
C 2017/LIM/14 May 2017 
 

    

 ، وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة (QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
 للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

 www.fao.org االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمةوميكن 

 

 

A 

 

 المؤتمر
 الدورة األربعون

 2017يوليو/تموز  8-3روما، 

 الخطوط التوجيهية الطوعية لخطط توثيق المصيد
 

 موجز
 

              ، قرارا  بشأن 2013اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف دورهتا الثامنة والستني يف ديسمرب/كانون األول  
 املنظمة() الدول األعضاء يف األمم املتحدة إىل بدء العمل ضمن منظمة األغذية والزراعة يت مبوجبهمصايد األمساك، دع

ا ااحادية ستجابة لذلك، اقرتحت جلنة مصايد األمساك، يف دورهتخبصوص وضع خطوط توجيهية خلطط توثيق املصيد. وا
، بأن تتوىل املنظمة وضع هذه اخلطوط التوجيهية، مبا يف ذلك أشكال ممكنة 2014 متوز/يوليووالثالثني املعقودة يف 

ضمن تقييم تتستند إىل املبادئ احملددة الستة. ونصت جلنة مصايد كذلك، يف دورهتا ااحادية والثالثني، على أن ي
اخلطط واألشكال االعتبارات اخلاصة بالفوائد مقابل التكلفة وأن يأخذ بعني االعتبار خطط توثيق املصيد اليت ينفذها 

 بالفعل بعض أعضاء املنظمة وتنفذها منظمات إقليمية إلدارة مصايد األمساك.
 

 2015 متوزثيق املصيد يف يوليو/خلطط تو  ةالتوجيهي                                             وبناء على ذلك، ن ظمت مشاورة اخلرباء بشأن اخلطوط  
أجل اقرتاح مشروع للخطوط التوجيهية على اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك  من
، استخدام اقرتاح بديل  2016ت اللجنة الفرعية، يف دورهتا اخلامسة عشرة املعقودة يف فرباير/شباط               ستعرضه. وقرر  كي تل

رات . وعقدت املشاورة التقنية بشأن اخلطوط التوجيهية خلطط توثيق املصيد ثالث دو التقنيةكنقطة االنطالق للمشاورة 
. ويف حني وافقت املشاورة التقنية على أغلبية نص مشروع اخلطوط التوجيهية 2016مستأنفة يف أبريل/نيسان ويوليو/متوز 

( من أجل التوصل 3-6و 1-5فإهنا أقرت بأن هناك حاجة إىل مناقشة إضافية بشأن الفقرتني ) خلطط توثيق املصيد،
 تها.                                           إىل توافق يف اآلراء خبصوص اخلطوط التوجيهية برم  
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 وضع اخلطوط م احملرز يف                                                          ، استعرضت جلنة مصايد األمساك يف دورهتا الثانية والثالثني، التقد  2016ويف يوليو/متوز  
الذي ميكن  التأكيد على الدور ااحاسم األمهية عادت جلنة مصايد األمساك، يف دورهتا الثانية والثالثني،التوجيهية. وأ

ن تضطلع به خطط توثيق املصيد يف مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، وأجازت للمشاورة التقنية أ
اخلطوط  ( ووضع2جلة الفقرتني العالقتني وإجياد حل هلما؛ )                                         ( استئناف دورهتا جمددا  يف أقرب وقت ممكن ومعا1ما يلي: )

عرض اخلطوط التوجيهية على الدورة األربعني ملؤمتر املنظمة الذي من املقرر عقده و ( 3التوجيهية بصيغتها النهائية؛ )
 بغية اعتمادها بصيغتها النهائية. 2017يف شهر يوليو/متوز 

 
ما هل              وتوصلت إىل حل  وناقشت الفقرتني العالقتني ، 2017أبريل/نيسان  5و 4        جمددا  يف انعقدت املشاورة التقنية و  

 واعتمدت مشروع اخلطوط التوجيهية.
 

