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واقرتحت�لجنة�مصايد�األسامك،�يف�دورتها�الحادية�والثالثني�
)روما،�9-�13يونيو/حزيران�2014(�استجابة�لهذا�الطلب�
عىل�نحو�ما�هو�مبنّي�يف�الفقرة��86من�القرار،�أن�تتوىل�

املنظمة�وضع�خطوط�توجيهية�ومعايري�أخرى�ذات�صلة�
تتعلق�بخطط�توثيق�املصيد،�مبا�يف�ذلك�أشكال�ممكنة�

تستند�إىل�املبادئ�التالية:�)أ(�االمتثال�ألحكام�القانون�
الدويل�ذي�الصلة؛�)ب(�وعدم�خلق�حواجز�غري�رضورية�

أمام�التجارة؛�)ج(�والتكافؤ؛�)د(�واالستناد�إىل�املخاطر؛�)ه(�
واملوثوقية�والبساطة�والوضوح�والشفافية؛�)و(�والطابع�
اإللكرتوين�إذا�أمكن�ذلك.�ونصت�لجنة�مصايد�األسامك�

كذلك�عىل�أن�يتضمن�تقييم�الخطط�واألشكال�اعتبارات�
خاصة�بالتكاليف�والفوائد�وأن�يأخذ�بعني�االعتبار�خطط�
توثيق�املصيد�التي�ينفذها�بالفعل�بعض�أعضاء�املنظمة�

وتنفذها�كذلك�املنظامت�االقليمية�إلدارة�مصايد�األسامك.

وتعترب�هذه�الوثيقة،�الخطوط�التوجيهية�الطوعية�
لخطط�توثيق�املصيد،�إسهاماً�مبارشاً�ملجموعة�من�

�أعرب�قرار�األمم�املتحدة�املتعلق�مبصايد�األسامك�املستدامة،�املؤرخ�يف�
�9ديسمرب/كانون�األول�2013،�عن�شواغل�حيال�التهديد�املستمر�الذي�

يشّكله�الصيد�غري�القانوين�دون�إبالغ�ودون�تنظيم�بالنسبة�إىل�املوائل�والنظم�
اإليكولوجية�البحرية،�وأقّر�أيضا�باألثر�السلبي�لهذا�الشكل�من�الصيد�عىل�

األمن�الغذايئ�واقتصادات�الدول،�خصوصاً�يف�األقاليم�النامية.�وتضطلع�املنظمة�
بدور�محّدد�يف�تيسري�قيام�الدول�بشكل�تعاوين�بوضع�صكوك�دولية�تحّدد�

مبادئ�ومعايري�للمامرسات�الرشيدة�يف�مجاالت�إدارة�مصايد�األسامك�وصونها�
وتنميتها.�ولذلك،�دعا�القرار�الدول�إىل�أن�تبادر،�ضمن�جملة�أمور�أخرى،�

إىل�بدء�العمل�داخل�املنظمة�يف�أقرب�وقت�ممكن�إلعداد�خطوط�توجيهية�
ومعايري�أخرى�ذات�صلة�تتعلق�بخطط�توثيق�املصيد�.

موجز

االجتامعات،�مبا�يف�ذلك�مشاورة�الخرباء�)روما،�يوليو/
متوز�2015(،�واللجنة�الفرعية�املختصة�بتجارة�األسامك�
)أكادير،�فرباير/شباط�2016(،�واملشاورة�التقنية�)روما،�
أبريل/نيسان�2016،�ويوليو/متوز�2016،�وأبريل/نيسان�
2017(،�والدورة�الثانية�والثالثون�للجنة�مصايد�األسامك�
)روما،�يوليو/متوز�2016(.�وقد�اعتمدت�هذه�الخطوط�

التوجيهية�رسمياً�من�قبل�مؤمتر�املنظمة�يف�دورته�
األربعني�املعقودة�يف�يوليو/متوز�2017.

