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March 2017 

 
 

 الهيئة اإلقليمية لمصايد األسماك
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 مقدمة
 
 موجزا للمناقشات والنتائج الرئيسية لالجتماعين التاسع  والاارعر لاماععةتتضمن هذه الوثيقة  - 1

( وما يترتب عليها من آثار بالنسبة لمستقبل عمعل الهيةعة WGFMالامل المانية بإدارة مصايد األسماك )
 اإلقليمية لمصايد األسماك.

 
 االجتماع التاسع لجماعة العمل المعنية بإدارة مصايد األسماك

 
هيةعة اإلقليميعة عقد االجتمعا  التاسع  لاماععة الامعل المانيعة بعإدارة مصعايد األسعماك التاباعة لل - 2

. وعقعد 2015نوفمبر/تشعرين الاعاني  26إلع   24لمصايد األسماك في مدينة الكويع،  بدولعة الكويع،  معن 
منعدوبا  16االجتما  بدعوة من الهيةة اإلقليمية لمصايد األسماك ومنظمة األغذيعة والزراععة  ورضعره 

إلمععارات الاربيععة المت ععدة  مععن سمسععة بلععداء فعضععاي فععي الهيةععة اإلقليميععة لمصععايد األسععماك هععي  ا
 والاراق  وقطر  والكوي،  والمملكة الاربية الساودية.

 
 الامل بشأء األنوا  ذات األولوية

 
تلقعع  االجتمععا  مالومععات مسععتكملة عععن الامععل بشععأء األنععوا  ذات األولويععة لععد  الهيةععة اإلقليميععة  - 3

الماعار  الااةعة بالهيةعة اإلقليميعة لمصايد األسماك  م  اإلقعرار بأهميعة اعماء ال  عاى علع  قاععدة 
لمصايد األسماك وتقليل الدراسات المازفة التعي تاريهعا البلعداء األعضعاي فعي الهيةعة. واقتعر  إاعافة 

 نوعين إل  قائمة األنوا  ذات األولوية لد  الهيةة.
 

 الدورة التاسعة

 2017 /أيارمايو 9-11

 الكويت، دولة الكويت

 بإدارة مصايد األسماكعن جماعة العمل المعنية ر يتقر
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 التقييم المشترك ألرةدة فسماك الكناد في منطقة الهيةة
 
فهميععة رلقععة الامععل والتزامهععا بتععوفير جميعع  المالومععات الال مععة فعععادت جماعععة الامععل تأ يععد  - 4

فمعرا  2016للتقييم. واعتبر تنظيم رلقة عمل عن تقييم فرةدة فسماك الكناد في النصع  األو  معن ععا  
 هاما.

 
 االجتماعي-بشأء المسح االقتصادي استبياء

 
القتصععادي يشععكل نشععا ا ا –ات قعع، جماعععة الامععل علعع  فء اسععتمرار هععذا الامععل االجتمععاعي   – 5

رئيسيا في ال ترة ال اةعلة بعين العدورتين  مشعيرةى إلع  العدور الهعا  العذي تضعطل  بعل ماموععة المهعا . 
وفُرير فيضعا إلع  فنعل يمكعن مواةعلة جمع  المالومعات والتوسع  فعي المتعوفر بال اعل معن نتعائج المسعح 

لمتارعة علع  المسعتو  القطعري قعدر لضماء تباد  ف بر قدر من المالومات االجتماعيعة واالقتصعادية ا
 المستطا  عل  مستو  الهيةة.

 
 توةية الهيةة المتالقة بال د األدن  للبيانات التي تدرج في التقارير

 
ا ل  االجتما  علع  رالعة البيانعات المقدمعة معن البلعداء األعضعاي فيمعا يتالعا بتوةعية الهيةعة  - 6

(. وسعل  الضعوي معرة فسعر  علع  RECOFI/6/2011/1رير )بشأء ال د األدن  للبيانات المطلوبة فعي التقعا
فء البيانات المبلغ عنها في إ ار هذه التوةية ستوفر فساسا  افيا لرةد رالة عمليات ومعوارد الصعيد 
فضععال عععن اتاععاذ قععرارات اإلدارة. واسععتارا االجتمععا  التصععني ات والمصععطل ات المورععدة  وات ععا 

ميععة لمصععايد األسععماك لتنطيععة عنصععر ال ععد األدنعع  للبيانععات علعع  ماموعععة مععن ماععايير الهيةععة اإلقلي
 المطلوبة في التقارير.

