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 ملخص
بیض المتوسط، إضافة إلى حضر الدورة الحادیة واألربعین للھیئة العامة لمصاید أسماك البحر األ

ا، وممثلون طرفً  22الدورة الثامنة للجنة اإلدارة والمالیة، ممثلون عن األطراف المتعاقدة، وعددھا 
عن ثالثة أطراف متعاونة غیر متعاقدة، وطرف واحد غیر متعاقد. كما حضر الدورة ممثلون عن 

عة لألمم المتحدة ومشاریعھا منظمة حكومیة دولیة وغیر حكومیة، ومنظمة األغذیة والزرا 20
 اإلقلیمیة، وكذلك مكاتب الھیئة وأجھزتھا الفرعیة.

 
التقدم الُمحرز في تنفیذ االستراتیجیة المتوسطة األجل، بما في ذلك  وخالل الدورة، تم استعراض

. وعالوة على ذلك، نوقشت أنشطة التعاون في إطار 2017ما یتعلق بإعالن مالطة الوزاري لعام 
غیر المتعاقدة والمنظمات الشریكة.  المتعاونة قات المبرمة مع األطراف المتعاقدة واألطرافاالتفا

وفي ضوء زیادة التعاون مع الھیئة العامة لمصاید أسماك البحر األبیض المتوسط، منحت الھیئة 
 لدوفا.وغیر المتعاقدة لجمھوریة م المتعاونة مركز الدولة الطرف

 
د األسماك وتربیة األحیاء المائیة في منطقة اختصاص الھیئة العامة ما یتعلق بإدارة مصای وفي

لمصاید أسماك البحر األبیض المتوسط، اعتمد ما مجموعھ ثماني توصیات ُملزمة تتناول المسائل 
تربیة األحیاء المائیة؛ وإدارة مصاید أسماك ب المتعلقة معلوماتالبیانات والالتالیة: اإلبالغ عن 

مقیَّدة في جابوكا/بومو بیت (البحر  مصایدي بحر األلبوران؛ وإنشاء منطقة ف الشبوط المرقط
في البحر األسود؛ ووضع خطة  سمك الترساألدریاتیكي)؛ وخطة متعددة السنوات إلدارة مصاید 

إدارة تكیُّفیة إقلیمیة الستغالل المرجان األحمر في البحر األبیض المتوسط؛ وتقدیم بیانات عن 
منطقة اختصاص الھیئة العامة لمصاید أسماك البحر األبیض المتوسط؛ وخطة  أنشطة الصید في

عمل إقلیمیة لمكافحة الصید غیر القانوني دون إبالغ ودون تنظیم في منطقة اختصاص الھیئة، 
قلیة. صالخاضعة للوالیة الوطنیة في مضیق المیاه خارج  واإلشرافللتفتیش  دولیة مشتركة وخطة

: استراتیجیة للتنمیة المستدامة لتربیة ، بما في ذلك ما یليك ستة قراراتالھیئة كذلواعتمدت 
عملیات  لتبسیطاألحیاء المائیة في البحر األبیض المتوسط والبحر األسود؛ وخطوط توجیھیة 

مجموعة العمل المعنیة  واستئناف عملاألحیاء المائیة؛ تربیة  والتأجیر في مجال الترخیص
وعة عمل دائمة معنیة بالنُظم اإلیكولوجیة البحریة الھشة؛ وشبكة للموائل مجموبتكنولوجیا الصید؛ 

 .السفنتعریف ل نظام وضعتھ المنظمة البحریة الدولیةاألساسیة لألسماك، وتطبیق 
 

ما بین الدورات، وأقرت میزانیتھا لعام  ا، اعتمدت الھیئة برنامج عملھا للفترة المقبلة فيوأخیرً 
ل ، فضًال اأمریكیً  ادوالرً  162 532 2التي تبلغ  2018  عن عدد من اإلجراءات االستراتیجیة ستموَّ

وافقت الھیئة باإلجماع على تجدید والیات مكاتب لجنة اإلدارة المیزانیة. كما  من خارجالموارد  من
المخصصة ومجموعة العمل  ،والمالیة، واللجنة العلمیة االستشاریة المعنیة بتربیة األحیاء المائیة

 نیة بالبحر األسود، ولجنة االمتثال.المع
 

































Aristeomorpha foliacea



















































Observers to the Montenegrin delegation  

























































Pagellus bogaraveo





























Psetta maxima





















Corallium rubrum
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based -step approach toward ecosystem-by-Marine Spatial Planning: a step
management.



