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 موجز

خلوطط توثيق املصيد الوطوعية توجيهية الوطو  اخلموجزا للتقدم احملرز يف وضع معلومات أساسية و هذه الوثيقةقدم ت

مشاورة اخلرباء بشأن وضع خوطو  توجيهية خلوطط توثيق املصيد )مشاورة ، مبا يف ذلك نتائج )اخلوطو  التوجيهية(

الفرعية املختصة بتجارة ، والدورة اخلامسة للجنة 2015 يوليو/متوز 24-21اليت انعقدت خالل الفرتة اخلرباء( 

املشاورة التقنية بشأن اخلوطو  ، و2016فرباير/شبا   26-22اليت انعقدت خالل الفرتة )اللجنة الفرعية(   األمساك

، 2016أبريل/نيسان  22-18اليت انعقدت خالل الفرتة )املشاورة التقنية( التوجيهية الوطوعية خلوطط توثيق املصيد 

 .2016 / متوزويولي 6والدورة املستأنفة للمشاورة التقنية اليت انعقدت يوم 

 إن اللجنة مدعوة إىل:

  جيهية الوطوعية خلوطط توثيق املصيداخلوطو  التوإعداد بتقديم املزيد من التوجيهات بشأن العمل املتعلق. 
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 مقدمة - أواًل

 

ديسةمرب/كانون األول   9أعرب القرار الذي اعتمدته اجلمعية العامةة لممةم املتةةدة بشةأن مصةايد األمسةاك يف        -1

 دون تنظةةيموحيةةال التهديةةد املسةةتمر الةةذي يشةةكله الصةةيد غةة  القةةانوني دون إبةةال       شةةواغل خوطةة ةعةةن  2013

هلةذا  النةاجم  بالنسبة إىل األرصدة السمكية والنظم اإليكولوجية املائية، وأقر أيضةا بةاألثر السةل      (الصيد غ  القانوني)

األغذيةة  عمةل منظمةة   ب ًايف األقةاليم الناميةة. وإقةرار    الشكل من الصيد على األمن الغذائي واقتصةادات الةدول، خصوصةا   

خوطط توثيق املصيد والتتبع وفقا الختصاصاتها ومبادئها اإلطارية املتفق عليهةا، دعةا القةرار     ييف جمالوالزراعة )املنظمة( 

لي، مبةا يف ذلةك   وفقةا للقةانون الةدو    ،عداد خوطو  توجيهيةة إل املنظمة داخلالدول األعضاء لممم املتةدة إىل بدء العمل 

ومعاي  أخرى ذات صلة تتعلق خبوطط توثيق املصةيد، مبةا يف ذلةك    ، االتفاقات املربمة حتت إطار منظمة التجارة العاملية

  .أشكال ممكنة

 

 ،مصةايد األمسةاك   اقرتحةت جلنةة  مةن القةرار،    68يف الفقةرة  وارد على حنو مةا هةو   واستجابة هلذا الوطلب،  -2

وطةو   هةذه اخل أن تتةوىل املنظمةة وضةع    ، 2014يونيةو/حزيران   13-9الفةرتة  يف املنعقةدة  يف دورتها احلاديةة والةثالث    

)أ( االمتثةال  تاليةة   ال املبةاد   ، باالسةتناد إىل خوطط توثيق املصةيد، مبةا يف ذلةك أشةكال ممكنةة     بالنسبة إىل توجيهية ال

حواجز ال لزوم هلا أمام التجارة؛ )ج( والتكةاف؛؛ )د( واالسةتناد إىل   خلق الصلة؛ )ب( وعدم ي ألحكام القانون الدولي ذ

كما نصت  تقييم املخاطر؛ )هة( واملوثوقية والبساطة والوضوح والشفافية؛ )و( وأن تكون يف شكل إلكرتوني إن أمكن ذلك.

خلاصةة بالفوائةد مقابةل    علةى أن يتضةمن تقيةيم اخلوطةط واألشةكال االعتبةارات ا       ،يف دورتها احلادية والثالث  ،لجنةال

إلدارة  اإلقليميةة عضةاء واملنظمةات   الةدول األ بعة    التكلفة وأن يأخذ بع  االعتبار خوطط توثيق املصيد اليت ينفذها فعال

 مصايد األمساك.