 
وفرار االجتما  إل  فء الهيةة اإلقليمية لمصايد األسماك ت تقر إلع  فهعدا  م عددة ذات فهميعة  - 7

إقليميعععة إلدارة مصعععايد األسعععماك  تشعععمل المدرعععرات المتاعععددة التاصصعععات المرتبطعععة بهعععا والنقعععا  
بِر ذلك عائقا  بيرا يمكن فء يعدثر علع  التقعد  الم عر  ذات الصلة وال دود المرجاية. واعتُ  المرجاية

 ةوب وا  سط  إقليمية إلدارة مصايد األسماك.
 
وباد قدر من المناقشات  وافق، جماعة الامل المانية بإدارة مصايد األسماك عل  التصني ات  - 8

البيانعات المطلعوب إدراجهعا فعي التقعارير فعي توةعية والمصطل ات الموردة لانصر ال د األدنع  معن 
. وساد فهم مشترك بعأء هعذه المالومعات سعتوفر األسعاع لقاععدة بيانعات إقليميعة RECOFI/6/2011/1الهيةة 

عن المصيد والاهد المتكعاملين. ويرجع  معن البلعداء األعضعاي فء تعدرج فةعات تكميليعة فعي إ عار هعذه 
وات قعع، جماعععة الامععل فيضععا علعع  فء يععتم نشععر عنصععر البيانععات  التصععني ات المورععدة عنععد االقتضععاي.

عل  الامهور فعي رعين يعتم االرت عاى بعأي مالومعات إاعافية )إمعا  RECOFI/6/2011/1المناىرة للتوةية 
 تكميلية فو تلك التي تقد  ت اةيل جديدة( لالستادا  داسل الهيةة فق .

 
بكي رسعمي وارعد متكامعل للهيةعة إلدمعاج ووافق، جماعة الامل عل  فء تت رك ن و موقع  رع - 9

ماموعععة البيانععات اإلقليميععة ال اليععة للهيةععة  وعلعع  فء تواةععل الكويعع، ومنظمععة األغذيععة والزراعععة 
توايح وتقديم ت اةيل المها  واألنشعطة والميزانيعة المطلوبعة فعي ال تعرة االنتقاليعة ودماهعا فعي ات عاق 

 ،.للتااوء بين منظمة األغذية والزراعة والكوي
 

 بلداء مالس التااوء الالياي إلدارة مصايد فسماك الكناد والروبياء سط 
 
لمععد  تععواتر  ععو  الما ريععل اإلسععباني الرفيعع   قععِد  عععرا عععن رالععة الدراسععة االستقصععائية - 10

الاطو  في مصايد األسماك في الكوي،  التعي فجريع، فعي إ عار الدراسعة االستقصعائية لعدو  مالعس 
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. وفىهرت النتائج تباينا  بيرا في الطعو  2006-2004ج الاربية التي ترج  إل  ال ترة التااوء لدو  الالي
 (  مما يشير إل  فء هذه النتائج تاتمد فساسا عل  رام الاينة ومد  الطو .∞Lالمتناىر الم دد )

 
التاي  بشان  التادابير 2009حلقة العمل اإلقليمية التي عقدتها منظمة األغذية والزراعة عن اتفاق عاا  

 تتخذها دولة الميناء في منطقة شمال غرب المحيط الهندي
 
فرا عع، جماعععة الامععل علمععا بالمالومععات المقدمععة عععن نتععائج رلقععة الامععل اإلقليميععة لمنظمععة  - 11

التدابير التعي تتاعذها دولعة  بشأء 2009األغذية والزراعة المتالقة بات اق منظمة األغذية والزراعة لاا  
 يد غير القانوني دوء إبالغ ودوء تنظيم وردعل والقضاي عليل.الميناي لمن  الص

 
دمععج ماموعععة البيانععات اإلقليميععة للهيةععة اإلقليميععة لمصععايد األسععماك فععي النظععا  اإلقليمععي للمالومععات 