سبعة� إىل� التوجيهية� الخطوط� محتوى� وينقسم�
بالرتتيب� أقسام�وملحق�واحد.�وهذه�األقسام�هي�

التعاريف،� والهدف،� النطاق� التايل:� النحو� عىل�
التعاون� األساسية،� املبادئ� تطبيق� األساسية،� املبادئ�

التعاون� بها،� املوىص� واملعايري� الوظائف� واإلشعار،�
الخاصة.� باحتياجاتها� واإلقرار� النامية� الدول� مع�

املصيد� لشهادات� معلومات� عنارص� امللحق� ويتضمن�
اإلمداد. امتداد�سلسلة� إضافية�عىل� ومعلومات�
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هذه�الخطوط�التوجيهية�طوعية�وتغطي�  1-1
خطط�توثيق�املصيد�بالنسبة�إىل�األسامك�الطبيعية�التي�
يجري�اصطيادها�ألغراض�تجارية�يف�املناطق�البحرية�أو�

املناطق�الداخلية،�سواء�أكانت�مجهزة�أم�غري�مجهزة.

يتم�إعداد�هذه�الخطوط�التوجيهية�مع�  2-1
التسليم�بأنه�ينبغي�استخدام�جميع�الوسائل�املتاحة�
طبًقا�للقانون�الدويل�املعني،�وصكوك�دولية�أخرى،�

مثل�خطة�العمل�الدولية�ملنع�الصيد�غري�القانوين�دون�
إبالغ�ودون�تنظيم�وردعه�والقضاء�عليه�)خطة�العمل�

الدولية(�ملنع�الصيد�غري�القانوين�دون�إبالغ�ودون�تنظيم�
)الصيد�غري�القانوين(�وردعه�والقضاء�عليه.�وتستند�

خطط�توثيق�املصيد�إىل�املسؤولية�الرئيسية�امللقاة�عىل�
عاتق�دولة�العلم�واملتمثلة�يف�منع�الصيد�غري�القانوين�

وردعه�والقضاء�عليه.�وتشكل�أيضا�مكمال�قيّام�للتدابري�
التي�تتخذها�دولة�امليناء�والتدابري�األخرى.

يكمن�الهدف�من�هذه�الخطوط�التوجيهية�يف�  3-1
تقديم�املساعدة�إىل�الدول�واملنظامت�اإلقليمية�إلدارة�

مصايد�األسامك�ومنظامت�التكامل�االقتصادي�اإلقليمية�

1
النطاق والهدف

واملنظامت�الحكومية�الدولية�األخرى�لدى�وضع�وتنفيذ�
خطط�جديدة�لتوثيق�املصيد�أو�تنسيق�أو�استعراض�

خطط�توثيق�املصيد�القامئة.

ينبغي�للدول�اإلقرار�بشكل�كامل�باملتطلبات�  4-1
الخاصة�للدول�النامية�لدى�تنفيذ�خطط�توثيق�املصيد�

مع�مراعاة�الفقرة�7.

تُشجع�الدول�واملنظامت�الدولية�املعنية،�  5-1
سواء�أكانت�حكومية�أم�غري�حكومية،�واملؤسسات�

املالية،�بشكل�فردي�أو�من�خالل�التنسيق،�عىل�
تقديم�املساعدة�وبناء�القدرات،�مبا�يف�ذلك�توفري�

املساعدة�املالية�والفنية�ونقل�التكنولوجيا�والتدريب�
للدول�النامية�من�أجل�تحقيق�أهداف�هذه�الخطوط�

التوجيهية،�ولدعم�تنفيذها�الفعال،�خاًصة�يف�ما�يتعلق�
بإصدار�شهادات�املصيد�اإللكرتونية.

ينبغي�لخطط�توثيق�املصيد�مراعاة�احتياجات�  6-1
مصايد�األسامك�الصغرية�النطاق�ومتطلباتها�الخاصة.
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ألغراض�هذه�الخطوط�التوجيهية:

تعني�“خطة�لتوثيق�املصيد”�نظامًا�يهدف�  1-2
بشكل�أسايس�إىل�املساعدة�يف�القيام،�عىل�طول�سلسة�
اإلمداد،�بتحديد�ما�إذا�كان�سمك�يتأىت�من�مصيد�تم�

اصطياده�متاشيًا�مع�تدابري�الصون�واإلدارة�املعمول�
بها�عىل�املستويات�الوطنية�واإلقليمية�والدولية،�

واملوضوعة�طبًقا�لاللتزامات�الدولية�ذات�الصلة،�ويشار�
إليها�يف�ما�بعد�باعتبارها�»خطط�توثيق�املصيد«.

تعني�“شهادة�مصيد”�مستندًا�رسميا�يصاحب�  2-2
شحنة�وتصادق�عليه�السلطات�املختصة�ويسمح�

باالطالع�عىل�معلومات�دقيقة�وقابلة�للتحقق�بشأن�
األسامك�التي�متر�عرب�سلسلة�اإلمداد.

