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 األسماك مصايد لجنة
 اللجنة الفرعية المختصة بتجارة األسماك

 الدورة السادسة عشرة

 2017سبتمبر/أيلول  8-4وريا، مهورية كجبوسان، 

 الخطوط التوجيهية الطوعية لخطط توثيق المصيد
  

 موجز
 

اخلطوط التوجيهية( )موجزا للتقدم احملرز يف إعداد اخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصيد ثيقة م هذه الو      تقد  
ووضعها يف صيغتها النهائية. وباإلضافة إىل ذلك، تعرض هذه الوثيقة خطط تنفيذ اخلطوط التوجيهية واإلجراءات 

 املستقبلية اليت ميكن لألعضاء اختاذها.
 

 اإلجراءات التي يقترح اتخاذها من جانب اللجنة الفرعية
 

  كنة التوجيهية ومواصلة إعداد أنشطة تنفيذ واسرتاتيجيات تنسيق ممالنظر يف اخلطة املقرتحة لتنفيذ اخلطوط 
 .والدعوة إىل تقدمي الدعم املايل والفين لتمويل األنشطة املقرتحة 
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 مقدمة
 
                 ديسمرب/كانون األول    9                                                                              استجابة لطلب القرار الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن مصايد األمساك يف   - 1

                                                       ألمم املتحدة إىل بدء العمل داخل املنظمة إلعداد خطوط توجيهية    يف ا                                والذي مت مبوجبه دعوة الدول األعضاااااااااااااااء       2112
             يونيو/حزيران     12 - 9      الفرتة    يف           اليت انعقدت                                                                خلطط توثيق املصيد، اقرتحت جلنة مصايد األمساك، يف دورهتا احلادية والثالثني 

                                                        جيهية، مبا يف ذلك أشااااااااااااااكال ممكنة، باالسااااااااااااااتناد إىل املباد  التالية                                      ، أن تتوىل املنظمة وضااااااااااااااع هذه اخلطوط التو     2112
                                                                                               االمتثااال ألحكااام القااانون الاادويل ذي الصاااااااااااااالااة  ) ( وعاادم خلق حواجز ال لزوم اااا أمااام التجااارة  ) ( والتكاااف       )أ(
       إلكرتوين        يف شاااااكل                                                                                  واالساااااتناد إىل تقييم املخاطر  )هااااااااااااااااااا( واملوثوقية والبسااااااطة والوضاااااو  والشااااافافية  )و( وأن تكون     )د(
                                                                                            أمكن ذلك. كما نصاااااااات اللجنة، يف دورهتا احلادية والثالثني، على أن يتضاااااااامن تقييم اخلطط واألشااااااااكال االعتبارات    إن

   .            املوجودة فعال                                                                  اخلاصة بالفوائد مقابل التكلفة وأن يأخذ بعني االعتبار خطط توثيق املصيد 
 
                                                  دورهتا احلادية والثالثني، وبدعم مايل من حكومة النرويج،                                        وعقب الطلب الصااااااادر عن جلنة مصااااااايد األمساك يف   - 2

                                                                               عقااااااادت املنظماااااااة مشاااااااااااااااااااااورة للخرباء لوضااااااااااااااع اخلطوط التوجيهياااااااة )مشاااااااااااااااااااااورة اخلرباء( يف روماااااااا خالل الفرتة
                                                                     رة اخلرباء اإلجراءات التالية  البنية األساااااسااااية للن   وبيان للمحتويات يعرض   و             . واقرتحت مشااااا    2112          يوليو/متوز     22 -  21

                                                                                      قسااااااااااااام ملتلفة، وعرض ملبدأين إضااااااااااااافيني، يليان املباد  السااااااااااااتة اليت طرحتها جلنة مصااااااااااااايد األمساك يف دروهتا       تسااااااااااااعة أ
  ة                                                                            رة اخلرباء على أنه ينبغي للخطوط التوجيهية أن تتضااامن قساااما يتناول االعتبارات اخلاصااا  و                    والثالثني. ووافقت مشاااا       احلادية