 المتالقة بتربية األرياي المائية
 
 RECOFI/8/2015/1تععم تععذ ير جماعععة الامععل بععأء الهيةععة فيععدت مععدسرا توةععيتها الملزمععة الاانيععة  - 12

بشععأء ال ععد األدنعع  للبيانععات والمالومععات عععن تربيععة األريععاي المائيععة المطلععوب إدراجهععا فععي التقععارير  
بشأء ال د األدنع  للبيانعات المطلعوب إدراجهعا  RECOFI/6/2011/1باإلاافة إل  التوةية الملزمة القائمة 

الاديعدة سعتاني الامع  والتقعديم اإللزامعي في التقارير في منطقة الهيةة. وتم التشديد علع  فء التوةعية 
 .ءللبيانات من جانب البلدا

 
وفُبلِنعع، جماعععة الامععل المانيععة بععإدارة مصععايد األسععماك بالمتطلبععات الععدنيا لتكييعع  النظععا   - 13

اإلقليمي ال الي للمالومات المتالقة بتربيعة األريعاي المائيعة ليصعبح مالئمعا لتوةعيل وماالاعة البيانعات 
 واألنشطة المرتبطة بها. RECOFI/6/2011/1ت المنباقة عن تن يذ توةية الهيةة والمالوما

 
ووافا االجتما  عل  االنتقا  ن و موق  وارد متكامل للهيةة اإلقليمية لمصايد األسماك عل   - 14

( فو RECOFISربكة اإلنترن، ي مل االسم الم تمل نظعا  مالومعات الهيةعة اإلقليميعة لمصعايد األسعماك )
( فو النظا  اإلقليمي للمالومات المتالقة بتربية األرياي المائية ومصايد RISنظا  اإلقليمي للمالومات )ال

 (  ويتقرر االسم في مررلة الرقة.RAFISاألسماك )
 
ووافق، جماعة الامل عموما عل  سريطة الطريا التي اقتررتهعا األمانعة باعد استارااعها   - 15

قليمعي ال عالي للمالومعات المتالقعة بتربيعة األريعاي المائيعة سعتكوء لديعل عل  فساع فء مر ز النظا  اإل
القدرة والموارد الكافية لتنطية المها  المطلوبة. وف دت الكويع، التزامهعا بالتاعاوء مع  المنظمعة سعال  
هععذه ال تععرة االنتقاليععة ن ععو إ ععالق موقعع  رسععمي جديععد للهيةععة اإلقليميععة لمصععايد األسععماك علعع  رععبكة 

،. وستواةل الكوي، ومنظمة األغذية والزراعة توايح وت ديد المها  واألنشعطة والميزانيعة اإلنترن
 الال مة لل ترة االنتقالية وإدماج هذه االرتياجات في ات اق تااوء بين المنظمة والكوي،.

 
 التااوء بين الهيةة اإلقليمية لمصايد األسماك والمنظمة اإلقليمية ل ماية البيةة الب رية

 
قعدم، جماعععة الامععل تالععيالت لععدعمها إلقامععة تاعاوء بععين الهيةععة اإلقليميععة لمصععايد األسععماك  - 16

والمنظمة اإلقليمية ل ماية البيةة الب رية  آسذةَ في رسبانها واليات وفهدا   ل من المنظمتين. وُوجعد 
 فء هذا التااوء م يد للمنظمتين اإلقليميتين وفعضائهما عل  رد سواي.

 
 عاشر لجماعة العمل المعنية بإدارة مصايد األسماكاالجتماع ال

 
عقد االجتما  الاارر لاماعة الامل المانية بعإدارة مصعايد األسعماك التاباعة للهيةعة اإلقليميعة  - 17

. وعقعد االجتمعا  2016ديسعمبر/  عانوء األو   8إلع   6لمصايد األسعماك فعي الدورعة  بدولعة قطعر  معن 
مشار ا من سمسعة  11صايد األسماك ومنظمة األغذية والزراعة ورضره بدعوة من الهيةة اإلقليمية لم
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بلعداء فعضععاي فععي الهيةعة اإلقليميععة لمصععايد األسعماك )اإلمععارات الاربيععة المت عدة  والاععراق  وعمععاء  
ولعم ت ضعر الب عرين  وجمهوريعة  وقطر  والمملكة الاربيعة السعاودية( باإلاعافة إلع  فمانعة المنظمعة.

