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 موجز
 

بب        ائر بس تغالل الج رض لالس ة تتع ايد العميق ي المص ار ف اق البح ايد أعم ت مص مازال
ادة        . انخفاض إنتاجيتها وضعف آليات إدارتها في الوقت الحاضر           ذه المصايد ع وتوجد ه

ة في أغلب             .  البحار  في أعالي   ر آافي ة غي ا بصورة فعال ة عن إدارته والمعلومات الالزم
األحيان، وآثيرا ما ال تتوافر الوسائل القانونية لضمان إعطاء بيانات عنها أو للتأآد من أن          

وهناك عدة إجراءات مقترحة من أجل       . المشترآين فيها يديرون عملياتهم بصورة رشيدة     
 . رة الحالية لهذه المصايد آأساس لوضع نظم فعالة إلدارتهاتوثيق أفضل لتحديات اإلدا

 
 مقدمة

 
يم  -1 ى إدارة وتنظ ق عل ار القل ار ث اق البح دورة مصايد أعم ي ال ور ف ا من أم ا يتصل به وم

ى ضرورة تحسين         " الخامسة والعشرين للجنة مصايد األسماك، عندما        أشار عدد من األعضاء إل
ميقة، وبخاصة تلك التي تعتمد على األرصدة السمكية التي ال توجد       إدارة مصايد أسماك البحار  الع     

ذا      ي  ه ورة ف ن البل د م ى المزي اج إل دولي يحت انون ال ى أّن الق اروا إل ة وأش ار العميق ي  البح إال ف
دتها   . الخصوص ي اعتم دابير  الت ي نشر الت دور ف ام ب ى القي ة إل ن األعضاء المنظم دد م ا ع ودع

ؤتمر البحار      . ة بشأن مصايد األسماك في المياه العميقة      أجهزة المصايد اإلقليمي   ورحب األعضاء بم
ي            ة ف ة والزراع ة األغذي ع منظم اون م دا بالتع تراليا  ونيوزيلن ا أس ه حكومت ذى عقدت ة ال العميق

دا، في  ديسمبر اون، نيوزيلن انون األول /آوينزت ون . 2003آ ى ضرورة أن تك وأشار األعضاء إل
تم إطالع           .  القضايا التي ستناقش في هذا المؤتمر      قضايا اإلدارة من  بين     أن ي آما طالب األعضاء ب

ؤتمر              ائج الم ى نت اق          .الدورة  المقبلة للجنة مصايد األسماك عل ألة مصايد أعم إدراج مس وأوصى ب
ذه                            ًا بضرورة صيانة ه ة مصايد األسماك، إعتراف ة للجن دورة القادم ال ال ي جدول أعم البحار  عل

 ). من تقرير الدورة الخامسة والعشرين26الفقرة (  .على المستوى الدولياألنواع وإدارتها 
 

ودعا عدة أعضاء المنظمة إلى أن تقوم بدور في نشر التدابير التي أقرتها الهيئات اإلقليمية لمصايد      
ام            . األسماك فيما يتعلق بمصايد األسماك العميقة      ة لع ؤتمر البحار العميق  2003ورحب األعضاء بم

دا في                 الذي عق  اون، نيوزيلن دته حكومتا استراليا ونيوزيلندا بالتعاون مع المنظمة  في مدينة آوينز ت
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ة                . 2003آانون األول   / ديسمبر ين جمل اول، من ب والحظ األعضاء حينئذ أن هذا المؤتمر سوف يتن
ة م         . المسائل المتعلقة باإلدارة  "أمور أخرى،    ة للجن صايد  وطلب األعضاء أيضا إبالغ الدورة التابع

د عن      . األسماك بنتائج المؤتمر   اق البحار    وأوصى بإدراج بن دورة     مصايد أعم ال ال في جدول أعم
ى      ا عل يانتها وإدارته ى ص ة إل واع بحاج ذه األن وحظ أن ه ث ل ماك، حي ة مصايد األس ة لجن القادم

 ". من تقرير الدورة26الفقرة " (مستوى دولي
 

 القضايا
 
اق البحار    تجارب إدارة يتبين من   : عدم آفاية المعلومات   -2 ى    مصايد أعم أن األمر بحاجة إل

ليمة                            رارات س اذ ق ان اتخ ذه المصايد وإمك تدامة ه رة في المعلومات من أجل ضمان اس زيادة آبي
ا                  – عندما تتوافر    –فالمعلومات  . إلدارتها اع وبيئاته ين أسماك الق ا ب را فيم ا آبي  تبين أن هناك تفاوت