             وافقت مشاااورة    ما  ك              بشااكل إلكرتوين.               مسااتند املصاايد            ما خي  إصاادار        ساايما يف                                       للدول النامية لتنفيذها على حنو فعال، ال
        يف دورهتا         فرعية(          )اللجنة ال                                                                             اخلرباء باإلمجاع على عرض اخلطوط التوجيهية على اللجنة الفرعية املختصااااااااااااااة بتجارة األمساك

             ( الستعراضها.    2112           فرباير/شباط     22 -  22                     عشرة )أكادير، املغر ،        اخلامسة
 
                                                                  م أحد األعضاااااااء، بالتشاااااااور مع عدة أعضاااااااء ملخرين، نسااااااخة بديلة ملشااااااروع اخلطوط         اء، قد                  وبعد مشاااااااورة اخلرب   - 2

                                                                     التوجيهية إىل اللجنة الفرعية يف دورهتا اخلامسة عشرة الستعراضها ومناقشتها.
 
                                                                                        واسااتعرضاات اللجنة الفرعية، يف دورهتا اخلامسااة عشاارة مشااروع اخلطوط التوجيهية ووافقت على أن النسااخة   - 2

                                                                                      مشروع تتماشى بصورة أكرب مع االختصاصات اليت طلبتها جلنة مصايد األمساك يف دورهتا احلادية والثالثني           البديلة لل
    على    ،         امسااة عشاارة          يف دروهتا اخل          الفرعية،                    ً             ً                                    وعلى أهنا أقل  توجيهاً وأفضاال تنظيماً وأكثر سااهولة للقراءة. ووافقت اللجنة 

     يهية                                                والت خالل املشاااااااورة التقنية املقبلة بشااااااأن اخلطوط التوج                                                أن الوثيقة البديلة ينبغي أن تشااااااكل نقطة انطال  املدا
                      مع االعتبارات التالية             جنبا إىل جنب 

 
   ضرورة إيالء العناية الواجبة إىل مسائل املساعدة الفنية وبناء القدرات ومصايد األمساك الصغرية النطا                                                                                             
  ول العلم    يف د        املختصة         السلطات                ملقاة على عاتق                 على مستند املصيد         املصادقة                       ضرورة أن تكون مس ولية  و          
  اإلمداد               امتداد سلسلة           دقيقة على                     ضرورة توافر معلومات  و        
  ضرورة أخذ العناصر ذات الصلة من مشروع اخلطوط التوجيهية الصادر عن مشاورة اخلرباء بعني االعتبار.  و                                                                                         
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        التقنية                د عمل املشاااااورة      يتقي                                                  ، يف دورهتا اخلامسااااة عشاااارة، أمانة املنظمة على ضاااامان أن        الفرعية          عت اللجنة      وشااااج    - 2
                                                                                                    بشااكل صااارم مبا حددته جلنة مصااايد األمساك يف دورهتا احلادية والثالثني من والية وأن يتماشااى مع املباد  السااتة احملددة. 

                                                                                                 د العديد من األعضاااء على فائدة خطط توثيق املصاايد يف تغطية ساالساالة اإلمداد ولكنهم نب هوا إىل ضاارورة أال تصااب       وشااد  
  ،     رعية   الف                           ً      ً          ً       ً                                    ضااااااااااااااروري أمام التجارة أو عبئاً مالياً أو إدارياً إضااااااااااااااافياً على كاهل األعضاااااااااااااااء. كما اقرتحت اللجنة         حاجزا غري

  ة                           عت احلكومات واملنظمات احلكومي                                                                  دورهتا اخلامساااااااااة عشااااااااارة، إيالء اعتبار خا  الحتياجات البلدان النامية، وشاااااااااج    يف
         ت اللجنة  د                                            دعم جهود بناء القدرات واملسااااااااعدة الفنية. وشاااااااد                                                   الدولية واملنظمات غري احلكومية وامل ساااااااساااااااات املالية على

ج إقليمية أو متعددة األطراى لتحقيق أقصااااااى درجات          الفرعية                                                  و                                             كذلك على أمهية التعاون الدويل وأوصاااااات بشاااااادة باتباع هنو
           ة باملنظمات  صاااا                                                                                           الفعالية من خطط توثيق املصاااايد. وأقر ت بأنه ينبغي أخذ خطط توثيق املصاااايد املوجودة، مبا فيها تلك اخلا
    ً        أيضااااً بأن كل    ية      الفرع                                                                                       اإلقليمية إلدارة مصاااايد األمساك، بعني االعتبار تفاديا لالزدواجية حيثما أمكن ذلك. وأقر ت اللجنة 