 والكوي،.إيراء اإلسالمية  
 

 األنوا  ذات األولوية بالنسبة للهيةة اإلقليمية لمصايد األسماك
 
ة بالنسعبة للهيةعة. ياا عن الامل بشأء األنوا  ذات األولوياالجتما  ت د  قد  ممالو البلداء إل - 18

بما في ماتل ة لإلبالغ عن البيانات ومصادرها  ألنوا  الوناقش االجتما  الت ديات وال وائد المتالقة با
ذلععك السععاالت والمععوانز واإلنععزا  واإلبععالغ الععذاتي. وفرععير إلعع  فهميععة إدراج نععو  قععوارب الصععيد 
وماداتل. وتم تسلي  الضوي عل  الت ديات التي تواجعل الامعل مع  الصعيادين والربابنعة لل صعو  علع  

يانات النظا  اآللعي بيانات دقيقة. وباإلاافة إل  ذلك  تم االعترا  بقيمة استادا  نظا  رةد الس ن وب
لت ديد الهوية  رريطة وجود إ ار قانوني وآليات إن اذ  افية لضماء تن يعذها علع  ن عو سعليم. وجعر  

 التشديد عل  فهمية جم  مالومات علمية وبيولوجية ذات جودة ووفيرة.
 

 االجتماعي لمصايد األسماك في منطقة الهيةة - المسح االقتصادي
 
عععد  إرععرا  في تقععد  فيمععا يتالععا باسععتبياء الهيةععة اإلقليميععة لمصععايد  الرععا االجتمععا  بقلععا - 19

األسماك في فترة ما بين الدورتين  وفنل ينبني اتااذ قرار لت ادي هعذا التقعاعس فعي ال تعرة المقبلعة بعين 
فء المالومعات التعي تعم   الدورتين. وناقش االجتما  ووافا عل  مزايا مواةلة هذا الامعل. وات عا علع

ن سعل ويقعو  فعضعاي تامعيم االسعتبياء تم إععادة يد  وبالتعالي سعياء توفر س  فساع جيي االستبا فهجما
ة. وات عا علع  يعايانعات التاري  باع  البيعن البدي في تامكميث يانات ب يالهيةة بإ مالل م  ت ديث الب

ضعاي الهيةعة. ووافعا ترجمة االسعتبياء إلع  اللنعة الاربيعة  وسعيتم تامعيم النسعاة الانائيعة اللنعة علع  فع
ثععة ألعضععاي ماموعععة المهععا  إلعع  األمانععة قبععل الععدورة التاسععاة  االجتمععا  علعع  إرسععا  األسععماي الم دء

 للهيةة  م  اإلرارة إل  فء هذا الامل لن يكتمل إال باد ت ديث فسماي ماموعة المها  هذا.
 
االقتصادية التعي ياعري  - وفراد االجتما  بال رةة التي فتي ، إلدراج البيانات االجتماعية - 20

جماها في المر عز اإلقليمعي الاديعد للبيانعات والمالومعات العذي ياعري إنشعاقه. وات عا االجتمعا  علع  
االقتصعادية إلع  فريعا المهعا    -إتارة الاطو  التوجيهية بشأء إمكانية اسعتادا  البيانعات االجتماعيعة 

و  التوجيهيعة للمنظمعة المتالقعة بعالام  وسلط، األمانة الضوي بوجل ساص علع  إمكعاء تبعاد  الاطع
 الروتيني لبيانات مصايد األسماك الطبياية فيضا م  فريا المها .

