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 باشأن أداء درلة العلم التقنيةاشورة  امل
 

 2212 شبوط/فرباير 8-4، 2212 آذاة/موةس 9-5، 2211 أيوة/مويو 6-2 إيطوليو، ةرمو،
 

 ماشررع التقرير

 

 افتتوح املاشورة  التقنية

 

جاك ضيوف، بناء على توصية  الدكتور، (املنظمة)األغذية والزراعة لألمم املتحدة ملنظمة املدير العام  بادر- 1

، إىل عقد املشاورة 9002عام يف لمنظمة يف دورتها الثامنة والعشرين املعقودة لجلنة مصايد األمساك التابعة  صادرة عن

 لمنظمة، روما، إيطاليا، خالل الفرتة مناملقر الرئيسي لوقد عقدت هذه املشاورة يف . التقنية بشأن أداء دولة العلم

. 9012شباط /فرباير 8إىل  4و من  9019آذار /مارس 2إىل  5، واستؤنفت خالل الفرتة من 9011أيار /مايو 6إىل  9

 . واملفوضية األوروبية وُمولت من قبل حكومات كندا ونيوزيلندا والنرويج والواليات املتحدة األمريكية

 

الوكاالت  وكالة واحدة منوممثلون من وعضو منتسب واحد، من أعضاء املنظمة،  81املشاورة  وحضر- 9

وترد قائمة املندوبني واملراقبني . منظمة دولية حكومية وغري حكومية دولية 11عن  املتخصصة لألمم املتحدة، ومراقبون

  . وترد الوثائق اليت عرضت على املشاورة يف املرفق جيم .يف املرفق باء

 

 .تح أمني املشاورة التقنية أعمال املشاورة ورحب باملندوبني يف املنظمة ويف املشاورةوافت- 2

 

، وصونها مدير شعبة استخدام موارد مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، Cochrane Kevernوأدىل السيد - 4

، املدير العام Árni M. Mathiesenالتابعة إلدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف املنظمة، بالنيابة عن السيد 

وأشار . املساعد يف إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف املنظمة، بكلمة افتتاحية نيابة عن املدير العام للمنظمة

، إىل املسؤولية األساسية امللقاة، مبوجب القانون الدولي، على عاتق دول العلم عن ممارسة رضمن مجلة أمويف بيانه، 

إىل  أشريولكن . الة على سفن الصيد التابعة هلا وضمان االمتثال للقوانني ذات الصلة وتدابري الصون واإلدارةرقابة فّع

. يف ألداء العديد من دول العلم يف الوفاء بالتزاماتها الدوليةتزايد القلق الذي ينتاب اجملتمع الدولي إزاء املستوى غري الكا

ممارسة رقابة فعالة على أساطيل الصيد التابعة هلا، ن عإما عاجزة  ،ألسباب تتعلق بقدرتها ،فقد كانت هذه الدول

طة املتصلة بها يف واألنش (الصيد غري القانوني) واليت يضطلع الكثري منها بالصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم

وبالتالي، انتقل . الرقابة همناطق جغرافية خارج الوالية القضائية الوطنية لدولة العلم أو كانت غري راغبة يف ممارسة هذ

عبء مراقبة هذه األساطيل على حنو متزايد إىل جهات أخرى، مبا يف ذلك الدول الساحلية ودول امليناء واملنظمات 
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البشرية  هايعين اضطرار هذه الدول إىل تنمية مواردو ما وه. ملعنية بإدارة مصايد األمساكوالرتتيبات اإلقليمية ا

 .واستحداث أدوات لالمتثال وآليات حديثة كانت مكلفة، وال سيما بالنسبة للبلدان النامية

 

بشأن أداء دولة العلم والنتائج اليت  9002عملية مشاورة اخلرباء لعام  Kevern Cochraneوعرض السيد  - 5

وقد نظرت هذه املشاورة يف معايري لتقييم أداء دول العلم واإلجراءات املمكن اختاذها ضد السفن اليت ترفع . خلصت إليها