Aquacult Environ Interact
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الدورة  إىل  إضافة  املتوسط،  األبيض  البحر  أسامك  ملصايد  العامة  للهيئة  واألربعني  الحادية  الدورة  حرض 
ثالثة  عن  وممثلون  طرفًا،   22 وعددها  املتعاقدة،  األطراف  عن  ممثلون  واملالية،  اإلدارة  للجنة  الثامنة 
حكومية  منظمة   20 عن  ممثلون  الدورة  كام حرض  متعاقد.  غري  واحد  وطرف  متعاقدة،  غري  متعاونة  أطراف 
الهيئة  مكاتب  وكذلك  اإلقليمية،  ومشاريعها  املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  ومنظمة  حكومية،  وغري  دولية 
يف  مبا  األجل،  املتوسطة  االسرتاتيجية  تنفيذ  يف  املُحرز  التقدم  استعراض  تم  الدورة،  وخالل  الفرعية.  وأجهزتها 
إطار  يف  التعاون  أنشطة  نوقشت  ذلك،  عىل  وعالوة   .2017 لعام  الوزاري  مالطة  بإعالن  يتعلق  ما  ذلك 
ضوء  ويف  الرشيكة.  واملنظامت  املتعاقدة  غري  املتعاونة  واألطراف  املتعاقدة  األطراف  مع  املربمة  االتفاقات 
الطرف  الدولة  مركز  الهيئة  منحت  املتوسط،  األبيض  البحر  أسامك  ملصايد  العامة  الهيئة  مع  التعاون  زيادة 
يف  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  بإدارة  يتعلق  ما  ويف  مولدوفا.  لجمهورية  املتعاقدة  غري  املتعاونة 
توصيات  مثاين  مجموعه  ما  اعتمد  املتوسط،  األبيض  البحر  أسامك  ملصايد  العامة  الهيئة  اختصاص  منطقة 
مصايد  وإدارة  املائية؛  األحياء  برتبية  املتعلقة  واملعلومات  البيانات  عن  اإلبالغ  التالية:  املسائل  تتناول  ُملزمة 
(البحر  بيت  جابوكا/بومو  يف  مقيَّدة  مصايد  منطقة  وإنشاء  األلبوران؛  بحر  يف  املرقط  الشبوط  أسامك 
إدارة  خطة  ووضع  األسود؛  البحر  يف  الرتس  سمك  مصايد  إلدارة  السنوات  متعددة  وخطة  األدرياتييك)؛ 
يف  الصيد  أنشطة  عن  بيانات  وتقديم  املتوسط؛  األبيض  البحر  يف  األحمر  املرجان  الستغالل  إقليمية  تكيُّفية 
الصيد  ملكافحة  إقليمية  عمل  وخطة  املتوسط؛  األبيض  البحر  أسامك  ملصايد  العامة  الهيئة  اختصاص  منطقة 
واإلرشاف  للتفتيش  مشرتكة  دولية  وخطة  الهيئة،  اختصاص  منطقة  يف  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري 
ما  ذلك  يف  مبا  قرارات،  ستة  كذلك  الهيئة  واعتمدت  صقلية.  مضيق  يف  الوطنية  للوالية  الخاضعة  املياه  خارج 
وخطوط  األسود؛  والبحر  املتوسط  األبيض  البحر  يف  املائية  األحياء  لرتبية  املستدامة  للتنمية  اسرتاتيجية  ييل: 
العمل  مجموعة  عمل  واستئناف  املائية؛  األحياء  تربية  مجال  يف  والتأجري  الرتخيص  عمليات  لتبسيط  توجيهية 
وشبكة  الهشة؛  البحرية  اإليكولوجية  بالُنظم  معنية  دامئة  عمل  ومجموعة  الصيد؛  بتكنولوجيا  املعنية 
السفن. لتعريف  الدولية  البحرية  املنظمة  وضعته  نظام  وتطبيق  لألسامك،  األساسية  للموائل 

التي   2018 لعام  ميزانيتها  وأقرت  الدورات،  بني  ما  يف  املقبلة  للفرتة  عملها  برنامج  الهيئة  اعتمدت  وأخريًا، 
خارج  من  املوارد  من  ل  ستموَّ االسرتاتيجية  اإلجراءات  من  عدد  عن  فضًال  أمريكيًا،  دوالًرا   2  532  162 تبلغ 
العلمية  واللجنة  واملالية،  اإلدارة  لجنة  مكاتب  واليات  تجديد  عىل  باإلجامع  الهيئة  وافقت  كام  امليزانية. 
االمتثال. ولجنة  األسود،  بالبحر  املعنية  املخصصة  العمل  ومجموعة  املائية،  األحياء  برتبية  املعنية  االستشارية 
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