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المؤتمر
 

 إن املؤمتر مدعو إىل القيام مبا يلي: 
 

 على اخلطوط التوجيهية خلطط توثيق املصيد؛املوافقة  (1)
األعضاء واملنظمات الدولية ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص إىل تنفيذ اخلطوط ودعوة مجيع  (2)

 التوجيهية واستخدامها كمرجع يف األنشطة ذات الصلة.
 

 هذه الوثيقة إىل: بشأن مضمونميكن توجيه أي استفسارات 
 

 Hiromoto Watanabeالسيد 
 املسؤول األول عن مصايد األمساك

 وموارد مصايد األمساك وتربية األحياء املائيةشعبة سياسات 
 55252 06570 39+اهلاتف: 
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 المصيد توثيق لخطط الطوعية التوجيهية الخطوط
 
       والهدف        النطاق  -1
 
          اصييييييطيادها     جيري    ليت ا          الطبيعية       األمساك    إىل         بالنسييييييبة       املصيييييييد       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      بق ا ط        املتاحة         الوسييييييائل     مجيع         اسييييييتخدام       ينبغي      بأنه         التسييييييليم    مع           التوجيهية       اخلطوط     هذه       إعداد     يتم  2 - 1

         والقضييييياء      ردعه  و        تنظيم      ودون      إبالغ     دون         القانوين    غري       الصييييييد     ملنع         الدولية       العمل     خطة     مثل       أخرى،       دولية       وصيييييكوك       املعين،
  .     عليه         والقضيييياء   ه    وردع  (        القانوين    غري       الصيييييد )       تنظيم      ودون      إبالغ     دون         القانوين    غري       الصيييييد     ملنع  (        الدولية       العمل     خطة )      عليه

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

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

       جديدة    طط خ        وتنفيذ     وضييييييع     لدى       األخرى         الدولية         ااحكومية          واملنظمات          اإلقليمية          االقتصييييييادي         التكامل         ومنظمات       األمساك
 .       القائمة       املصيد       توثيق     خطط         استعراض    أو       تنسيق    أو       املصيد        لتوثيق
 
        مراعاة    مع      ملصييييييد ا       توثيق     خطط       تنفيذ     لدى         النامية       للدول       اخلاصييييية           باملتطلبات      كامل        بشيييييكل        اإلقرار       للدول       ينبغي  4 - 1

 . 7        الفقرة
 
     شيييييكل ب         املالية،          واملؤسيييييسيييييات         حكومية،    غري    أم        حكومية       أكانت      سيييييواء         املعنية،         الدولية          واملنظمات       الدول       ت شيييييجع  5 - 1

      ونقل        الفنية  و         املالية         املسيييييييييييييياعدة      توفري     ذلك   يف    مبا          القدرات،       وبناء         املسيييييييييييييياعدة      تقدمي     على          التنسيييييييييييييييق،     خالل    من    أو      فردي
ة        لفعال، ا         تنفيذها       ولدعم            التوجيهية،       اخلطوط     هذه       أهداف      حتقيق     أجل    من         النامية       للدول          والتدريب             التكنولوجيا       خاصيييييييييييييي 

 .         اإللكرتونية       املصيد        شهادات        بإصدار       يتعلق   ما  يف
 
 .   اصة  اخل           ومتطلباهتا        النطاق        الصغرية       األمساك       مصايد          احتياجات        مراعاة       املصيد       توثيق     خلطط       ينبغي  6 - 1
 
         التعاريف  -2
 

 :         التوجيهية       اخلطوط     هذه       ألغراض 
 
         اإلمداد،    سييية  سيييل     طول     على         القيام،   يف         املسييياعدة    إىل       أسييياسيييي      بشيييكل      يهدف        نظام ا  "      املصييييد        لتوثيق     خطة "     تعين  1 - 2