ذه األسماك، وآيف تعمل                   ولكن. ومصايدها عما آان معتقدا    ة ه ا ببيولوجي اك نقصا في معرفتن  هن
د        اآن جه انوي، وأم يد الث واع، والمص ة األن يد، وترآيب ن المص ات ع ة، والبيان نظم االيكولوجي ال

ات،                 . الصيد ات واستخالص المعلوم ى البيان دة فرصا للحصول عل وقد أتاحت التكنولوجيات الجدي
وارد    ن م ات ع ى معلوم ن الحصول عل ف   ولك ازال يكل ا م ماك فيه ايد األس ة ومص ار العميق البح

 .الكثير، باإلضافة إلى أنه يمثل تحديا آبيرا للبلدان النامية
 
ذه      : التأثيرات البيئية  -3 ل إن ه ة، ب هناك قلق آبير من النتائج المعاآسة للصيد في المياه العميق

تأثيرات تعني أن هناك بالفعل  ولكن صعوبة مالحظة هذه ال. النتائج آانت خطيرة في بعض الموائل    
وقد اقترح ضرورة حماية بعض المناطق من       . نقصا في فهم مدى هذه التأثيرات المعاآسة وأهميتها       

عمليات الصيد، على األقل إلى أن يتم فهم النتائج المالزمة للصيد في المياه العميقة بصورة أفضل،             
 .وتحديد حجم المصيد

 
ع             : صعوبة التقدير وجمود اإلدارة    -4 بطء شديد في جم تصرفت السلطات في أغلب األحيان ب

رعة     ور بس ي تتط ة الت ايد العميق تدامة المص ة الس ات الالزم ل البيان ديرات  . وتحلي مت تق د اتس فق
دير              مصايد أعماق البحار    المصيد المستدام من     ى فشل إجراءات التق ذي يشير إل بالمغاالة، األمر ال

ة في           . لمخاطر دائما، وعدم آفاية إجراءات تالفي ا      ى تحسين الثق يالت الوصفية إل ؤدي التحل د ت وق
األنواع                      تفادة من المعلومات الخاصة ب ات، باالس ى البيان ر إل قرارات اإلدارة في الحاالت التي تفتق

 .األخرى
 
ي          :صعوبات اإلدارة  -5 ل التحديات الت ذه المصايد يماث ي تواجه إدارة ه  آثير من التحديات الت

دة،                . احليةتواجه المصايد الس   دار بصورة جي ة ي ة والدولي ة الوطني فهناك بعض مصايد المياه العميق
رارات معرضة                         اذ ق ات، واتخ وب المعلوم ادة بسبب عي ر مرضية ع ذه المصايد غي ولكن إدارة ه
ال بشروط الصيد                     ة، وعدم االمتث للخطر، وفشل نظم اإلدارة، وإجراءت اإلدارة والصيانة المتفائل

ه                 والنتيجة ه . الرشيد ادة تكوين د نضب وأصبح يتطلب إع ة ق اه العميق وارد المي ر من م . ي أن الكثي
اح               وحدث تقدم في الكشف عن تجمعات األسماك وأماآن تمرآز السفن وتقانة الصيد، األمر الذي أت
ق            ي تحي اطر الت ن المخ ت م س الوق ي نف ا زاد ف ة، مم اطق العميق ي المن يد ف دة للص ا جدي فرص

رة           باألصناف التي آانت تلق    فمن  . ى حماية في الماضي، ويخلق إلحاحا لتحسين اإلدارة بصورة آبي
اك صعوبة                          ة، ولكن هن ر من مصايد األسماك العميق تدامة من الكثي تفادة بصورة مس الممكن االس
اع                     ة وارتف ا البيولوجي ي تتسم بانخفاض إنتاجيته تظل قائمة بفعل انتشار األصناف طويلة العمر الت

 .لومات اإلدارة التي تدعو إلى الحذرتكاليف استغاللها ومع
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لها  -6 عف اإلدارة وفش اط ض ايد     : نق ة إلدارة مص ات اإلقليمي ن المنظم دود م دد مح اك ع هن
الي البحار ادة في أع د ع ي توج اع، والت لطة إدارة أسماك الق ه س ط طلبت . األسماك ل ؤخرا فق وم