 
آسعر المالومععات ععن تن يععذ توةعية الهيةععة اإلقليميعة لمصععايد األسعماك بشععأء ال عد األدنعع  معن البيانععات 

 (RECOFI/6/2011/1) المطلوب إدراجها في التقارير
 
بععأء جمهوريععة إيععراء اإلسععالمية والاععراق وقطععر هععي فقعع  البلععداء التععي قععدم، فبلِععغ االجتمععا   - 21

. وفرا ، جماعة الامل المانية بعإدارة RECOFI/6/2011/1المطلوبة بموجب توةية الهيةة  2016بيانات عا  
ةعة هيتالعا بقعدرة فعضعاي اليمعا يم الاعراق بياناتعل  فعإء الواع  الاعا  فيمصايد األسماك علما بأنل مع  تقعد

 ععا. ية قععد ت سععن ت سععنا   يالن ععو الم ععدد فععي التوةعع  م المالومععات علععيد وتقععدياإلبععالغ عععن المصعع  علعع
وعالوة عل  ذلعك  فثبتع، الب عرين  وجمهوريعة إيعراء اإلسعالمية  والاعراق  وعمعاء  وقطعر  والمملكعة 

م ععدد فععي الاربيععة السععاودية قععدرتها التامععة علعع  اإلبععالغ عععن مالومععات المصععيد والاهععد علعع  الن ععو ال
 التوةية.

 
وناقش االجتما  األسباب الم تملعة لم دوديعة التقعد  الم عر  فعي السعنة ال اليعة بشعأء تقعديم  - 22

البيانات وفقا لمتطلبات ال د األدن  من البيانات المطلوبة. ورددت جماعة الامل المانية بإدارة مصايد 
ا وفيما بينها عنعد التاامعل مع  العدعوات األسماك عل  الدور الرئيسي للتواةل الايد م  جهات التنسي

لتقديم ال د األدن  من البيانات المطلوبة  فضا  التواةل فو عد  ت ديث جهات االتصا   فو ت ديث 
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فسععماي األرععااص الععذين توق ععوا عععن الامععل  اهععة اتصععا   يمكععن فء ي سععر م دوديععة التقععد . ووافقعع، 
م البيانعععات. وفرعععير إلععع  فء المصعععطل ات الاماععععة علععع  ععععد  ت ديعععد ارتياجعععات إاعععافية بشعععأء دعععع

ال عنععد ياععر ت صعع وء فكععن فء تكععمي ات المورععدة بالنسععبة للهيةععة اإلقليميععة لمصععايد األسععماك يوالتصععن
 اي يتقعدما إال باعد اسعتولكن ال ينبني النظر في التصني ات األ ار الرةيد  تقييم اجات يالتاامل م  ارت

 انات المطلوبة.يمن الب  ال د األدن
 
-3-51إل  قسعمين  3-51ونظر االجتما  في االقترا  الداعي إل  تقسيم المنطقة ال رعية لل او  - 23
  م  اإلرارة إل  فء الهيةعة هعي التعي ينبنعي فء تتعول  اتاعاذ هعذا القعرار. وفبعر  االجتمعا  2-3-51 و 1
المشعمولة باالت اقيعة فعي  إذا  اء هذا التقسيم قد يتطلعب تاعديل المنطقعة ل اجة إل  إيالي عناية فائقة لماا

 ات اقية إنشاي الهيةة اإلقليمية لمصايد األسماك.
 
 وفقرت جماعة الامل المانية بإدارة مصايد األسماك االهتما  باستادا  مبادرة الب ار الذ يعة - 24
(http://www.i-marine.eu باعتبارها بنية ت تية م تملة لعدعم النظعا  اإلقليمعي للمالومعات المتالقعة ) بتربيعة

 األرياي المائية  وفرال، هذه المسألة إل  الكوي، لمواةلة النظر فيها واتااذ قرار بشأنها.
 

مالومععات إدمععاج ماموعععة البيانععات اإلقليميععة للهيةععة اإلقليميععة لمصععايد األسععماك فععي النظععا  اإلقليمععي لل
 المائية المتالقة بتربية األرياي

 
ة للهيةعة فعي يعة ال اليعميانعات اإلقلي  فعي دمعج ماموععة البا ءل  االجتما  علع  التقعد  الم عر - 25

النظا  اإلقليمي للمالومات. وف دت الكوي، فء النشا  وعناةره علع  الن عو المبعين سعتدمج فعي إ عار 
التااوء بعين الكويع، ومنظمعة األغذيعة والزراععة. وفرعارت جماععة الامعل فيضعا إلع  اعرورة إدراج 