          املسيييييييتويات     على    هبا        املعمول         واإلدارة       الصيييييييون       تدابري    مع        متاشيييييييي ا         اصيييييييطياده   مت      مصييييييييد    من       يتأتى    مسك     كان       إذا    ما        بتحديد
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ا          واملوضييييييييييييييوعية           واليدوليية،           واإلقليميية         الوطنيية          اعتبيارها بي     بعيد    ميا   يف       إليهيا       ويشييييييييييييييار        الصييييييييييييييلية،     ذات         اليدوليية           لاللتزاميات       طبقي 
  ."     املصيد       توثيق     خطط "
 
ا  "     مصيييد       شييهادة "     تعين  2 - 2      على    طالع   باال       ويسييم         املختصيية         السييلطات      عليه        وتصييادق      شييحنة       يصيياحب      رمسيا         مسييتند 

 .      اإلمداد       سلسلة    عرب    متر     اليت       األمساك      بشأن        للتحقق        وقابلة       دقيقة         معلومات
 
 .    جمهزة    غري    أم      جمهزة       أكانت      سواء          الطبيعية      ااحية        املائية        املوارد       أنواع     مجيع  "   مسك "     يعين  3 - 2
 
     اليت    أو       واحدة       إليها      مرسييييل     جهة    إىل       واحدة        م صييييدرة     جهة    من      واحد     وقت   يف      ترسييييل     اليت       األمساك  "     شييييحنة "     تعين  4 - 2

 .     إليها       املرسل      اجلهة    إىل   ٌ     املٌصدرة      اجلهة    من       شحنها      يغطي      واحد     نقل       مبستند        مشمولة      تكون
 
       الصيد      غراض أل           استخدامها       يعتزم    أو          لالستخدام     جتهز    أو        تستخدم     حجم    أي    من       سفينة    أي  "    صيد       سفينة "     تعين  5 - 2
      وسيييفن       سيييافنة  امل     جمال   يف         العاملة        والسيييفن        األمساك،      جتهيز      وسيييفن       الدعم     سيييفن     ذلك   يف    مبا         بالصييييد،     صيييلة     ذات       أنشيييطة    أو

 .       ااحاويات     سفن          باستثناء          السمكية،         املنتجات      لنقل       اجملهزة       النقل
 
       الصييييد     ملنع         الدولية       العمل     خطة    من   3        الفقرة   يف        املبينة        األنشيييطة  "      تنظيم      ودون      إبالغ     دون       قانوين    غري     صييييد "     يعين  6 - 2
 .    2001     عام   يف          والزراعة        األغذية       منظمة    عن         الصادرة      عليه         والقضاء       وردعه       تنظيم      ودون      إبالغ     دون         القانوين    غري
 
     بعد   مت     وإن   ىت ح       ااحرة،         للتجارة       منطقة    أو       ميناء   يف        الرصييييييف    إىل       سيييييفينة    من       لألمساك      األوىل       ااحركة  "       اإلنزال "     يعين  7 - 2

 .     إنزال       عملية       حاوية    إىل       سفينة    من       لألمساك       ميناء   يف       النقل    أو         التفريغ       ويعترب  .     أخرى       سفينة    إىل       نقلها     ذلك
 
     ميلك         القتضيياء، ا     حسييب        األمساك،       ملصييايد        دولي ا         حكومي ا         ترتيب ا    أو       منظمة  "      األمساك       مصييايد       إلدارة         إقليمية       منظمة "     تعين  8 - 2

 ."     األمساك       مصايد      إلدارة         إقليمية       منظمة "     أهنا     على     بعد    ما   يف       إليها       ويشار          وإدارهتا،       األمساك       مصايد      لصون       تدابري     وضع       صالحية
 
      نقطة   ىل إ       املصييييييييد    من          وتوزيعها       األمساك       إنتاج       عليها       ينطوي     اليت          العمليات    من       سيييييييلسيييييييلة  "      إمداد       سيييييييلسيييييييلة "     تعين  9 - 2

 .      والنقل    يز      والتجه         التصدير        وإعادة         املسافنة         وعمليات        اإلنزال     مثل       أحداث     ذلك   يف    مبا           النهائية،       السوق   يف         االسترياد
 
