيتخدامها  -ورمبيا نشيرها عليى
املستوي القطري واإلقليمي لتوجي عمليات الرقابة  -أن حت ا قواعد سرية البيانات.
وعلى خطط توثيق املصيد توفق التوجيهات للدو واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األكا و /أو غقهيا
من أصحاب املصلحة بشأن تدابق اإلنرتاذ وفر العقوبات ال ميكن تطبيقها.
ال جيوز للسلطة املختصة أن تسمح بدخو األكا واملنتجات السمكية ال تغطيها خطة توثيق املصيد إىل
أراضي أي دولة من دون شهادة مصدا عليها من قبل السلطة املختصة ذات الصلة الدولة املوردة.
 قواعد سرية البيانات ومحايتها
تتطلب خطط توثيق املصيد وضع معايق للسرية ومحاية البيانات .وينبغي تأم أعلى مستوى مين احلمايية
للبيانات ذات احلساسية التجارية و /أو الوطنيية مبوجيب قواعيد محايية البيانيات املعميو بهيا وجييب
حتديد آليات لتوفق الوصو إىل البيانات احملمية بأشكا جممعة .وجيب تصميم خطط توثيق املصييد ملنيع
الوصو غق املصرح ب واحلماية من فقدان البيانات
 إشراك الدول غري املشاركة يف خطة لتوثي املصيد
ينبغي أن تشمل خطط توثيق املصيد عملية لتحديد الدو غق املشاركة خطط توثيق املصيد ولكن العاملة
جما مجع و /أو جتارة األكا املشمو خطط توثيق املصيد .وجيب أن تعزز التعاون مع الدو غيق
املشاركة التنرتيذ الطوعي خلطط توثيق املصيد -مين خيل حيوار ركيي وترتيبيات تبياد املعلوميات
ومبادرات بناء القدرات .وعلى عملية التنرتيذ الطوعي خلطط توثيق املصييد مين قبيل دولية غيق مشياركة أن
تكون تدرجيية وفعالة من حيث الكلرتة ومدعومة من الدو ال تنرتذ خطط توثيق املصيد.
 اإلعفاءات (أنواع املنتجات)
وينبغي خلطط توثيق املصيد أن حتدد أنواع املنتجات املعرتاة من هذه اخلطط.
 التغطية (األنواع)
على خطط توثيق املصيد أن حتدد أنواع األكا ال تغطيها علماً بأن جيوز خلطة توثيق املصيد الواحدة
أن تغطي أنواع متعددة.
 التوازا الكتل ومطابقة البيانات
ميكن خلطة توثيق املصيد أن تشمل رصيد التيوازن الكتليي .وإذا أظهيرت مطابقية بيانيات التيوازن الكتليي
تباينات سلسلة التوريد ينبغي إطلا آليات اإلشراف واملتابعة املشار إليها أعله ملعاجلة قضايا االمتثا
احملتملة ال قد تنشأ.
 مراقبة عامل املردود وتعريف األوزاا
من أجل متك تصحيح التوازن الكتلي ينبغي النظر عوامل امليردود .وينبغيي خلطيط توثييق املصييد أن
حتدد وحدات القياس وأوزان املنتجات ال سيتم استخدامها الشهادات على امتداد سلسلة التوريد.
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 التقنيات املستقبلية
يتع على كل خطة لتوثيق املصيد النظر تطبيق التقنيات املستقبلية.
 دليل /تدري املستخدم
على أدلة املستخدم أن تصف طريقة عميل خطيط توثييق املصييد وينبغيي أفضيل احلياالت أن تكيون
مصممة لتلبية احتياجات جمموعات املستخدم األفراد ومكتوبة بلغات تلك اجملموعات .كما جيب تيوفق
مستويات ملئمة من التدريب ملستخدمي خطط توثيق املصيد.
 لغات العمل
ينبغي إيلء االعتبار الواجب للغات العمل اللزمة لتشغيل كرتوء وفعا خلطط توثيق املصيد.