 نظا  المالومات هذا الذي ستنشةل الكوي،.الامل االجتماعي واالقتصادي في 
 

 استاراا عا  للهيةة اإلقليمية لمصايد األسماك
 
ا لا، جماعة الامل المانيعة بعإدارة مصعايد األسعماك علع  جملعة فمعور منهعا فنشعطة الهيةعة  - 26

عل  مد  السنوات الاشر المااية  م  التر يز بوجل ساص عل  األنشطة ذات الصلة باماعة الامل 
لمانية بإدارة مصايد األسماك. وسل  الضوي عل  فنل عل  الرغم من با  فنشطة جماعة الامل فعي ا

  فإء جماعة الامل لم تن ذ في فنشطة سال  فترتي السعنتين األسيعرتين 2012و  2007ال ترة ما بين عامي 
إلقليميعة لمصعايد عدا االجتماعات السنوية للاماعة. واقترر، سبل مضي الهيةة ا فيما بين الدورات ما

جماعة الامل فيهعا. وفرا ع، جماععة الامعل علمعا بمضعموء واسعتنتاجات مسعودة  لتنظر األسماك قدما
االستاراا الاا  للهيةة اإلقليمية لمصعايد األسعماك. وفقعرت جماععة الامعل بأنعل نظعرا العتمعاد الهيةعة 

األمععوا  المععوفرة مععن البرنععامج اإلقليميععة علعع  األمععوا  التععي تععم ترريلهععا مععن السععنوات السععابقة و ععذلك 
الاادي للمنظمة  فإء الهيةة إذا استارت اإلبقاي عل  ميزانيتهعا ال اليعة  مع  انا عاا العدعم المقعد  معن 

 الهيةة. في المستقبل القريب تقليص فنشطة منظمة األغذية والزراعة  فسيتاين
 

 التقييم اإلقليمي المشترك ألرةدة فسماك الكناد 
 
عة الامل عل  فردث المالومات عن التقييم المشترك ألرةدة فسماك الكناد فعي ا لا، جما - 27

منطقة الهيةة اإلقليمية لمصايد األسماك  واألعمعا  الت ضعيرية ل لقعة الامعل الااةعة بعالتقييم. ووافعا 
االجتما  عل  فء هذا ال يزا  يمال نشا ا ذا فولوية  عل  الرغم من تاذر تن يعذه فعي السعنوات األربع  

 ةبعإدارالمااية  وفنل  اء سال  السنتين الماايتين النشعا  الوريعد العذي تن عذه جماععة الامعل المانيعة 
مصايد األسماك. وفرير فيضا إل  فء مالس التااوء لدو  الاليج الاربية ين ذ فيضا فعمعاال بشعأء هعذا 

انعة مواعيعد نهائيعة المواو . وات ا االجتما  عل  فء تقعد  عمعاء  بوةع ها البلعد المضعي   إلع  األم
 .2018فو فوائل عا   2017لاقد رلقة الامل  ربما في عا  
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فردث المالومات عن قعوائم رصعر مصعايد فسعماك الهيةعة اإلقليميعة لمصعايد األسعماك فعي نظعا  رةعد 
 الموارد السمكية

 
ك تم تقديم مالومات م دثة عن قوائم رصعر مصعايد فسعماك الهيةعة اإلقليميعة لمصعايد األسعما - 28

في نظا  رةد الموارد السمكية. وفقرت جماعة الامل ب وائد وا  موارد ب رية لنظا  رةد الموارد 
السمكية ذات األهمية اإلقليمية لمنطقة الهيةة  وفوة، ببدي الاملية التي تر عز علع  فسعماك الما ريعل 

ت جماعععة الامععل اإلسععباني الرفيعع  الاطععو  والروبيععاء باعتبارهمععا مععن األنععوا  ذات األولويععة. وفقععر
تنسيا إقليميعة لنظعا  رةعد المعوارد السعمكية  وفوةع، بواع  استصاةعات  بال اجة إل  وجود جهة

لاهات التنسيا اإلقليمية  التي ستُقتر  لتنظر فيها جماعة الامل المانية بعإدارة مصعايد األسعماك  إلع  
فء تتععول  فمانععة الهيةععة جانععب  لععب تايينععات لاهععات التنسععيا اإلقليميععة. ووافقعع، جماعععة الامععل علعع  

اإلقليمية لمصايد األسماك التنسيا م  نظا  رةد الموارد السمكية لتاميم نمعوذج نظعا  رةعد المعوارد 
 السمكية عل  نقا  االتصا  الو نية لتقديم البيانات.