  .      امليناء   يف    أو      لبحر ا   يف       أخرى،       سفينة    إىل        مباشرة       سفينة    من        إنزاهلا      يسبق   مل     اليت       األمساك     نقل  "        املسافنة "     تعين   10 - 2
 
 األساسية المبادئ -3
 

 :أن املصيد توثيق خلطط ينبغي أنه مفادها اليت املبادئ إىل التوجيهية اخلطوط تستند 
 
       الصلة؛    ذي       الدويل         القانون       أحكام    مع        تتماشى  1 - 3
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         التجارة؛      أمام        ضرورية    غري       حواجز     ختلق     وأال  2 - 3
 
          بالتكافؤ؛      وتقر  3 - 3
 
        املخاطر؛    إىل        وتستند  4 - 3
 
        وشفافة؛        وواضحة        وبسيطة        موثوقة       وتكون  5 - 3
 
 .   ذلك      أمكن     إذا          إلكرتونية       وتكون  6 - 3
 
 األساسية المبادئ تطبيق -4
 

 :يلي مبا 3 الفقرة يف عليها املنصوص املبادئ تطبيق يسرتشد أن ينبغي 
 
ا      يكون    أن       ي تخييذ      تييدبري    ألي       ينبغي  1 - 4          اتفيياقييات      ينهييا ب     ومن        الييدويل،         القييانون   يف       عليهييا        املنصييييييييييييييوص        لألحكييام         مطييابقيي 

       الصيييييد      بشييييأن      سييييلوك  ال       مدونة         االعتبار     بعني      يأخذ    أن        وينبغي         البحار،        لقانون        املتحدة      األمم          واتفاقية         العاملية         التجارة       منظمة
          والزراعة؛        األغذية       منظمة    عن         الصادرة        الرشيد

 
     على      ممكنة    ود  قي       أقل        تفرض    أن       املصيييييييييييييييد       توثيق     خلطة       ينبغي          التجارة،      أمام        ضييييييييييييييرورية    غري       حواجز     خلق         ولتفادي  2 - 4

  .         مبتطلباهتا       أثرين   املت      عاتق     على        امللقاة        األعباء    من    حد     أدىن    إىل         للتقليل      تصييييييييييمم     وأن      منها        املنشييييييييييود      اهلدف        لتحقيق         التجارة
  ؛ 5 - 4         الفرعية        للفقرة       طبق ا    هبا         واإلخطار      متييز     دون    من       املصيد       توثيق     خطة       تطبيق        وينبغي

 
       إذا          التوجيهيية    وط   اخلط       أهيداف      حتقيق       ألغراض         متوازيية     أهنيا     على       املصييييييييييييييييد        لتوثيق       خمتلفية     خبطط        االعرتاف      وميكن  3 - 4

 .       االعتبار     بعني         املوجودة      اخلطط     أخذ     ذلك    إىل       إضافة        وينبغي  .       موازية       نتائج    إىل      تفضي      كانت
 
     ملنع       فعالة       وسيييلة   ن    تكو     أن     ميكن     حيث     فقط       املصيييد       توثيق     خطط       تنفيذ       لضييمان       اجلهود       قصييارى       ت بذل    أن        وينبغي  4 - 4

       املصيييد       توثيق     خطط    يذ   تنف       ينبغي         الغاية،     هلذه        وحتقيقا  .       اإلمداد       سييلسييلة      دخول    من         القانوين    غري       الصيييد    من         املتأتية         املنتجات
        املخاطر      حتليل      أسييا      على          وتنفيذها       املصيييد       توثيق     خطط       تصييميم        وينبغي  .      األمساك       مصييايد       إلدارة      فعال      نظام      سييياق     ضييمن
        وينبغي  .      الصلة     ذات         واألسواق        األرصدة    إىل         بالنسبة         القانوين    غري       الصيد        يشكلها     اليت        املخاطر    مع         متناسبة      تكون    أن        وينبغي
 :     يتضمن    أن         للمخاطر        لتقييم
 