وباإلضافة إىل ذلك، تناولت . أعالم الدول اليت ال تستويف املعايري اليت مت حتديدها، وتقدمت بتوصيات بهذا اخلصوص

شاورة دور اكحكومات واملنظمات اإلقليمية واملؤسسات الدولية واجملتمع املدني يف تنفيذ املعايري واإلجراءات اخلاصة امل

وشكلت نتائج مشاورة اخلرباء األساس . فاء هذه املعايرييبأداء دولة العلم، فضال عن مساعدة البلدان النامية على است

 . لعمل املشاورة التقنيةالذي استند إليه 

 

ملنظمة، إعداد تقرير عند ا اليت تتبعهااملشاورة التقنية بأنه سيتم، متاشيا مع املمارسة Cochrane وذّكر السيد - 6

. تفق عليهاباخلطوط التوجيهية أو أية وثيقة يوأضاف أنه سيكون واقعيا من حيث احملتوى ومرفقا . انتهاء املشاورة

 ويرد نص البيان االفتتاحي الذي أدىل به السيد. املشاورةإليها  خلصتاليت نتائج الوستحاط جلنة مصايد األمساك ب

Mathiesen باعتباره املرفق دال. 

 

  انتخوب الرئيس

 

، مدير البحث والتطوير يف جمال مصايد األمساك يف وزارة الزراعة Johann Augustynانُتخب الدكتور - 7

املشاورة على ما أعضاء ه بالشكر إىل وتوّج. ، جنوب أفريقيا، رئيسا للمشاورةوالغابات ومصايد األمساك يف كيب تاون

 .من ثقة بانتخابه هلذا املنصبوه أبد

 

 اعتمود جدرل األعمول رترتيبوت املاشورة  التقنية

 

  .اعتمدت املشاورة جدول األعمال على النحو الوارد يف املرفق ألف- 8

 

 انتخوب نواب الرئيس رتعيني املقرة

 

 (تايلند) Tritaporn Khomapatة ، والسيد(الواليات املتحدة األمريكية) Dean Swanson دكتورالانُتخب - 2

وانُتخبت السيدة . باعتبارهم نواب الرئيس األول والثاني والثالث على التوالي( النرويج) Terje Lobachوالسيد 

Angela Bexten (كندا )كمقررة. 
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 ماشررع معويري لتقييم أداء درلة العلم 

 

األمني إىل عرض الوثائق اليت أعدت ألغراض بدعوة الرئيس  قامعقب طلبات رمسية تقدمت بها وفود عدة، - 10

مع جنبا إىل جنب ولدى القيام بذلك، أشار إىل أن تقرير مشاورة اخلرباء بشأن أداء دولة العلم متوفر . املشاورة التقنية

املرفق واو من تقرير " مشروع معايري أداء دولة العلم"املعنونة  TC-FSP/2011/3وقد كانت الوثيقة . خرينيأوثيقتني 

. وك الدولية القائمة بشأن مصايد األمساككمشاورة اخلرباء، مبا يف ذلك اإلشارة إىل عدد من األحكام احملددة يف الص

 .األمني أن األمانة أضافت هذه املعلومة بناء على طلب من اخلرباء وأوضح

 

 أحاط األمني املشاورة التقنية علما بأن مشاورة اخلرباء بشأن أداء دولة العلم قد اختتمت أعماهلا و- 11

أنه سيتعني مواصلة إىل من التقرير،  66يف الفقرة  أشارت،أن مشاورة اخلرباء وضح وأ. 9002حزيران /يونيو 96يف 

ذات الصلة، قبل انعقاد املشاورة التقنية من خالل  املرفقاتبلورة عناصر اإلطار ملعايري أداء دولة العلم، مبا يف ذلك 

واختارت . التعاقد مع خرباء استشاريني أو عقد مشاورة خرباء إضافيةواجتماعات جمموعات العمل الفنية،  تنظيم