                                                                                                  خطة من خطط توثيق املصيد ينبغي أن تستند إىل املخاطر، وأعر  العديد من األعضاء عن استعدادهم لتقاسم اخلربات 
                                                                         ضع لوائ  ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم )الصيد غري القانوين(.                         الفنية مع أعضاء ملخرين لو 

 
 التقدم المحرز مؤخرا في إعداد الخطوط التوجيهية

 
                                                            النرويج، تسااااد عقد املشاااااورة التقنية بشااااأن خطط توثيق املصاااايد يف مقر        حكومة                          بفضاااال الدعم املايل املقدم من  - 2

                          بلدا عضااااااااااااااوا يف املنظمة. وأجرى     22          مندوبا من     22                . وقد شااااااااااااااارك فيها     2112      أبريل     22   إىل     11                    املنظمة خالل الفرتة من 
                                                                                                        املندوبون مناقشااااات بناءة ومثمرة ومت التوصاااال إىل توافق يف اصراء سصااااو  األقسااااام التالية  الغرض والنطا ، والتعاري ، 

        ملعلومات                                   ة واإلقرار مبتطلباهتا اخلاصااااة، وعناصاااار ا                                                               واملباد  األساااااسااااية، وتطبيق املباد  األساااااسااااية والتعاون مع الدول النامي
                                                                                                      لشااهادات املصاايد، واملعلومات اإلضااافية على طول ساالساالة اإلمداد. ولكن ت يتساان اختتام املشاااورة التقنية لعدم التوصاال 

                                                           ولذلك، مت إرجاء املشاااااااااااااورة التقنية، على أن تسااااااااااااتأن  يف وقت مناسااااااااااااب                                     إىل توافق يف اصراء بشااااااااااااأن فقرتني عالقتني.
         املستقبل.  يف

 
      2112          يوليو/متوز    1                       بشاااااأن اخلطوط التوجيهية يف       تقنية            للمشااااااورة ال   ة                                        وانعقدت الدورتان املساااااتأنفتان األوىل والثاني  - 7
                                                                                يف مقر املنظمة، وناقش خالاا األعضااااااااااااااء الفقرتني العالقتني. ونظرا إىل تعذر التوصااااااااااااال إىل توافق       2112          يوليو/متوز     12 و
                      املشاورة التقنية جمددا.               اصراء، مت إجراء   يف
 
  م           (، التقد      2112          يوليو/متوز     12 -  11                                                                  واساااتعرضااات جلنة مصاااايد األمساك، يف دورهتا الثانية والثالثني )روما، إيطاليا،   - 1

                                                                   دت جمددا على الدور الشاااديد األمهية الذي ت ديه خطط توثيق املصااايد يف مكافحة                                   احملرز يف إعداد اخلطوط التوجيهية وأك  
                                                                                         نوين. ووافقت اللجنة على أن اخلطوط التوجيهية ميكن أن تشكل وثيقة توجيهية أساسية لألعضاء واجملتمع              الصيد غري القا

                                                                                                  الدويل وأن تسااااااااااااااتفيد منها على وجه التحديد جمموعات العمل املنبثقة عن املنظمات اإلقليمية إلدارة مصااااااااااااااايد األمساك. 
      ً                                        ا جمدداً يف أقر  وقت ممكن ومعاجلة الفقرتني العالقتني               ( اسااااااااااااااتئناى دورهت 1                                        وأجازت اللجنة للمشاااااااااااااااورة التقنية ما يلي  )