يعني�“سمك”�جميع�أنواع�املوارد�املائية�  3-2
الحية�الطبيعية�سواء�أكانت�مجهزة�أم�غري�مجهزة.

تعني�“شحنة”�األسامك�التي�ترسل�يف�وقت�  4-2
واحد�من�جهة�ُمصدرة�واحدة�إىل�جهة�مرسل�إليها�

واحدة�أو�التي�تكون�مشمولة�مبستند�نقل�واحد�يغطي�
شحنها�من�الجهة�املٌصدرة�إىل�الجهة�املرسل�إليها.

تعني�“سفينة�صيد”�أي�سفينة�من�أي�حجم�  5-2
تستخدم�أو�تجهز�لالستخدام�أو�يعتزم�استخدامها�

ألغراض�الصيد�أو�أنشطة�ذات�صلة�بالصيد،�مبا�يف�ذلك�
سفن�الدعم�وسفن�تجهيز�األسامك،�والسفن�العاملة�

يف�مجال�املسافنة�وسفن�النقل�املجهزة�لنقل�املنتجات�
السمكية،�باستثناء�سفن�الحاويات.

يعني�»صيد�غري�قانوين�دون�إبالغ�ودون�  6-2
تنظيم«�األنشطة�املبينة�يف�الفقرة��3من�خطة�العمل�

الدولية�ملنع�الصيد�غري�القانوين�دون�إبالغ�ودون�تنظيم�
وردعه�والقضاء�عليه�الصادرة�عن�منظمة�األغذية�

والزراعة�يف�عام�2001.

يعني�“اإلنزال”�الحركة�األوىل�لألسامك�من�  7-2
�سفينة�إىل�الرصيف�يف�ميناء�أو�منطقة�للتجارة�الحرة،

حتى�وإن�تم�بعد�ذلك�نقلها�إىل�سفينة�أخرى.�ويعترب�
التفريغ�أو�النقل�يف�ميناء�لألسامك�من�سفينة�إىل�

حاوية�عملية�إنزال.

تعني�“منظمة�إقليمية�إلدارة�مصايد�  8-2
األسامك«�منظمة�أو�ترتيبًا�حكوميًا�دوليًا�ملصايد�

األسامك،�حسب�االقتضاء،�ميلك�صالحية�وضع�تدابري�
لصون�مصايد�األسامك�وإدارتها،�ويشار�إليها�يف�ما�بعد�

عىل�أنها�»منظمة�إقليمية�إلدارة�مصايد�األسامك«.

تعني�“سلسلة�إمداد”�سلسلة�من�العمليات�  9-2
التي�ينطوي�عليها�إنتاج�األسامك�وتوزيعها�من�املصيد�

إىل�نقطة�االسترياد�يف�السوق�النهائية،�مبا�يف�ذلك�
أحداث�مثل�اإلنزال�وعمليات�املسافنة�وإعادة�التصدير�

والتجهيز�والنقل.

تعني�“املسافنة”�نقل�األسامك�التي�مل�يسبق�  10-2
إنزالها�من�سفينة�مبارشة�إىل�سفينة�أخرى،�يف�البحر�أو�

يف�امليناء.

التعاريف
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تتامىش�مع�أحكام�القانون�الدويل�ذي�الصلة؛  1-3

وأال�تخلق�حواجز�غري�رضورية�أمام�التجارة؛  2-3

وتقر�بالتكافؤ؛  3-3

تستند�الخطوط�التوجيهية�إىل�املبادئ�التي�مفادها�أنه�ينبغي�لخطط�توثيق�املصيد�أن:

املبادئ األساسية

وتستند�إىل�املخاطر؛  4-3

وتكون�موثوقة�وبسيطة�وواضحة�وشفافة؛  5-3

وتكون�إلكرتونية�إذا�أمكن�ذلك.  6-3
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ينبغي�أن�يسرتشد�تطبيق�املبادئ�املنصوص�عليها�يف�
الفقرة��3مبا�ييل:

ينبغي�ألي�تدبري�يُتخذ�أن�يكون�مطابًقا�  1-4
لألحكام�املنصوص�عليها�يف�القانون�الدويل،�ومن�بينها�

اتفاقات�منظمة�التجارة�العاملية�واتفاقية�األمم�املتحدة�
لقانون�البحار،�وينبغي�أن�يأخذ�بعني�االعتبار�مدونة�

السلوك�بشأن�الصيد�الرشيد�الصادرة�عن�منظمة�
األغذية�والزراعة؛

ولتفادي�خلق�حواجز�غري�رضورية�أمام�  2-4
التجارة،�ينبغي�لخطة�توثيق�املصيد�أن�تفرض�أقّل�قيود�

ممكنة�عىل�التجارة�لتحقيق�الهدف�املنشود�منها�وأن�
تصمم�للتقليل�إىل�أدىن�حد�من�األعباء�امللقاة�عىل�عاتق�
املتأثرين�مبتطلباتها.�وينبغي�تطبيق�خطة�توثيق�املصيد�

من�دون�متييز�واإلخطار�بها�طبًقا�للفقرة�الفرعية�4-5؛

وميكن�االعرتاف�بخطط�مختلفة�لتوثيق�املصيد�  3-4
عىل�أنها�متوازية�ألغراض�تحقيق�أهداف�الخطوط�

التوجيهية�إذا�كانت�تفيض�إىل�نتائج�موازية.�وينبغي�
إضافة�إىل�ذلك�أخذ�الخطط�املوجودة�بعني�االعتبار.

وينبغي�أن�تُبذل�قصارى�الجهود�لضامن�تنفيذ�  4-4
خطط�توثيق�املصيد�فقط�حيث�ميكن�أن�تكون�وسيلة�
فعالة�ملنع�املنتجات�املتأتية�من�الصيد�غري�القانوين�من�

دخول�سلسلة�اإلمداد.�وتحقيقا�لهذه�الغاية،�ينبغي�تنفيذ�
خطط�توثيق�املصيد�ضمن�سياق�نظام�فعال�إلدارة�مصايد�

األسامك.�وينبغي�تصميم�خطط�توثيق�املصيد�وتنفيذها�
عىل�أساس�تحليل�املخاطر�وينبغي�أن�تكون�متناسبة�

مع�املخاطر�التي�يشكلها�الصيد�غري�القانوين�بالنسبة�إىل�
األرصدة�واألسواق�ذات�الصلة.�وينبغي�لتقييم�للمخاطر�

أن�يتضمن:

التحديد�املنهجي�والشفاف�للمخاطر�وتنفيذ� )أ(�
�جميع�التدابري�الالزمة�للحد�من�التعرض�للمخاطر.

وهذا�يشمل�أنشطة�من�قبيل�جمع�البيانات�
واملعلومات،�وتحليل�املخاطر�وتقييمها،�وتحديد�

اإلجراءات�واتخاذها،�مبا�يف�ذلك�الرصد�واالستعراض�
بشكل�منتظم؛�

والنظر�يف�أي�أنشطة�للصيد�غري�القانوين،� )ب(�
ضمن�جملة�أمور�أخرى،�من�بينها�األرصدة�السمكية�

أو�األسطول�أو�املنطقة�الجغرافية،�أو�املصايد�التي�
تؤثر�بشكل�سلبي�عىل�تدابري�اإلدارة�واملراقبة،�ودخل�
الصيادين�وسبل�كسب�عيشهم،�واألسواق،�والعوامل�

األخرى�ذات�الصلة؛

والنظر�يف�ما�إذا�كانت�السفن�أو�األساطيل� )ج(�
املعنية�ترفع�علم�دولة�مل�تنفذ�االلتزامات�والخطوط�

التوجيهية�الدولية�ذات�الصلة؛�

ويف�حالة�خطط�لتوثيق�املصيد�توضع�ضمن� )د(�
منظمة�إقليمية�إلدارة�مصايد�األسامك،�ينبغي�للمنظمة�

اإلقليمية�إلدارة�مصايد�األسامك�أن�تنظر�كذلك�يف�
قدرة�خطط�توثيق�املصيد�عىل�التصدي�لخطر�الصيد�
غري�القانوين�بسبب�الفجوات�املحتملة�يف�نظم�الصون�
واإلدارة�القامئة�الخاصة�بها،�مبا�يف�ذلك�فعالية�تدابري�

الرصد�واملراقبة�واإلرشاف�الحالية.