 .تشاري إلجناز عمل مشاورة اخلرباء بشأن أداء دولة العلماألمانة التعاقد مع خبري اس

 

مشروع معايري لتقييم أداء دولة العلم "املعنونة  TC-FSP/2011/2وباإلضافة إىل ذلك، أعدت األمانة الوثيقة - 19

. بناء على طلب مشاورة اخلرباء" اليت ميكن اختاذها ضد السفن اليت حتمل أعالم دول ال تفي بهذه املعايري واإلجراءات

وقدمت معلومات  TC-FSP/2011/3من الوثيقة  25و 22و 29وأشارت هذه الوثيقة على وجه التحديد إىل الفقرات 

 .مرفقاتمفصلة عن املعايري يف مخسة 

 

رباء بشأن ومن باب التوضيح، نظرت املشاورة التقنية يف والية جلنة مصايد األمساك فيما يتعلق مبشاورة اخل- 12

من تقرير الدورة  71على حنو ما هو وارد يف الفقرة ( 9002حزيران /يونيو 96-92مقر املنظمة، روما، )أداء دولة العلم 

 يف تقنية والية املشاورة اليف املشاورة نظرت ، وفضال عن ذلك(. 9007)السابعة والعشرين للجنة مصايد األمساك 

أّن مجلة أمور، ضمن ، أفادتحيث ( 9002)لجنة مصايد األمساك والعشرين لالدورة الثامنة من تقرير  70الفقرة 

 24وأفيد يف الفقرة ". أداء دولة العلم"مشاورة تقنية عن ( مشاورة اخلرباء)اللجنة اتفقت على أن يعقب هذا االجتماع "

امتثال دول العلم لواجباتها اليت  على اعتبار أّن"أّنه ( 9011)من تقرير الدورة التاسعة والعشرين للجنة مصايد األمساك 

نّص عليها القانون الدولي هو عامل أساسي من عوامل استدامة مصايد األمساك ومكافحة الصيد غري القانوني دون إبالغ 

عن أداء " الفاو"رّحبت اللجنة بالرتتيبات املتخذة للدعوة إىل عقد املشاورة التقنية اليت تقيمها منظمة وودون تنظيم، 

 ."9011أيار /العلم يف مايودولة 

 

التدابري اليت تتخذها إىل املمارسة اليت اعتمدتها املشاورة التقنية لصياغة صك ملزم قانونا بشأن ومع اإلشارة - 14

الدورة أعمال ام تختبأنه عند اأبلغ الرئيس املشاورة التقنية ، غ ودون تنظيمدولة امليناء ملنع الصيد غري القانوني دون إبال

وضع نص الرئيس وسيمشروع نص نتائج املشاورة سيصبح إكمال عمل املشاورة، ويف حال عدم ، 9011أيار /مايو 6يف 
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وتعديل  الستعراضختضع " وثيقة حية"وبهذه الطريقة سيكون النص . املنظمة على اإلنرتنتعلى موقع على هذا النحو 

 .يوضع يف صيغته النهائية، ولكن حتت مسؤولية الرئيس إىل أن مالئماشاورة حسبما تعتربه امل حمايدين

 

 هوكما أشار إىل ذلك املدير العام املساعد إلدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف املنظمة يف بيان- 15

لكن و. ةاملشاورأعمال ام تختعند ا تقنيةعتمد تقرير املشاورة الاملنظمة، سُياليت تتبعها شيا مع املمارسة ااالفتتاحي، ومت

يتاح اللغة اإلجنليزية بلرئيس مؤقت لتقرير تقنية لكل دورة من دورات املشاورة العلى أن يكون وافقت املشاورة التقنية 

على توضع ترتجم هذه التقارير وو. عد كل دورةبأكثر تفصيال  اتقريرعلى أن يقدم الرئيس  ؛كل دورةأعمال  ختام يف

 .اإلنرتنتموقع املنظمة على 

 

وأحيطت املشاورة التقنية علما بأنه متاشيا مع املمارسة املتبعة يف السابق، ستنشر املعلومات املقدمة من األعضاء - 16