      وهذا  .   اطر    للمخ        التعرض    من      للحد        الالزمة         التدابري     مجيع        وتنفيذ         للمخاطر         والشييييييييييييييفاف        املنهجي         التحديد  ( أ )
          واختاذها،      اءات     اإلجر        وحتديد           وتقييمها،        املخاطر       وحتليل            واملعلومات،          البيانات    مجع      قبيل    من       أنشيييطة      يشيييمل

        منتظم؛      بشكل           واالستعراض       الرصد     ذلك   يف    مبا
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        السييييييييييمكية        األرصييييييييييدة       بينها    من       أخرى،      أمور     مجلة     ضييييييييييمن          القانوين،    غري       للصيييييييييييد       أنشييييييييييطة    أي   يف        والنظر  ( ب )
      ودخل          املراقبة،  و         اإلدارة       تدابري     على     سيييييلي      بشيييييكل      تؤثر     اليت        املصيييييايد    أو           اجلغرافية،        املنطقة    أو        األسيييييطول   أو

       الصلة؛     ذات       األخرى          والعوامل          واألسواق،        عيشهم،     كسب        وسبل          الصيادين
           التوجيهية    وط    واخلط           االلتزامات      تنفذ   مل      دولة     علم      ترفع        املعنية         األسيييييياطيل    أو       السييييييفن      كانت       إذا    ما   يف        والنظر  ( ج )

        الصلة؛     ذات         الدولية
        لمنظمة ل       ينبغي        األمساك،       مصيييييييييايد       إلدارة         إقليمية       منظمة     ضيييييييييمن      توضيييييييييع       املصييييييييييد        لتوثيق     خطط      حالة    ويف  ( د )

       الصييييد    طر خل        التصيييدي     على       املصييييد       توثيق     خطط      قدرة   يف      كذلك        تنظر    أن       األمساك       مصيييايد       إلدارة          اإلقليمية
       تدابري        فعالية     ذلك   يف    مبا     هبا،       اخلاصة         القائمة         واإلدارة       الصون     نظم   يف        احملتملة         الفجوات      بسبب         القانوين    غري

 .      ااحالية         واإلشراف          واملراقبة       الرصد
 
        التحقق     ميكن  و        دقيقة         معلومات      ضييمان       املصيييد       توثيق     خلطط       ينبغي          واألسييواق،        اإلمداد       سييلسييلة        شييفافية       لتحسييني  5 - 4

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

      وذات     نها م        التحقق     ميكن         معلومات     على      حتتوي     وأن          االسييييتخدام      سييييهلة       املصيييييد        شييييهادات      تكون    أن       ينبغي  ( أ )
        بسهولة؛        ومتاحة         وضرورية     صلة

       إتاحة        وينبغي  .       التدبري    ذا ه        اعتماد     قبل           التعليقات       لتلقي        معقولة       زمنية     فرتة        وإتاحة      مقرتح      تدبري     نشييييير        وينبغي  ( ب )
       كيفية      عن      شييييرحا       يتضييييمن    أن        اإلشييييعار     هلذا        وينبغي  . 1     الصييييلة     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  6 - 4
 

        تعمل    أن    غي    وينب        املختصييية         السيييلطات     قبل    من       عليها          واملصيييادقة       املصييييد        شيييهادات       إلصيييدار      آلية       مبثابة      تكون  ( أ )
          املعلومات؛    من        التحقق      يتي     مبا        اإلمداد      سالسل    عن           والبيانات       املصيد         لشهادات         كمستودع

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

    أن     على      ااحرص   ع م           البيانات،        وإدارة          املعلومات        لتبادل       عليها       املتفق         الدولية         واألشييييييكال        املعايري    إىل        وتسييييييتند  ( ج )
         املتبادل؛         التشغيل         إمكانية         مكوناهتا      تتي 

                                                      
    قعني   و                                                                                                                   لغرض هييذه اخلطوط التوجيهييية ينبغي إتيياحيية هييذه اإلشيييييييييييييييعييارات، كحييد أدىن، على املوقع اإللكرتوين للييدول اليت تقرتح أو تنفييذ تييدبريا وعلى امل    1