تطبيق املبادئ األساسية
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لتحسني�شفافية�سلسلة�اإلمداد�واألسواق،�  5-4
ينبغي�لخطط�توثيق�املصيد�ضامن�معلومات�دقيقة�

وميكن�التحقق�منها�عىل�طول�سلسلة�اإلمداد.�
ولضامن�أن�خطط�توثيق�املصيد�موثوقة�وبسيطة�

وواضحة�وشفافة:

ينبغي�أن�تكون�شهادات�املصيد�سهلة� )أ(�
االستخدام�وأن�تحتوي�عىل�معلومات�ميكن�التحقق�منها�

وذات�صلة�ورضورية�ومتاحة�بسهولة؛

وينبغي�نرش�تدبري�مقرتح�وإتاحة�فرتة� )ب(�
زمنية�معقولة�لتلقي�التعليقات�قبل�اعتامد�هذا�

التدبري.�وينبغي�إتاحة�التدابري�املعتمدة�عىل�املواقع�
اإللكرتونية�ذات�الصلة1.�وينبغي�لهذا�اإلشعار�أن�

يتضمن�رشحا�عن�كيفية�التعامل�مع�املنتجات�املحلية�
واملستوردة�ضامنا�لإلنصاف.

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

املصيد� آلية�إلصدار�شهادات� تكون�مبثابة� )أ(�
وينبغي� املختصة� السلطات� قبل� من� عليها� واملصادقة�
والبيانات�عن� املصيد� لشهادات� تعمل�كمستودع� أن�

املعلومات؛ التحقق�من� يتيح� اإلمداد�مبا� سالسل�

�1  لغرض�هذه�الخطوط�التوجيهية�ينبغي�إتاحة�هذه�اإلشعارات،�كحد�

أدىن،�عىل�املوقع�اإللكرتوين�للدول�التي�تقرتح�أو�تنفذ�تدبريا�وعىل�املوقعني�
اإللكرتونيني�ملنظمة�التجارة�العاملية�ومنظمة�األغذية�والزراعة.

وتكفل�توافر�معلومات�دقيقة�وميكن�التحقق� )ب(�
منها�عىل�امتداد�سلسلة�اإلمداد�من�خالل�تعاون�الدول�

املشاركة�يف�النظام؛

وتستند�إىل�املعايري�واألشكال�الدولية�املتفق� )ج(�
عليها�لتبادل�املعلومات�وإدارة�البيانات،�مع�الحرص�عىل�

أن�تتيح�مكوناتها�إمكانية�التشغيل�املتبادل؛

وتكون�مرنة�وسهلة�االستخدام�وتقلل�من� )د(�
األعباء�امللقاة�عىل�عاتق�املستخدمني.�وينبغي�النظر�يف�
الوظائف،�مثل�اإلجراءات�الروتينية�لتحميل�املستندات�
املمسوحة�ضوئيا�وطباعة�املستندات�وإلغاء�املستندات�

والتساؤالت�املتعلقة�بالبيانات؛

وتتضمن�إمكانية�وصول�آمن�باستخدام�نظام� )هـ(�
لتسجيل�الدخول�وكلامت�الرس�أو�وسائل�مناسبة�أخرى؛

وتحدد�األدوار�واملسوؤليات�عن�مدخالت� )و(�
البيانات�والتصديق�عليها�وتحدد�أجزاء�النظام�ووظائفه�
ومستوياته�التي�يجوز�لفرادى�املستخدمني�أو�ملجموعة�

من�املستخدمني�الوصول�إليها؛

وتيسري�تدفق�املستندات؛ )ز(�

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

وتوفري�الدعم�للدول�النامية�من�اجل�تطوير� )ط(�
نظم�إلكرتونية�مأمونة�وتنفيذها.
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فعالية� األكرث� املصيد�هي� توثيق� خطط�  1-5
إطار� بالتعاون�يف� املعنية� الدول� تقوم�جميع� عندما�
متعددة� مشاركة� تلتمس� أن� للدول� وينبغي� الخطة.�

وتنفيذ� إعداد� النطاق�يف�عمليتي� األطراف�واسعة�
املخاطر� تقييم� نهج� أساس� املصيد،�عىل� توثيق� خطط�

وتفضل� التكلفة.� بفعالية� املتصلة� واالعتبارات�
األطراف� املتعددة� املصيد� توثيق� بخطط� االستعانة�

اإلقليمية. أو�

ويتعنّي�عىل�الدول�بذل�ما�أمكنها�من�  2-5
توثيق� أجل�تصميم�خطط� للتعاون�من� جهود�

أن� التعاون� لهذا� وينبغي� وإدارتها.� وتنفيذها� املصيد�
يهدف�إىل:

ضامن�استناد�تقييم�املخاطر�إىل�معايري� )أ(�
موضوعية�واضحة؛

ضامن�أن�تكون�واردات�األسامك�متأتية�من� )ب(�
املصايد�التي�متتثل�للترشيعات�املعمول�بها؛�

وتيسري�استرياد�األسامك�ومتطلبات�التحقق� )ج(�
الخاصة�بشهادات�املصيد؛

وتوخي�وضع�إطار�لتبادل�املعلومات.� )د(�

التعاون واإلشعار

ينبغي�أن�يكون�قبول�شهادة�املصيد�محط�  3-5
إشعار�الدولة�التي�تصادق�عليها�ويفيد:

أنها�اعتمدت�ترتيبات�وطنيّة�لتنفيذ�القوانني� )أ(�
واللوائح�وتدابري�الصون�واإلدارة�التي�يجب�عىل�سفن�

الصيد�االمتثال�لها،�وملراقبتها�وإنفاذها؛

مُيكِّنها� مبا� املختصة�مزودة� السلطة� وأن� )ب(�
الواردة�يف�شهادات� من�إثبات�صحة�املعلومات�

التحقق�من�هذه� بعمليات� االضطالع� املصيد�ومن�
املستوردة.� الدولة� بناء�عىل�طلب� الشهادات�

الالزمة� املعلومات� أيضا� اإلشعار� يتضمن� أن� وينبغي�
بها.�ويف�حال�كانت� السلطة�واالتصال� تلك� لتحديد�

ينبغي� كاملة،� اإلشعار�غري� املقدمة�يف� املعلومات�
اإلقليمية�إلدارة�مصايد� املنظمة� أو� املستورة� للدول�

األسامك�أن�توضح،�دون�تأخري،�للدولة�التي�تصادق�
الناقصة�وأن�تطلب� العنارص� املصيد� عىل�شهادة�
منها�تقديم�إشعار�جديد�يف�أقرب�وقت�ممكن.

وأنه�ينبغي�لجميع�الدول�املشاركة�يف�األحداث�ضمن�
سلسلة�اإلمداد�يف�خطط�توثيق�املصيد�أن�تعني�سلطة�
مختصة�لضامن�توافر�معلومات�دقيقة�وميكن�التحقق�

منها�عىل�طول�سلسلة�اإلمداد.
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ينبغي�أن�تستند�خطط�توثيق�املصيد�إىل�  1-6
هدف�محدد�بشكل�واضح،�مبا�مُيكِّن�من�تحديد�

مستوى�التتبع�والوظائف�املطلوبة.�وينبغي�تصميمها�
لتحقيق�هدفها�املنشود�والتقليل�من�األعباء�امللقاة�عىل�

عاتق�املستخدمني.

وينبغي�لخطط�توثيق�املصيد�أن�تحدد�  2-6
بوضوح�األنواع�واألرصدة�املعنية،�حيثام�ينطبق�ذلك،�

وأنواع�املنتجات�واإلعفاءات�املرتبطة�بالخطة،�وأن�تذكر�
جميع�تصنيفات�النظام�املوحد�املطبقة.

ويف�إطار�عملية�املصادقة�عىل�خطط�توثيق�  3-6
املصيد،�ينبغي�اإلقرار�عىل�أكمل�وجه�مبختلف�أدوار�

الدول�املعنية�من�أجل�إجازة�عمليات�الصيد�ورصدها�
ومراقبتها�والتحقق�من�املصيد�وإنزاله�واالتجار�به،�

مبا�يتامىش�مع�القوانني�الوطنية�والدولية�ومع�التدابري�
والصكوك�وااللتزامات�املتعددة�األطراف.�وينبغي�أن�
تتم�املصادقة�عىل�معلومات�وثائق�املصيد�من�قبل�

السلطة�املختصة.�ووفقا�لألوضاع�املحددة�ملصايد�
األسامك،�ميكن�لجميع�الدول�املعنية�أن�تشارك�يف�

التحقق�من�املعلومات�الواردة�يف�وثائق�املصيد.�ويجوز�
للدول�املستوردة�أن�تطلب�التحقق�من�قبل�السلطات�

املختصة�التي�تصادق�عىل�وثائق�املصيد.�

وينبغي�لخطط�توثيق�املصيد�أن�تتضمن�  4-6
متطلبات�خاصة�بأرقام�مستندات�فريدة�وآمنة.�ويف�

حالة�الشحنات�املجزأة�أو�املنتجات�املجهزة،�ينبغي�أن�
يربز�بوضوح�ارتباطها�لشهادات�املصيد�الرئيسية�لتيسري�

عملية�التحققمن�جانب�الدول�املستوردة.