 معلومات الصيد في أعالي البحار،      بعض البلدان من سفنها بصورة قانونية أن تقدم إليها تقارير عن          
ولكن الكثير من الدول مازالت تفتقر إلى أحكام لضمان حصولها على مثل هذه البيانات عن مصايد                

ا   . األسماك الموجودة فيها  ادة بأنه ونظرا ألن عمليات الصيد هذه تتم في أعالي البحار، فإنها تتسم ع
الغ يم ودون إب تم دون تنظ ر. ت ا غي ن اعتباره دة، أي  ويمك ة واح ي حال المعنى الضيق ف ة ب  قانوني

ايد      ة لمص ات اإلقليمي ن المنظم ة م ة معني ا منظم ي تطبقه اإلجراءات الت الل ب ع اإلخ تم م دما ت عن
دولي           انون ال م بموجب الق ة السفن أن           . األسماك والملزمة لدولة العل ة لمراقب نظم اإلجباري ويمكن لل

ي أن               تقلل من هذه المشكالت، ولكن نقص دعم اإلدا        رة الوطنية على نطاق واسع وبال حدود ، يعن
م يتحقق                 دعم ل دعم أهداف المنظمات اإلقليمية لمصايد األسماك وإجراءات اإلدارة المرتبطة بهذا ال

 .بعد
 
م المتحدة              -7 دورة  (ونظرا للضعف الواضح في نظم اإلدارة، فقد قررت الجمعية العامة لألم ال

وفمبر  ون، ن عة والخمس رين/ التاس اني تش انون   ) 2004 الث ات وق ي بالمحيط ا المعن بموجب قراره
أن تنشئ فريقا عامال غير رسمي مفتوح باب العضوية         ) "A/59/L.22 من الوثيقة    73الفقرة  (البحار  

اطق                       ا وراء من وجي البحري فيم وع البيول ى التن ة بالمحافظة عل ائل المتعلق مخصصا لدراسة المس
ي      الوالية الوطنية واستخدامه بطريقة      ا يل ام بم ة        ) أ: (مستدامة للقي دراسة األنشطة الماضية والحالي

وجي البحري               وع البيول لألمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المختصة فيما يتعلق بحفظ التن
تدامة؛       ة مس تخدامه بطريق ة واس ة الوطني اطق الوالي ا وراء من ة   ) ب(فيم ب العلمي ة الجوان دراس

". قانونية والبيئية واالجتماعية االقتصادية وغيرها من جوانب هذه المسائل        والتقنية واالقتصادية وال  
ة     ) A/59/L.23 من الوثيقة    66الفقرة  (وفي قرار منفصل بشأن مصايد األسماك        ة العام أهابت الجمعي

ى أساس آل                      "لألمم المتحدة بالدول     ى وجه االستعجال وأن تنظر عل اذ إجراءات عل وم باتخ أن تق
ى                     حالة على حدة و    على أساس علمي، بما في ذلك تطبيق نهج تحوطي في فرض حظر مؤقت عل

ا                    أثيرا معاآس رك ت ي تت ة الت اق الجراف ك استخدام شباك األعم ا في ذل ممارسات الصيد المدمرة بم
على النظم االيكولوجية البحرية الهشة، بما فيها الجبال البحرية والمنافس المائية الحرارية والشعب             

 ".جودة في المياه الباردة الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنيةالمرجانية المو
 

 اإلجراءات التي اتخذت
 
ام    -8 ة لع ار العميق ؤتمر البح د م ة وزارة    2003عق دا بمعرف اون، نيوزيلن وينز ت ة آ ي مدين  ف

اون                   تراليا، بتع ات في أس مصايد األسماك في نيوزيلندا، ووزارة الزراعة ومصايد األسماك والغاب
ذي  2003آانون األول / ن مصلحة مصايد األسماك في المنظمة، في ديسمبر       فني م  ، وهو المؤتمر ال

امبيرا              ات    . حصل على دعم مالي من مؤسسة البحوث والتطوير لمصايد األسماك في آ وآانت حلق
مصايد  إدارة  ) 2(تقدير وإدارة مصايد األسماك العميقة؛      ) 1: (العمل التي عقدت قبل ذلك قد تناولت      

ة؛       Chondrichthyanصيانة وإدارة أسماك      ) 3(الصغيرة النطاق؛     ق البحار    أعما  في البحار العميق
ا   ) 1: (وتناول المؤتمر العام الموضوعات التالية    . التوقعات البيولوجية الحيوية  ) 4( البيئة، وبيولوجي