                                                        اإللكرتونيني ملنظمة التجارة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة.
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   يف     نظر  ال        وينبغي  .         املسيييييييييييييتخدمني      عاتق     على        امللقاة        األعباء    من       وتقلل          االسيييييييييييييتخدام       وسيييييييييييييهلة      مرنة       وتكون  ( د )
       إلغاء  و           املسييييييييييتندات        وطباعة       ضييييييييييوئيا         املمسييييييييييوحة          املسييييييييييتندات        لتحميل           الروتينية          اإلجراءات     مثل          الوظائف،
           بالبيانات؛         املتعلقة           والتساؤالت          املستندات

    رى؛  أخ        مناسبة       وسائل    أو      السر        وكلمات        الدخول        لتسجيل      نظام          باستخدام     آمن      وصول         إمكانية        وتتضمن  (  هي )
           ومستوياته   ه      ووظائف        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  .   طة  اخل      إطار   يف          بالتعاون        املعنية       الدول     مجيع      تقوم       عندما        فعالية       األكثر    هي       املصيييد       توثيق     خطط  1 - 5

       تقييم    هنج    ا   أسيييييي     على        املصيييييييد،       توثيق     خطط        وتنفيذ       إعداد       عملييت   يف        النطاق       واسييييييعة        األطراف        متعددة        مشيييييياركة       تلتمس
 .        اإلقليمية    أو        األطراف         املتعددة       املصيد       توثيق     خبطط          االستعانة       وتفضل  .        التكلفة         بفعالية        املتصلة            واالعتبارات        املخاطر

 
  .        وإدارهتا     ذها     وتنفي       املصييييييد       توثيق     خطط       تصيييييميم     أجل    من         للتعاون      جهود    من        أمكنها    ما     بذل       الدول     على         ويتعني    2 - 5

 :  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      ضمان  و   ( 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  3 - 5
 

       الصييييييد     سيييييفن     على   ب جي     اليت         واإلدارة       الصيييييون        وتدابري          واللوائ          القوانني        لتنفيذ        وطني ة         ترتيبات        اعتمدت     أهنا  ( أ )
          وإنفاذها؛           وملراقبتها     هلا،         االمتثال

كِّنها    مبا       مزودة        املختصيييييييييييية        السييييييييييييلطة     وأن  ( ب )        املصيييييييييييييد       شييييييييييييهادات   يف         الواردة          املعلومات     صييييييييييييحة       إثبات    من     ِّ   مي 
       يتضمن    أن        وينبغي .        املستوردة        الدولة     طلب     على      بناء          الشهادات     هذه    من        التحقق         بعمليات        االضطالع    ومن

       ملقدمة ا          املعلومات      كانت       حال    ويف  .   هبا         واالتصييييال        السييييلطة     تلك        لتحديد        الالزمة          املعلومات      أيضييييا        اإلشييييعار
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      وضيييييييي ، ت    أن       األمساك       مصييييييييايد       إلدارة          اإلقليمية        املنظمة    أو         املسييييييييتورة       للدول       ينبغي        كاملة،      غري        اإلشييييييييعار  يف
      جديد      شعار إ      تقدمي      منها      تطلب     وأن         الناقصة         العناصر       املصيد       شهادة     على       تصادق     اليت        للدولة       تأخري،    دون
 .   ممكن     وقت      أقرب   يف

      سييييلطة    عني ت    أن       املصيييييد       توثيق     خطط   يف        اإلمداد       سييييلسييييلة     ضييييمن        األحداث   يف         املشيييياركة       الدول      جلميع       ينبغي      وأنه 
 .      اإلمداد      سلسلة     طول     على      منها        التحقق      وميكن       دقيقة         معلومات       توافر       لضمان      خمتصة

 
 بها الموصى والمعايير الوظائف -6
 
كِّن    مبا       واضييييييييي ،      بشيييييييييكل     حمدد     هدف    إىل       املصييييييييييد       توثيق     خطط       تسيييييييييتند    أن       ينبغي  1 - 6         التتبع    وى   مسيييييييييت      حتديد    من     ِّ مي 