وميكن النظر يف ترمجة بعض الوثائق رهنا بتوافر األموال من خارج . على موقع املنظمة على اإلنرتنت بلغاتها األصلية

: منظمة على العنوان التاليالشبكي للوقع املت املتعلقة بنشر الوثائق على شبكة اإلنرتنت على وستتاح املعلوما. امليزانية
/en40262http://www.fao.org/fishery/nems/ 

 

هناك تبادل مثمر  وكان. ، دعا الرئيس املندوبني إىل اإلدالء ببيانات افتتاحيةالتفسريات واإليضاحاتوبعد هذه - 17

وواسع النطاق لآلراء املتعلقة بالقضايا اليت ينبغي معاجلتها يف املشاورة وساد اتفاق قوي على أن دولة العلم تضطلع بدور 

وأقرت املشاورة التقنية بأنه سبق وأن مت إبراز هذا املوقف يف عدد من الصكوك  .أساسي يف مكافحة الصيد غري القانوني

صايد األمساك، وأنه ينبغي االستناد إىل األحكام ذات الصلة هلذه الصكوك يف العملية اكحالية بدال من الدولية اخلاصة مب

جديدة  معايري وجرى التشديد على أن املشاورة لن تشارك يف صياغة. صياغة أحكام جديدة تتعلق مبسؤوليات دولة العلم

 .جديد أو إنشاء التزامات جديدةدولي قانون أو 

 

ووافقت املشاورة التقنية، سعيا منها إىل توفري إطار للنقاش ولضمان متاسكه وكوسيلة للمضي قدما، على تنظيم - 18

 :مناقشتها حتت البنود التالية
 

  الغاية، و(الديباجة واملقدمة)سبب أهمية اخلطوط التوجيهية، وما ستحققه  –واملبادئ  الغرضبيان 

 املعايري؛من نشودة امل

  ؛(اجلغرايف والسفن النطاق) املعايرينطاق تطبيق 

 األداء؛ معايري تقييم 

 اإلجراءات الالزمة لالضطالع بالتقييمات؛ 

 التدابري واكحوافز لتشجيع امتثال دولة العلم؛ 

  قدراتهاالتعاون مع البلدان النامية وتقديم املساعدة إليها من أجل تنمية. 

 

http://www.fao.org/fishery/nems/40262/en
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يف مستهّل الدورة ، Mathiesenاملدير العام املساعد إلدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، السيد  أدىلو- 12

. ببيان أشار فيه إىل إحراز تقدم خميب لآلمال يف الدورة األوىل من املشاورة التقنية، 9019آذار /املستأنفة األوىل يف مارس

األعضاء على  Mathiesenالسيد شجع و. نظمة وبعض األعضاءزمامها املأخذت باليت ات الدوروعرض مبادرات ما بني 

بيانه  ويرد. لثالثنيتها ادورجلنة مصايد األمساك يف توصية إجيابية إىل تسنى رفع يف االجتماع حتى يطيب إحراز تقدم 

 .هاءاملرفق يف 

 

مشروع معايري لتقييم أداء دول العلم، : من جدول األعمال 5واصلت الدورة املستأنفة مناقشتها يف إطار البند و- 90

من هذا التقرير والنص املقرتح للمشاورة التقنية من قبل مشاورة اخلرباء بشأن  18دمج األقسام الواردة يف الفقرة وقامت ب

 . 9002أداء دولة العلم لعام 

 

املعايري بشأن جلنة مصايد األمساك يف دورتها الثالثني إىل ضرورة إحراز مزيد من التقدم يف التفاوض  أشارتو- 91

 .للتوصل إىل توافق يف اآلراءالالزمة هود اجلبذل تقنية من أجل لمشاورة الالثانية لعقد الدورة املستأنفة  توطلب

 

والدول  لة بالنطاق اجلغرايف، والتعاون بني دول العلمعلى القضايا ذات الص الدورة املستأنفة الثانية رّكزت- 99