وارد؛      بيول) 2(النظام االيكولوجي، والموائل، وعلم الميحطات؛    دير الم ا تجمعات األسماك وتق وجي
وارد؛    ) 3( ل إدارة الم ن أج ظ م يد والحف تراتيجيات الص ة؛  ) 4(اس ات التقان د ) 5(متطلب الرص
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ة؛  ال والمراقب ة؛  ) 6(واالمتث ات والصكوك الحالي يم) 7(السياس ؤتمر  . اإلدارة والتنظ دد الم ا ح آم
 .1متطلبات العمل في المستقبل وقام بتوثيقها

 
ت مصلحة مصايد األسماك ثالث مشاورات الستعراض وتوثيق حالة مصايد األسماك           عقد -9

ى دعم من خالل مشاورة                  . في المياه العميقة في جنوب المحيط الهندي       ذا النشاط عل د حصل ه وق
ة           ك المنطق إلدارة في تل ذه المصايد في              . عقدت لوضع نظام ل ل ه ا لمث وتواصل المصلحة مراقبته

 .أنحاء أخرى من العالم
 

ة                   -10 ة باستعراض المشكالت الناجم ديات العالمي وشارآت مصلحة مصايد األسماك في المنت
ة لصيانة                 ة المحمي اطق البحري عن مصايد األسماك المرتبطة بالجبال البحرية وتقدير إمكانيات المن

 .التنوع البيولوجي واستعادة الموارد السمكية المرتبطة به
 

ة ل  -11 ات اإلقليمي ل الهيئ ات إدارة   وتمث تعراض احتياج ة أداة الس ي المنظم ماك ف ايد األس مص
ة      مصايد أعماق البحار     م  . المحتملة، آما يمكن لمصلحة مصايد األسماك أن توفر المشورة الفني وأه

ما حدث في هذا الشأن، هو تلك المناقشات التي دارت في لجنة مصايد أسماك شرق ووسط المحيط                 
 .األطلسي في المنظمة

 
ا ش  -12 اء آم ة أثن اه العميق ي دارت حول مصايد أسماك المي ة في المناقشات الت ارآت المنظم

الدورة الخامسة للعملية االستشارية غير الرسمية الفتوحة العضوية حول المحيطات وقانون البحار             
و( ورك، يوني ران / نيوي وع ). 2004حزي ي اإلطار األوسع للتن ذه القضية ف اع ه اول االجتم د تن وق

وجي ائل    البيول ى المس ه عل ز اهتمام ه رآ ة، ولكن ة الوطني اطق الوالي ا وراء من ار فيم ان البح  لقيع
دم من بعض المشارآين                           راح المق ى االقت اع أعالي البحار، وعل المعنية بالصيد بشباك الجر في ق

راح          . بفرض حظر فوري على هذه األنشطة      ذا االقت د  . ولم يتم التوصل إلى توافق اآلراء حول ه وق
رد في              اتيحت فر  ي ت ألة، والت ذه المس ة بشأن ه ا الحالي ة لإلعراب عن وجهات نظره صة للمنظم

اق    الوثيقة الحالية، وباإلضافة إلى اإلعالن عن العملية التي قادت إلى دراسة موضوع               مصايد أعم
 .في لجنة مصايد األسماكالبحار 

 
ول إمك   -13 ى األعضاء ح ورتها إل داء مش ماك إس ة وتواصل مصلحة مصايد األس ات تنمي اني

 .ومشكالتها على أساس قطري، آما طلب منهامصايد أعماق البحار 
 

 األعمال الممكنة في المستقبل
 

أن تساهم في   مصايد أعماق البحار هناك العديد من األعمال التي ينبغي القيام بها إذا أردنا ل        -14
ل      األمن الغذائي العالمي، والرعاية االجتماعية، والمحافظة على التنوع          وجي، وسالمة الموائ البيول

 .السمكية
 

ي حدثت                  -15 ة الت يحتاج األمر إلى جهود منسقة عالميا لتوثيق آميات المصيد من البحار العميق
وسوف يحتاج ذلك معرفة ترآيبة األصناف،      . في الماضي، وجهد الصيد وتأثيره على قيعان البحار       

م المصيد ف  ة لحج ة المحتمل ات، والترآيب أ المخزون ا  ومنش د له م يع ي ل ماك الت ي الماضي، واألس