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

متطلبات�الرصد�والرقابة�واإلرشاف�املعمول� )أ(�
بها؛

واملعايري�ذات�الصلة�املتعلقة�بتبادل� )ب(�
املعلومات�ورسية�البيانات؛

واستخدام�لغات�العمل�الرضورية�لألداء� )ج(�
الفعال�والكفؤ�للخطة؛

ووضع�أدلّة�للمستخدمني�موجهة�ملختلف� )د(�
مجموعات�املستخدمني�وإتاحة�التدريب�الالزم�مع�

مراعاة�املتطلبات�الخاصة�للدول�النامية.

الرئيسية�يف�خطط� املعلومات� وترد�عنارص�  6-6
إبراز� امللحق.�وحرًصا�عىل� املصيد�ضمن� توثيق�

إتاحة� ينبغي� واملنتجات،� املصيد� بني� املوجود� الرابط�
امتداد�سلسلة�اإلمداد.� يلزم�من�معلومات�عىل� ما�
ويف�حاالت�خاصة،�يجوز�أن�تتضمن�خطط�توثيق�

لتحقيق� االقتضاء� إضافية�حسب� عنارص� املصيد�
منها. املرجوة� الغايات�

6
الوظائف واملعايري املوىص بها
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اعرتافًا�كاماًل� للدول�أن�تعرتف� ينبغي�  1-7
األقل� النامية،�ال�سيام� للدول� الخاصة� باملتطلبات�

النامية،� الصغرية� الجزرية� الدول� منًوا�منها�فضاًل�عن�
القدرة�عىل�تطبيق� امتالكها� وذلك�حرًصا�عىل�

التوجيهية. الخطوط�

ويف�هذا�الصدد،�يجوز�للدول،�إما�مبارشة�  2-7
الرتتيبات/� أو�من�خالل�منظامت�دولية،�مبا�فيها�

اإلقليمية�إلدارة�مصايد�األسامك،�أن�تقدم� املنظامت�
تعزز�قدرتها�عىل� النامية�ليك� للدول� املساعدة�

بينها�ما�ييل: أمور�من� االضطالع�بجملة�

املصيد� لتوثيق� وفعالة� عملية� وضع�خطط� )أ(�
وتحسينها؛ وتنفيذها�

املناسبة� والتنظيمية� القانونية� األطر� ووضع� )ب(�
املصيد؛ توثيق� لخطط�

التحتية� والبنى� الدولية� املنظامت� وتدعيم� )ج(�
املصيد� توثيق� خطط� تنفيذ� لضامن� الالزمة�

فّعال؛ نحو� عىل�

باملوارد� واملتعلقة� املؤسسية� القدرات� وبناء� )د(�
البرشية،�مبا�يف�ذلك�القدرات�يف�مجايل�

املستويني� والتدريب،�عىل� والرقابة� الرصد�

توثيق� واإلقليمي�ألغراض�خطط� الوطني�
املصيد؛

الدولية. املنظامت� واملشاركة�يف� )هـ(�

ويجوز�للدول،�إما�مبارشة�أو�من�خالل�  3-7
تقيياًم� تجري� أن� والزراعة،� األغذية� منظمة�

تنفيذ� أجل� من� النامية� للدول� الخاصة� للمتطلبات�
احتياجاتها� يشمل� مبا� التوجيهية،� الخطوط� هذه�

الفرعية�2-7. الفقرة� إليها�يف� املشار� للمساعدة�

ويجوز�للدول�أن�تتعاون�من�أجل�إنشاء�  4-7
النامية� الدول� مساعدة� بغية� للتمويل� مناسبة� آليات�
توجيه� وميكن� التوجيهية.� الخطوط� هذه� تنفيذ� عىل�

االستجابة�الحتياجات� نحو� تحديًدا� اآلليات� هذه�
الفرعية�2-7. الفقرة� إليها�يف� املشار� املساعدة�

تنشئ�مجموعات�عمل� أن� للدول� ويجوز�  5-7
تقارير�دورية�وتوصيات�عن� تتوىل�رفع� مخصصة�

التمويل. آليات� إنشاء�

النامية�ويف�ما� الدول� للتعاون�مع� وميكن�  6-7
التوجيهية� الخطوط� املذكورة�يف�هذه� لألغراض� بينها�

يشمل� مبا� واملالية،� الفنية� املساعدة� تقديم� أن�يشمل�
الجنوب.� بلدان� بني� التعاون�

التعاون مع الدول النامية واالعرتاف مبتطلباتها الخاصة
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امللحق
�عنارص�املعلومات�يف�شهادات�املصيد�واملعلومات�اإلضافية�

عىل�امتداد�سلسلة�اإلمداد

ينبغي�لدى�النظر�يف�عنارص�البيانات�التي�يجب�توافرها�يف�شهادات�املصيد،�إيالء�العناية�الواجبة�ملصايد� �-1
األسامك�املعنية�ولنتائج�تقييم�املخاطر�وللهدف�املنشود�من�خطة�توثيق�املصيد�ولتعقيد�سلسلة�اإلمداد.�وتشمل�

العنارص�الرئيسية�ما�ييل:

تعريف�واحد�ومأمون�عن�الوثيقة )أ( 

معلومات�عن�املصيد�واإلنزال�)سفن�الصيد�أو�مجموعات�السفن(�واألنواع�ومنطقة�الصيد� )ب(�
ومعلومات�عن�اإلنزال�وما�إىل�ذلك(

النقل�من�سفينة�إىل�أخرى�يف�البحر�أو�يف�املرفأ�حسب�املقتىض�)السفينة�املانحة�والسفينة�املتلقية�  )ج(�
واملكان�والتاريخ(

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

السلطة�التي�تصدر�شهادات�املصيد�وتصادق�عليها،�مبا�يف�ذلك�كيفية�االتصال�بها )هـ( 

هوية�املصّدر�وكيفية�االتصال�به )و(�

هوية�املستورد�وكيفية�االتصال�به )ز( 

تفاصيل�عمليتي�التصدير�واالسترياد )ح( 

وباإلضافة�إىل�هذه�العنارص�الرئيسية،�هناك�عنارص�خاصة�بإعادة�التصدير�والتجهيز�كاآليت: �-2

االرتباط�بشهادة�املصيد�األصلية )أ(�

وصف�املنتج�)أو�املنتجات(�املستوردة )ب(�

وصف املنتج )أو املنتجات( املجهز واملُعاد تصديره )ج( 

السلطة التي تصدر بيان إعادة التصدير أو التجهيز وتصادق عليه، حسب االقتضاء، مبا يف ذلك  )د( 
كيفية االتصال بها
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استجابة� املصيد� توثيق� لخطط� الطوعية� التوجيهية� الخطوط� أُعّدت�
ملا�أعرب�عنه�قرار�األمم�املتحدة�املتعلق�مبصايد�األسامك�املستدامة،�
التهديد� حيال� شواغل� من� �،2013 األول� ديسمرب/كانون� �9 يف� املؤرخ�
تنظيم� ودون� إبالغ� دون� القانوين� غري� الصيد� يشّكله� الذي� املستمر�
بالنسبة�إىل�املوائل�والنظم�اإليكولوجية�البحرية،�واألثر�السلبي�لهذا�
الشكل�من�الصيد�عىل�األمن�الغذايئ�واقتصادات�الدول،�خصوصاً�يف�
األقاليم�النامية.�ولذلك،�دعا�القرار�الدول�إىل�أن�تبادر،�ضمن�جملة�
أمور�أخرى،�إىل�بدء�العمل�داخل�املنظمة�يف�أقرب�وقت�ممكن�إلعداد�
خطوط�توجيهية�ومعايري�أخرى�ذات�صلة�تتعلق�بخطط�توثيق�املصيد�.

مبا� االجتامعات،� من� ملجموعة� مبارشاً� إسهاماً� الوثيقة� هذه� وتعترب�
األسامك� بتجارة� املختصة� الفرعية� واللجنة� الخرباء� مشاورة� ذلك� يف�
السياسات� وثيقة� وهي� األسامك.� مصايد� ولجنة� التقنية� واملشاورة�
الدولية�األوىل�التي�تتضمن�معلومات�شاملة�عن�خطط�توثيق�املصيد.�
وقد�اعتمدت�هذه�الخطوط�التوجيهية�رسمياً�من�قبل�مؤمتر�املنظمة�

يف�دورته�األربعني�املعقودة�يف�يوليو/متوز�2017.
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