                                         ( وعرض اخلطوط التوجيهية على الدورة األربعني  2                                           ( ووضاااااع اخلطوط التوجيهية يف صااااايغتها النهائية  ) 2               وإجياد حل اما  )
                            بغية اعتمادها بشكل هنائي.      2117                        مل متر املنظمة يف يوليو/متوز 
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         بدعم مايل       2117            أبريل/نيساااااااااااان    2 - 2                                    لثة للمشااااااااااااروة التقنية يف مقر املنظمة يف                             وانعقدت الدورة املساااااااااااتأنفة الثا  - 9
                                                                                                      حكومة النرويج. وأبان األعضااااء عن التزام قوي بوضاااع الصااايغة النهائية للخطوط التوجيهية. واقرت  األعضااااء وناقشاااوا    من

                      ختتمت املشااااورة التقنية           يف اصراء وا                                                                       بنشااااط صاااياغة بديلة للفقرتني العالقتني. وتوصااال األعضااااء يف هناية املطاى إىل توافق 
                                                                                                        بنجا  بوضاااااااااااع الصااااااااااايغة النهائية للخطوط التوجيهية. ويرد التقرير النهائي للمشااااااااااااورة التقنية جنبا إىل جنب مع اخلطوط 

  .COFI:FT/XVI/2017/Inf.7                            التوجيهية باعتبارمها الوثيقة 
 

              دورته األربعني.                                                  واعتمدت اخلطوط التوجيهية رمسيا من قبل م متر املنظمة يف   -  11
 

 تنفيذ الخطوط التوجيهية
 

            ملتل  الصاااكوك    ل                                                                 ط التوجيهية أن يسااااهم يف اجلهود الوطنية واإلقليمية والدولية وأن يكم    و                 من شاااأن تنفيذ اخلط  -  11
  ن  إ                                                                                                       اليت جيري حاليا إنفاذها للقضااااء تدرجييا على التجارة يف املنتجات السااامكية املتأتية من الصااايد غري القانوين. ولذلك، ف

                                                                                                      التنفيذ التشااااااوري والفعال واملنساااااق أمر ضاااااروري. وسااااايشاااااكل التنفيذ جزءا من إمجايل أنشاااااطة بناء القدرات اليت تقوم  ا 
                                                                                               املنظمة وسااااااايتصااااااال بشاااااااكل وثيق بالعمل اجلاري سصاااااااو  االتفا  بشاااااااأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصااااااايد 

    سفن                                                                 قضاء عليه )اتفا  تدابري دولة امليناء( والسجل  العاملي لسفن الصيد و                                      القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه وال   غري
     صاااااااكوك                                                 قرت  املكونات التالية لضااااااامان تنفيذ فعال وتازر مع ال                                                  و النقل املرب دة وسااااااافن التموين )الساااااااجل العاملي(. وعليه، تو 

                                       الدولية األخرى ملكافحة الصيد غري القانوين 
 

  دت العملية الطويلة إلعداد اخلطوط التوجيهية أمهية خطط       . حد       الوعي              االرتقاء مبساااااتوى             املكون األول                                                  
                                                                                     توثيق املصاااااااايد يف مكافحة الصاااااااايد غري القانوين وملاية التجارة يف املنتجات الساااااااامكية واألمساك اليت يتم 
                                                                                     اصطيادها بشكل قانوين. وحظيت العملية، يف ما بني األعضاء واجملتمع املدين والقطاع اخلا ، مبا يكفي 

                                                                                  االهتمام والنقاش بشاااااااااااااأن توافر اخلطوط التوجيهية والغرض منها. ومع وضاااااااااااااع اخلطوط التوجيهية يف    من 
               على نطا  واساااااااع  و                                                                    ً صااااااايغتها النهائية واعتمادها، ينبغي إحاطة عدد أكرب من أصاااااااحا  املصااااااالحة علماً 

     سااااااتوى  م                                                                                باملخاطر املرتبطة بالصاااااايد غري القانوين ودور اخلطوط التوجيهية، وذلك من خالل أنشااااااطة لرفع
                      ً                                 و                                 الوعي منفذة تنفيذا جيداً. وهذه اجلهود لرفع مساااااتوى الوعي ساااااتوكم ل اجلهود اجلارية يف تنفيذ الصاااااكوك 

                                                                                       وااللتزامات واملبادرات الدولية ذات الصلة، من قبيل اتفا  تدابري دولة امليناء والسجل العاملي.
 