                                                      
. deepsea/current/nz.govt.fish.www://http/  من الموقع2003يمكن الحصول على الوثائق التي قدمت إلى مؤتمر البحار العميقة لعام  1

 .قريب بنشر تقرير هذا المؤتمر ووقائعهوسوف تقوم المنظمة في المستقبل ال
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 إن لم   –فالكثير من عمليات الصيد في الماضي، حدثت عندما آانت هناك التزامات محدودة             . وجود
ة  ن معدوم وارد –تك ة ألغراض إدارة الم ات بالتفصيالت الالزم ع معلوم ات ال .  بجم ذه البيان وه

 .تتوافر عادة إال عن طريق شرآات الصيد نفسها
 

دير            الب -16 د من توثيق ورصد الحالة الجارية لموارد المياه العميقة ونشاط الصيد حتى يمكن تق
ورغم أن الكثير من الدول التي تملك مصايد  . الموارد ووضع استراتيجيات للصيد تتجنب المخاطر  

وم                    ي تق ات الصيد الت الغ عن عملي فنها اآلن اإلب لصيد أسماك القاع في أعالي البحار تطلب من س
ا، كالت   به ر المش د يثي ة ق راض اإلدارة اإلقليمي ى أغ ات إل ذه المعلوم إن توصيل ه ذا يجب .  ف ول

ة    اه العميق ة عن مصايد األسماك في المي دبير المعلومات الالزم ى يمكن ت ول حت ى حل ور عل العث
ات                        وفير المتطلب بة، ضمانا لت ات أمن مناس ا بترتيب ة، مع حمايته بالشكل المناسب، وبتفاصيل آافي

 .ية للمحافظة على السريةالوطن
 

ر         -17 م اإلدارة بتغيي ي نظ ة ف وب الحالي حيح العي دم لتص ن التق د م ى مزي ة إل ر بحاج إن األم
ذه األنشطة                         ل ه نظم إدارة أعالي البحار، وضمان تموي دة ل ة، ووضع أشكال جدي الترتيبات الحالي

 . االهتمام الخاصوتورد األجزاء التالية األعمال التي تحتاج إلى. وتنسيقها وفعاليتها
 

ام   -18 ي الع تعراض التحليل يد       :االس ترتيجيات الص ات، و اس دير المخزون ي تق دم ف دث تق  ح
بة  ايير المناس والت والمع م اإلدارة    . واإلدارة، والبروتوآ ين نظ ة ب ايير الممارس دم ومع ن التق ولك

دأت      المختلفة آان متفاوتا، وربما أفاد أي استعراض تحليلي عالمي، وباألخص في ال             ي ب اطق الت من
ة الموجودة             . في التطور مصايد أعماق البحار    فيها   اول أيضا المعرف وعلى هذا االستعراض أن يتن

 .ببيولوجيا األصناف ذات الصلة
 

وجي    -19 ة عن طرق                : تقدير التأثير األيكول ابقة، الناجم ة والس ينبغي معالجة األضرار، الحالي
ل   ى موائ ر عل باك الج ليمة بش ر الس يد غي دد الص االت تج ار واحتم اق البح ي أعم ماك ف األس

ي                   دات الت ة والتهدي اه العميق المخزونات في المستقبل، عن طريق تقييم حالة موائل األسماك في المي
إن األمر          . تتعرض لها  وإذا آان قد تم توثيق عدة شواهد على األضرار التي حدثت لكائنات القاع، ف

يم إجراءات التخفيف           يحتاج إلى تقدير أشمل للمدى الذي يمكن أ        ذه المشكلة، مع تقي ه ه ن تصل إلي
 .المحتملة، ووسائل تنفيذها، واآلليات القانونية الالزمة لعالج اإلجراءات الحمائية أو العالجية

 
ر من مصايد                :توثيق المصيد الجانبي وتحليله    -20 ة العمر في آثي  تم تسجيل آائنات القاع طويل

ذا اإلج ن ه ة، ولك ماك العميق ةاألس اآن المختلف ين المصايد واألم اوت ب اك . راء تف ن هن م يك ا ل فم
ة                  مراقبون على السفينة، ال يتم جمع أي معلومات وال يتم توفيرها لتقدير أثر الصيد في المياه العميق