 .        املستخدمني   ق   عات     على        امللقاة        األعباء    من          والتقليل        املنشود       هدفها        لتحقيق         تصميمها        وينبغي  .        املطلوبة          والوظائف
 
         املنتجات       أنواع  و       ذلك،       ينطبق       حيثما         املعنية،         واألرصيييييييييدة        األنواع       بوضيييييييييوح     حتدد    أن       املصييييييييييد       توثيق     خلطط        وينبغي  2 - 6

 .      املطبقة       املوحد        النظام         تصنيفات     مجيع      تذكر     وأن        باخلطة،         املرتبطة           واإلعفاءات
 
        املعنية       الدول     وار  أد       مبختلف     وجه      أكمل     على        اإلقرار       ينبغي        املصيييييد،       توثيق     خطط     على         املصييييادقة       عملية      إطار    ويف  3 - 6
         الوطنية        القوانني    مع        يتماشييى    مبا     به،        واالجتار         وإنزاله       املصيييد    من         والتحقق           ومراقبتها        ورصييدها       الصيييد        عمليات       إجازة     أجل    من

       املصيييييييييييد      ثائق  و          معلومات     على         املصييييييييييادقة     تتم    أن        وينبغي  .       األطراف         املتعددة            وااللتزامات         والصييييييييييكوك         التدابري     ومع          والدولية
        التحقق   يف       تشيييييييارك    أن        املعنية       الدول      جلميع     ميكن        األمساك،       ملصيييييييايد       احملددة        لألوضييييييياع       ووفقا  .       املختصييييييية        السيييييييلطة     قبل   من
       تصادق     اليت      ختصة  امل         السلطات     قبل    من        التحقق      تطلب    أن          املستوردة       للدول      وجيوز  .      املصيد       وثائق   يف         الواردة          املعلومات   من
  .     املصيد       وثائق     على
 
         الشيييييحنات     الة ح    ويف  .      وآمنة       فريدة         مسيييييتندات        بأرقام      خاصييييية         متطلبات       تتضيييييمن    أن       املصييييييد       توثيق     خلطط        وينبغي  4 - 6

      جانب    من        التحقق      ملية ع       لتيسيييييري          الرئيسيييييية       املصييييييد         لشيييييهادات          ارتباطها       بوضيييييوح     يربز    أن       ينبغي        اجملهزة،         املنتجات    أو       اجملزأة
 .        املستوردة       الدول
 
 :  إىل        الواجب         االعتبار      إيالء       ينبغي        املصيد،        لتوثيق     خطة     وضع      وعند  5 - 6
 

    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 )
     عاة   مرا    مع       الالزم         التدريب        وإتاحة          املسيييييييييييتخدمني        جمموعات       ملختلف       موجهة           للمسيييييييييييتخدمني       أدل ة      ووضيييييييييييع  ( د )

 .       النامية       للدول       اخلاصة          املتطلبات
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ا  .      امللحق     ضيييييمن       املصييييييد       توثيق     خطط   يف          الرئيسيييييية          املعلومات       عناصييييير      وترد  6 - 6     بني        املوجود  ط     الراب       إبراز     على        وحرصييييي 
       تتضييمن   ن أ     جيوز       خاصيية،      حاالت    ويف  .       اإلمداد       سييلسييلة        امتداد     على         معلومات    من      يلزم    ما       إتاحة       ينبغي           واملنتجات،       املصيييد
 .    منها        املرجوة         الغايات        لتحقيق         االقتضاء     حسب        إضافية       عناصر       املصيد       توثيق     خطط

 
 الخاصة بمتطلباتها واالعتراف النامية الدول مع التعاون -7
 
       الدول    عن       فضال       نها م      منو ا      األقل      سيما   ال          النامية،       للدول       اخلاصة           باملتطلبات        كامال             اعرتاف ا      تعرتف    أن       للدول       ينبغي  1 - 7