-9
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متطلبات /أشكال البيانات
ينبغي أن تشمل خطط توثيق املصيد كحد أدنى عناصر البيانات التالية:
شهادة املصيد
 رقم وثيقة فريد وآمن
 هوييية سييلطة اإلصييدار املختصيية وترتاصيييل االتصييا بهييا (مثييل االسييم والعنييوان ورقييم اهليياتف
والربيد اإللك وني)
 هوية سرتينة الصيد (مثيل االسيم والعليم ورقيم التسيجيل واليرقم الوحييد لتحدييد هويية السيرتن
وإشارة النداء)
 تواري الصيد (من ...إىل)...
 وصف األكا (مثل األنواع ومنطقة الصيد وشكل املنتف والوزن [كغ])
 ترتاصيل الترتريغ (مثل امليناء /املوقع واملسافنة)
الشهادة التجارية
 رقم وثيقة آمن وفريد
 رقم الشهادة التجارية السابقة (إن وُجدت)
 رقم شهادة املصيد األصلية
 هوييية سييلطة اإلصييدار املختصيية وترتاصيييل االتصييا بهييا (مثييل االسييم والعنييوان ورقييم اهليياتف
والربيد اإللك وني)
 هوية املصدر وترتاصيل االتصا ب (مثل االسم والعنوان ورقم اهلاتف والربيد اإللك وني)
 تاري التصدير
 وصف املنتجات السمكية املصدرة (مثل األنواع ونوع املنتف ووزن السمك قبل جتهيزه ووزن املصدر
بعد جتهيزه [كغ])
 هوية املستورد وترتاصيل االتصا ب (مثل االسم والعنوان ورقم اهلاتف والربيد اإللك وني)
 ترتاصيل النقل

دعا قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن مصايد األمساك املستدامة الصادر بتاريخ  9ديسمرب /كانون األول
الدول ،من بني أمور أخرى ،إىل أن تشرع ،يف أقرب وقت ممكن ،يف العمل يف إطار منظمة األغذية والزراعة على وضع
خطوط توجيهية ومعايري أخرى ذات الصلة خبطط توثيق املصيد .استجابةً هلذا الطلب الوارد يف الفقرة  68من القرار،
اقرتحت الدورة احلادية والثالثون للجنة مصايد األمساك يف منظمة األغذية والزراعة (روما 13-9 ،يونيو /حزيران )2014
أن تضطلع املنظمة بإعداد هذه اخلطوط التوجيهية خلطط توثيق املصيد ،مبا يف ذلك النماذج املمكن وضعها ،استناداً إىل
ستة مبادئ حمددة .كما دعت اللجنة إىل أن يشمل تقييم اخلطط والنماذج اعتبارات الفائدة مقابل التكلفة ويأخذ يف
احلسبان خطط توثيق املصيد اليت ينفذها بالفعل بعض الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية املعنية بإدارة مصايد األمساك.
2013

عُقدت مشاورة اخلرباء بشأن خطط توثيق املصيد الحق ًا بدعوة من منظمة األغذية والزراعة ،بدعم من النرويج ،يف روما،
يف الفرتة بني  21و 24يوليو /متوز  .2015وكُلفت املشاورة بوضع مشروع املبادئ التوجيهية الطوعية ،وفقاً للمبادئ
الستة ،لكي يُرفع إىل الدورة الثانية والثالثني للجنة مصايد األمساك العتماده ،على أن خيضع الستعراض مسبق من قبل
الدورة اخلامسة عشرة للجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك وملزيد من عمليات التشاور
الفنية حبسب االقتضاء .يشكل مشروع املبادئ التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصيد الوارد يف املرفق دال هلذا التقرير،
أوىل النتائج الصادرة عن مشاورة اخلرباء .وقد متّ تقسيم احملتوى إىل تسعة أقسام على النحو التالي :الديباجة ،والغرض
والنطاق ،واهلدف ،والتعاريف ،واملبادئ ،وتطبيق املبادئ األساسية ،واملتطلبات اخلاصة بالدول النامية ،واملعايري
والوظائف املوصى بها بالنسبة إىل خطط توثيق املصيد ،ومتطلبات /مناذج البيانات.
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