ع معلومات عن المصيد            . على أصناف المصيد الثانوي    وينبغي بذل جهد عالمي منسق لضمان جم
ديرات            . ومات واإلبالغ عنها  الثانوي، وأرشفة هذه المعل    ات، ينبغي عمل تق ذه المعلوم وبناء على ه

ة،                         انوي في مصايد األسماك العميق ى المصيد الث أثيرات عل ا، عن الت محسنة بطريقة منسقة عالمي
 .ضمانا القتسام التجارب والدروس والنتائج بين الجهات المعنية

 
اك  :تعزيز الهيئات اإلقليمية لمصايد األسماك      -21 ة لمصايد            هن ات اإلقليمي ة واضحة للهيئ  أهمي

ة          ر من      . األسماك التي يدخل ضمن اختصاصاتها إدارة مصايد األسماك العميق إن الكثي ك، ف ع ذل وم
ذا     مصايد أعماق البحار هذه الهيئات التي يعتبر استغالل   ا أو محتمال، ال تتعرض له فيها أمرا واقع

ة و         درة القانوني ذلك        أو/ األمر، أو تفتقر إلى الق ام ب ى القي ة عل المي       .  الفني دير ع ام بتق والشك أن القي
د       ن تفي دد أي وف يح ال، س ذا المج ي ه ماك ف ايد األس ة لمص ات اإلقليمي دور واختصاصات الهيئ ل
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ة   اه العميق وارد المي ة لم ين اإلدارة اإلقليمي ي تحس اعدة ف تعراض  . المس ذا االس دد ه ي أن يح وينبغ
 . رة مصايد األسماك العميقةاألماآن التي تفتقر إلى آليات إلدا

 
 في نفس الوقت، فإن أي حصر        :استعراض التغطية الشاملة إلدارة مصايد األسماك العميقة       -22

اق البحار      لمخزونات أسماك القاع و    ة إلدارة مصايد               مصايد أعم دخل في إطار أي منظم ي ال ت الت
ي ت ة الت ة أو المحتمل وسوف . دار دون تنظيماألسماك، سوف يكشف عن مصايد األسماك الحالي

ة و  واغل الحالي دير للش ذا الحصر بتق تكمل ه وارد مصايد  /يس تدامة م ق باس ا يتعل ة فيم أو المحتمل
وع    يانة التن ة بص ائل المتعلق ن المس ك م ر ذل ماك، وغي ل األس ودة موائ ة، وج ماك العميق األس

 .البيولوجي للمياه العميقة
 

هناك أسباب عديدة لفشل الترتيبات الموجودة       : ياستعراض اإلطار التنظيمي القانوني الحال     -23
ذه                      ة ه إلدارة الموارد السمكية في البحار العميقة، وعلى األخص بالنسبة ألعالي البحار، في حماي

وارد ه  . الم ن أوج دد م م بع ار تتس الي البح ي أع مكية ف وارد الس ة إلدارة الم ة الحالي النظم القانوني ف
ات   1995خزونات السمكية لعام القصور، مثل عدم قابلية اتفاق الم   للتطبيق في الكشف عن المخزون

ذي                     وجي ال وع البيول ة التن ق بحماي ا يتعل بيا فيم السمكية في أعالي البحار، وااللتزامات الضعيفة نس
ى المستويين                       ة عل ينطبق على أعالي البحار، والتنظيم القاصر لمصايد األسماك في البحار العميق

 .اإلقليمي والعالمي
 

ة   -24 لوك المنظم ة س ع مدون اه     :وض ي المي اع ف ماك الق ة إلدارة أس ات الخاص را للمتطلب  نظ
ام           ة لع ؤتمر البحار العميق د    2003العميقة، فقد آان من رأي الكثيرين ممن حضروا م ه من المفي  أن

ذه             . وضع مشروع خطوط توجيهية لتشغيل هذه المصايد        ة إدارة ه د بنيت التوصيات بشأن آيفي وق
ي سبقت اإلشارة                      المصايد عل  ؤتمر، والت اب الم ة في أعق ائج األنشطة األخرى المحتمل ى أساس نت
 .إليها أعاله

 
 اإلجراءات المقترحة من جانب اللجنة

 
ا، من أجل تحسين                    -25 قد تود اللجنة دراسة أنماط اإلجراءات المقترحة أعاله، والتعقيب عليه

 .تطلب األولوية من أعضاء المنظمة وأمانتهااستدامة مصايد األسماك العميقة، وتحديد تلك التي ت
 
 