 

 التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصيدحالة اخلطوط التقدم احملرز و - ثانيًا

 

قةدت مشةاورة   ُعوبدعم مالي من النرويج،  لجنة يف دورتها احلادية والثالث ،اليف أعقاب الوطلب الذي تقدمت به  -3

 24إىل  21خوطو  توجيهية خلوطط توثيق املصيد )مشةاورة اخلةرباء( يف رومةا خةالل الفةرتة مةن       مشروع اخلرباء بشأن وضع 

 وموظفون من املنظمة.  انية خرباء بصفتهم الشخصية وسبعة أشخا  من ذوي اخلربة مث ها. وشارك في2015يوليو/متوز 

 

هةي   ، ووافقت مشاورة اخلرباء على البنية األساسية للنص وبيان للمةتويةات يعةرت تسةعة أقسةام منفصةلة     و -4

وطبيق املباد  األساسية؛ املتوطلبات اخلاصة للةدول الناميةة؛   تالديباجة؛ الغرت والنوطاق؛ اهلدف؛ التعاريف؛ املباد ؛ 

اقرتحت مشاورة اخلرباء، عةالوة علةى   وط توثيق املصيد؛ متوطلبات/ أشكال البيانات. املعاي  والوظائف املوصى بها خلوط

سةتناد  يف دورتها احلادية والثالث ، مبدأين إضافي  ينبغي للخوطةو  التوجيهيةة اال   لجنةالاملباد  الستة اليت طرحتها 

جةات السةمكية مةن    بتتبةع األمسةاك واملنت  ( ينبغي خلوطط توثيق املصيد أن تسمح أ)  أنهن يف آإليهما. ويتمثل هذان املبد

أن خوطط توثيق املصيد هي األكثر فعالية عندما تقوم الدول املشاركة يف سلسلة اإلمداد بالتعةاون  و( ب) ؛املصيد إىل السوق
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ف واسعة النوطاق يف عملييت اإلعةداد والتنفيةذ، مةع األخةذ     ايف إطار اخلوطة؛ وينبغي للدول أن تلتمس مشاركة متعددة األطر

ووافقةت مشةاورة اخلةرباء علةى أن تتضةمن اخلوطةةو        يف احلسةبان التزامةات الةدول بالتعةاون مبوجةب االتفاقةات الدوليةة.       

 ما يتعلةق بتنفيةذ اخلوطةو  التوجيهيةة بصةورة فعالةة، ال سةيما        يفة ت املتوطلبات اخلاصة للدول النامييعر اسمالتوجيهية ق

فوائةد خوطةط   إيالء االعتبار الكةايف ل أنه مت وافق اخلرباء على (. و7قسم ما خيص إصدار مستند املصيد بشكل إلكرتوني )ال يف

، مةع العمةل يف الوقةت ذاتةه علةى رنةب فةرت تكةاليف         تهامن أجل حتقيق أقصى قدر من فعالي هاوتكاليفتوثيق املصيد 

عةرت اخلوطةو  التوجيهيةة     علةى باإلمجةاع   ووافقت مشاورة اخلةرباء . وأعباء إدارية إضافية على أصةاب املصلةة املعني 

 على اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك يف دورتها اخلامسة عشرة لالستعرات والنظر يف اخلوطوات املقبلة.

 

وطةو   شةروع اخل ملنسةخة بديلةة   آخةرين،  عضةاء  بالتشاور مةع عةدة أ  أحد األعضاء، ، قدم مشاورة اخلرباءوبعد  -5

اللجنة الفرعيةة   واستعرضت. تهاناقشمليف دورتها اخلامسة عشرة  بتجارة األمساك اللجنة الفرعية املختصةإىل لتوجيهية ا

 ،(2016 /شةبا  فرباير 26-22ادير، املغرب، كيف أ تعقدان يت)ال، يف دورتها اخلامسة عشرة املختصة بتجارة األمساك

 بديلة املقدمة.شاورة اخلرباء والنسخة الالتوجيهية ملوطو  مشروع اخلكال من 

 

خوطط توثيةق املصةيد   على أهمية ، يف دورتها اخلامسة عشرة، التأكيد األمساكاملختصة بتجارة لجنة ادت الوأع -6

بشةأن  هةم  م عمةل ملا قامةا بةه مةن    مشاورة اخلرباء على األمانة و تكأداة فعالة ملكافةة الصيد غ  القانوني وأثنتها وقيم

ختصاصةات  اال مةع أكةرب  تتماشةى بصةورة   البديلة وثيقة الأيضا على أن لكنها وافقت التوجيهية. ووضع مشروع اخلوطو  

وعلى أنها أقةل  توجيهةًا وأفضةل تنظيمةًا وأكثةر سةهولة       يف دورتها احلادية والثالث  جلنة مصايد األمساك اليت طلبتها 

تشةكل   البديلةة ينبغةي أن  ثيقةة  علةى أن الو يف دروتها اخلامسة عشةرة   األمساكاملختصة بتجارة لجنة ووافقت ال للقراءة.