 
 التااوء بين الهيةة اإلقليمية لمصايد األسماك والمنظمة اإلقليمية ل ماية البيةة الب رية

 
 لعع  ال ريععا الاامععل علعع  التقععد  الم ععر  لواعع  إ ععار تاععاوء فاععا  بععين الهيةععة اإلقليميععة ا - 29

لمصععايد األسععماك  وهععي منظمععة إقليميععة إلدارة مصععايد األسععماك  والمنظمععة اإلقليميععة ل مايععة البيةععة 
معة الب رية  وهي منظمة ب رية إقليمية. وفيد االجتمعا  الاهعود الراميعة إلع  ت قيعا التاعاوء مع  المنظ

اإلقليمية ل ماية البيةة الب رية  وساةة النظر في إمكانية ت قيعا من اعة متبادلعة معن هعذا التاعاوء لكعل 
 من المنظمتين وفعضائهما.

 
 عرا بإقامة تااوء مقد  من مر ز علو  البيةة ومصايد األسماك وتربية األرياي المائية

 
من مر ز علو  البيةة  2016رين الااني ا لا، جماعة الامل عل  رسالة تلقتها في نوفمبر/تش - 30

ومصايد األسماك وتربية األرياي المائية  يارا فيها تقديم دعم إل  الهيةة اإلقليمية لمصعايد األسعماك 
ودعما ثنائيا للبلعداء األعضعاي فعي الهيةعة. وفرعاد االجتمعا  مع  التقعدير بعالارا  ولكنعل قعرر فنعل فعي 

 تارة  لن يتم التااوء م  المر ز في هذه المررلة.اوي األولويات ال الية والموارد الم
 

 2018-2017برنامج عمل جماعة الامل المانية بإدارة مصايد األسماك ل ترة ما بين الدورتين 
 
فعي إ عار بنعد  ترد ت اةيل برنامج عمل جماعة الامل ل ترة ما بين الدورتين بشعكل من صعل - 31

 .RECOFI/IX/2017/8 جدو  األعما 
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 1 فقالمر
 

 القائمة المراجعة لألنواع التي تحظى باهتما  مشترك
 

االسم المستخد  في 
 المنظمة

رمز نظا  معلومات 
العلو  المائية 
 االسم العلمي االسم الشائع ومصايد األسماك

Green Tiger Prawn TIP Green Tiger Prawn Penaeus semisulcatus 

Blue swimming crabs SCD Blue swimming crab Portunus pelagicus 

Pharaoh cuttlefish IAH Cuttlefish Sepia pharaonis 

Stolephorus anchovies STO Anchovies Stolephorus spp. 

Indian oil sardine IOS Indian oil sardine Sardinella longiceps 

Bludger NGY Jacks Carangoide gymnostethus 

Golden trevally GLT Golden trevally Gnathanodon speciosus 

Indian mackerel RAG Indian mackerel Rastrelliger Kanagurta 

Snubnose emperor LBW Orange finned emperor Lethrinus borbonicus 

Pink ear emperor LTS Redspot emperor Lethrinus lentjan 

Spangled emperor LHN Spangled emperor Lethrinus nebulosus 

Coral hind CFI Coral grouper/Bluespotted grouper Cephalopholis miniata 

Orange-spotted grouper ENI Orange-spotted grouper Epinephelus coioides 

White-spotted spinefoot SCN Rabbitfish Siganus canaliculatus 

Narrow-barred Spanish 

mackerel 

COM King mackerel/Narrow-barred Spanish 

mackerel 

Scomberomorus 

commerson 

Longtail tuna LOT Longtail tuna Thunnus tonggol 

Kawakawa KAW Kawakawa Euthynnus affinis 

Requiem sharks nei RSK Sharks Carcharhinidae 

Silver pomfret SIP Silver pomfret Pampus argenteus 

Hilsa shad HIL Indian shad Tenualosa ilisha 

 

http://www.fishbase.org/Summary/SpeciesSummary.php?ID=491&AT=silver+pomfret