الساحلية، واإلجراءات الالزم اتباعها لالضطالع بالتقييمات، وتشجيع االمتثال وردع عدم االمتثال من جانب دول 

 .الدورة نهايةيف التفاوض بشأنه، والتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن النص بأكمله و املرتابطومت استعراض النص . العلم

 

أن الفقرة قد تؤدي إىل من قلق حيال يساورها ما ، أعربت أنغوال ع49وفيما يتعلق  باملناقشة خبصوص الفقرة - 92

. فرض عقوبة على انتهاك سبق وأن فرضت عليه دولة العلم عقوبةمن الدولة الساحلية  منعحالة خطر مزدوج ومن ثم 

 :نظرا إىل أن مشكلةتتسبب يف أي ال  49الفقرة  وأوضحت األمانة أّن
 

 ؛املقرتفة دولة العلم والدولة الساحلية تطبقان القوانني اخلاصة بهما لفرض عقوبات على االنتهاكات 

  العناصر اليت تشكل انتهاكا تكون عادة خمتلفة مبوجب قوانني الدولة الساحلية ودولة العلم ومن ثم ختلق

 انتهاكات خمتلفة؛

  حيدد يف نهاية املطاف ما إذا كان يتعني على احملاكم الوطنية فرض عقوبات على القانون الوطين

 .انتهاكات قد يبدو أنه فرض عليها عقوبات يف واليات قضائية أجنبية
 

قوانينها قبل أو بعد أن تفرض دولة العلم عقوبة ل، ميكن للدول الساحلية فرض عقوبات على انتهاكات وهكذا 

 .نفسها جمموعة اكحقائق ننشأ عيانتهاك قد  على

 

إىل أّن عمليات تسجيل السفن وإعطاء تراخيص الصيد قد تكون منفصلة بالنسبة  12أشري لدى مناقشة الفقرة و- 94

إىل بعض دول العلم وإىل أّنه يتعّين على عمليات التقييم اليت جتري مبوجب هذه اخلطوط التوجيهية البحث يف ما إذا 

 .كانت هذه العمليات تستويف جمتمعة املعايري
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اخلطوط التوجيهية : "اآلتيمت االتفاق على أن يكون عنوان الصك ك ،بطبيعتهصك طوعي ال إىل أّن ًانظرو- 95

 ".الطوعية ألداء دولة العلم

 

 داء دولة العلم، على حنو ما اتفقت عليه املشاورة التقنية، يف املرفقأل اخلطوط التوجيهية الطوعيةيرد نص و- 96

وإلعادة ترتيب داخلي الوالقانوني لغوي االتساق الحرصًا على وطلبت املشاورة التقنية إىل األمانة استعراض النص . واو

اخلطوط قبل إحالة الفقرات حبسب العناوين والعناوين الفرعية املناسبة وتصويب شكل الرتقيم حسب املقتضى 

 .9014حزيران /إىل جلنة مصايد األمساك للنظر فيها يف يونيو التوجيهية

 

 رخر األاسوئ  امل

 
دراسة نشرها مؤخرا مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية عن على املشاورة مندوب النرويج  أطلعو- 97

وخلصت هذه الدراسة إىل أن االجتار بالبشر، وال سيما بالرجال . قطاع صيد األمساك مة عرب الوطنية يفاجلرمية املنّظ

يف  هذا النشاط اإلجرامي أخذاملنظمة  طلبت النرويج منو .واألطفال، على منت سفن الصيد مرتبط بالصيد غري القانوني

 .لدى معاجلة الصيد غري القانوني ومسؤولية دولة العلم اكحسبان

 

التشريعات نصوص عليها مبوجب بالتدابري واإلجراءات املخل ال ُيويرى االحتاد األوروبي أن اعتماد هذا الصك - 98

 .غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيمالوطنية اليت تهدف إىل حتديد دول العلم غري املتعاونة يف مكافحة الصيد 

 

 اعتمود التقرير
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