جنبةا إىل  اخلوطو  التوجيهيةة الوطوعيةة خلوطةط توثيةق املصةيد      قبلة بشأن املتقنية املشاورة الخالل ملداوالت انقوطة انوطالق 

  مع االعتبارات التالية جنب
 

 ضرورة إيالء العناية الواجبة إىل مسائل املساعدة الفنية وبناء القدرات ومصايد األمساك الصغ ة النوطاق؛ 

  لعلم؛ا يف دول املختصة السلوطات ملقاة على عاتق املصيدمستند  على املصادقة مس؛وليةضرورة أن تكون 

 اإلمداد؛ امتداد سلسلة دقيقة على ضرورة توافر معلومات 

 املصةيد الصةادر عةن مشةاورة     توثيق خلوطط التوجيهية اخلوطو  مشروع من الصلة ذات ضرورة أخذ العناصر 

 بع  االعتبار. اخلرباء

 

عمةل   يتقيةد األمانةة علةى ضةمان أن    اللجنة املختصة بتجارة األمساك، يف دورتها اخلامسةة عشةرة،   وشجعت  -7

جلنة مصةايد األمسةاك يف دورتهةا     هحددتمبا بشكل صارم  ،2016يف أبريل/نيسان االضوطالع به املقرر  ،املشاورة التقنية

يق املصيد، وأن يتماشى أيضةًا مةع املبةاد  السةتة     بالنسبة إىل اخلوطو  التوجيهية خلوطط توثمن والية احلادية والثالث  

العديد من األعضاء على فائةدة خوطةط توثيةق املصةيد يف تغوطيةة سلسةلة       شدد و اليت حددتها اللجنة خالل الدورة نفسها.

كاهةل   علةى  اإلمداد ولكنهم نب هوا إىل ضرورة أال تصبح حاجزا غ  ضروري أمام التجارة أو عبئًا ماليةًا أو إداريةًا إضةافياً   

إيةالء اعتبةار خةا  الحتياجةات      اللجنة املختصة بتجارة األمساك، يف دورتها اخلامسة عشةرة، كما اقرتحت  األعضاء.
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البلدان النامية مبا يف ذلك وضع نظةم إلكرتونيةة، وشةجعت احلكومةات واملنظمةات احلكوميةة الدوليةة واملنظمةات غة           

علةى أهميةة   املختصة كذلك لقدرات واملساعدة الفنية. وشددت اللجنة احلكومية وامل؛سسات املالية على دعم جهود بناء ا

التعاون الدولي وأوصت بشدة باتباع ُنهج إقليمية أو متعددة األطراف لتةقيق أقصى درجةات الفعاليةة مةن خوطةط توثيةق      

ليميةة إلدارة مصةايد   املصيد. وأقر ت بأنه ينبغي أخذ خوطط توثيق املصيد املوجودة، مبا فيها تلك اخلاصة باملنظمةات اإلق 

أيضةًا بةأن كةل خوطةة مةن خوطةط        املختصةة وأقر ت اللجنة  األمساك، بع  االعتبار تفاديا لالزدواجية حيثما أمكن ذلك.

توثيق املصيد ينبغي أن تستند إىل املخاطر. وأعرب العديد من األعضاء عن استعدادهم لتقاسم اخلربات الفنية مع أعضةاء  

وتنفيذها. ويرد كامل تقرير الدورة اخلامسة عشرة للجنة املختصة بتجةارة   يد غ  القانونيآخرين لوضع لوائح بشأن الص

 .COFI/2016/Inf.9األمساك باعتباره الوثيقة 

 

نظمةة  املة بشةأن خوطةط توثيةق املصةيد يف مقةر      املشاورة التقنيتسنى عقد من النرويج، املقدم الي وبفضل الدعم امل -8

املنةدوبون  وأجةرى  بلدا عضوا يف املنظمةة.   32من ا مندوب 63قد شارك فيها . و2016أبريل  22إىل  18الفرتة من خالل 

األقسةام التاليةة    خبصةو   راء يف اآل مت التوصةل إىل توافةق  والتوجيهيةة.  وطةو   مشةروع اخل بشأن مناقشات بناءة ومثمرة 

واإلقةرار   لةدول الناميةة  التعةاون مةع   األساسةية وا    األساسةية، وتوطبيةق املبةاد    ريف، واملبةاد اتعة الو ،الغرت والنوطةاق 

يتسةن   ولكن مل. مدادسلسلة اإل طولضافية على اإلعلومات املو ،شهادات املصيدل، وعناصر املعلومات اخلاصة هاتوطلباتمب

وتقرر إرجاء املشاورة التقنية يف وقت الحق، مت، نقوطت . والتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن  ماملشاورة التقنية لعد ماختتا

  وقت مناسب يف املستقبل.ئنافها يفستا

 

( املشاورة التقنية املسةتأنفة وطط توثيق املصيد )خل التوجيهية الوطوعيةتقنية بشأن اخلوطو  ملشاورة الانعقدت اقد و -9

 نظةرًا لعةدم  والنقوطةت .   لةك ت نقاشةا بشةأن   األعضةاء وأجةرى خالهلةا   منظمة، لالرئيسي لقر امليف  2016 و/متوزيولي 8يف 

 .املشاورة التقنية املستأنفة ، مت مرة أخرى إرجاءالتوصل إىل توافق يف اآلراء

 