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

 :   يلي    ما    ها   بين    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 )
       فع ال؛    حنو   ى  عل       املصيد       توثيق     خطط       تنفيذ       لضمان        الالزمة         التحتية       والبىن         الدولية         املنظمات        وتدعيم  ( ج )
           والتدريب،          والرقابة       الرصييد     جمايل   يف         القدرات     ذلك   يف    مبا          البشييرية،         باملوارد          واملتعلقة         املؤسييسييية         القدرات       وبناء  ( د )

       املصيد؛       توثيق     خطط       ألغراض          واإلقليمي       الوطين         املستويني     على
 .       الدولية         املنظمات   يف          واملشاركة  (  هي )

 
      لدول ل       اخلاصييييييييييييية           للمتطلبات         تقييم ا     جتري    أن           والزراعة،        األغذية       منظمة     خالل    من    أو        مباشيييييييييييييرة     إما        للدول،      وجيوز  3 - 7

 . 2 - 7         الفرعية        الفقرة   يف       إليها       املشار          للمساعدة           احتياجاهتا      يشمل    مبا            التوجيهية،       اخلطوط     هذه       تنفيذ     أجل    من         النامية
 
     فيذ  تن     على         النامية       الدول        مسيييييييييييييياعدة      بغية         للتمويل        مناسييييييييييييييبة       آليات       إنشيييييييييييييياء     أجل    من        تتعاون    أن       للدول      وجيوز  4 - 7

ا        اآلليات     هذه       توجيه      وميكن  .          التوجيهية       اخلطوط    هذه         الفقرة  يف       إليها       املشييييييار         املسيييييياعدة          الحتياجات          االسييييييتجابة    حنو        حتديد 
 . 2 - 7         الفرعية

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

   .     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        لواجبة ا         العناية      إيالء        املصيد،        شهادات   يف         توافرها    جيب     اليت          البيانات       عناصر   يف       النظر     لدى       ينبغي  -1

          الرئيسييية         العناصيير     شييمل  وت  .       اإلمداد       سييلسييلة         ولتعقيد       املصيييد       توثيق     خطة    من        املنشييود        وللهدف        املخاطر       تقييم         ولنتائج        املعنية
 :   يلي    ما
 

  ؛       الوثيقة    عن        ومأمون      واحد       تعريف  ( أ )
    عن         ومعلومات       الصييييد        ومنطقة         واألنواع       السيييفن        جمموعات    أو       الصييييد     سيييفن )         واإلنزال       املصييييد    عن         معلومات  ( ب )

  ؛ (   ذلك    إىل     وما        اإلنزال
        املتلقية     ينة     والسييييييييف       املاحنة         السييييييييفينة )        املقتضييييييييى     حسييييييييب       املرفأ   يف    أو       البحر   يف      أخرى    إىل       سييييييييفينة    من       النقل  ( ج )

   (؛        والتاريخ       واملكان
   (؛     ووزنه       املنتج     نوع )        املصد ر  (        املنتجات    أو )       املنتج     وصف  ( د )
  ؛  هبا        االتصال       كيفية       ذلك   يف    مبا        عليها،        وتصادق       املصيد        شهادات      تصدر     اليت        السلطة  (  هي )
  ؛  به        االتصال        وكيفية        املصد ر      هوية  ( و )
  ؛  به        االتصال        وكيفية         املستورد      هوية  ( ز )
  .        واالسترياد         التصدير       عملييت        تفاصيل  ( ح )
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  ؛      األصلية       املصيد        بشهادة         االرتباط  ( أ )
  ؛        املستوردة  (        املنتجات    أو )       املنتج     وصف  ( ب )
عاد      اجملهز  (        املنتجات    أو )       املنتج     وصف  ( ج )

 
   وامل
 
  ؛      تصديره     

      كيفية       ذلك   يف    مبا          االقتضيياء،     حسييب       عليه،        وتصييادق         التجهيز    أو         التصييدير       إعادة      بيان      تصييدر     اليت        السييلطة  ( د )
  .  هبا        االتصال