  حلقات العمل التشااااورية الفنية         سااالسااالة من     شاااكل   سااات  .                     عمل التشااااورية الفنية  ال      حلقات              املكون الثاين                              
       ة بشاااأن  ق                                                                                           اإلقليمية أو اإلقليمية الفرعية، رهنا بتوافر املوارد املالية، املنتدى املناساااب إلجراء مناقشاااات متعم  

                                                                                           اجلوانب الفنية والعملية الرئيساااااية بالنسااااابة إىل تنفيذ اخلطوط التوجيهية. وساااااتشااااامل حلقات العمل شااااا   
                                                    واإلنفاذ يف الدول األعضااااء، وكذلك أصاااحا  املصااالحة املختلفني،                               السااالطات املعنية بصااانع الساااياساااات

                                                                                    مثل املنظمات اإلقليمية إلدارة مصااااااااااااااايد األمساك واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية 
                                                                                     واألوساااااط األكادميية واجلهات الشااااريكة الرئيسااااية على امتداد ساااالساااالة القيمة. وسااااتكون حلقات العمل 

                                                                            دى للعمل بشكل وثيق على حتليل املكونات الرئيسية للخطوط التوجيهية، وستشكل فرصة       ابة منت ث     هذه مب
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                                      عة من حلقات العمل هذه أن تشااااااااكل معلومات                                              السااااااااتعراض النظم القائمة. ومن شااااااااأن املعلومات اجملم  
  ا                                        دمج اخلطوط التوجيهية لتحساااااااني النظم اخلاصاااااااة       لدى                                      توجيهية قيمة بالنسااااااابة إىل األعضااااااااء اصخرين 

                                                                               اجلهود ذات الصاااالة من أجل مكافحة الصاااايد غري القانوين. وميكن للمواضاااايع أن تشاااامل  دور خطط    أو
                                                                              توثيق املصااااااااايد يف املساااااااااامهة يف إدارة مصاااااااااايد األمساك واإلحصااااااااااءات ذات الصااااااااالة  احلوكمة والقدرات 

     األطر    ع                                                                                 امل ساااساااية  وخطط توثيق املصااايد والتتبع  ودمج خطط توثيق املصااايد والتدابري التجارية األخرى م
                                                                                             الدولية ذات الصاالة، مبا يف ذلك اتفاقات منظمة التجارة العاملية  والتنساايق مع الصااكوك الدولية األخرى، 
                                                                                           مثل اتفا  تدابري دولة العلم والسااااجل العاملي  وإنشاااااء نظم إلكرتونية متكاملة والنهوض  ا، وغري ذلك. 

                                  تعليقااات واالقرتاحااات الواردة من ملتل                                                     وميكن باادء عمليااة تشااااااااااااااااوربااة إلكرتونيااة مبوازاة ذلااك إلدرا  ال
                                  ملتل  األقاليم والقطاعات ذات الصلة.                أصحا  املصلحة من

 
  اء   ا      شاااجاع األعضااا    و . ويو                                                         إنشااااء برنامج مسااااعدة عاملي لتوفري أنشاااطة بناء القدرات لألعضااااء              املكون الثالث   

      ساااااااااااعدة               ية على توفري امل                                                                 واملنظمات غري احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية املعنية وامل سااااااااااسااااااااااات املال
         ي وإعادة             النداء العامل   ا                                                                     وأنشااااااااااااااطة بناء القدرات لدعم التنفيذ الفعال للخطوط التوجيهية. ومت توجيه هذ

                                                                                    التأكيد عليه من خالل ملتل  دورات جلنة مصااااااااااايد األمساك واللجنة الفرعية املختصااااااااااة بتجارة األمساك. 
                                          لية وفنية إىل البلدان النامية لتحقيق أهداى          مساااااااااااااااعدة ما     تقدمي                               وميكن اذه املساااااااااااااااعدة أن تنطوي على 

     ذلك،                                  يتعلق بشااااااهادات املصاااااايد اإللكرتونية. ول   ما                                             اخلطوط التوجيهية ولدعم تنفيذها الفعال، خاصااااااة يف
                                                                                قرت  إنشاء برنامج مساعدة عاملي خا  سطط توثيق املصيد من أجل دعم أنشطة بناء القدرات. و يو 

 


