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البحر األبيض املتوسط يف  24مايو/أيار .2014

اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط التابعة ملنظمة األغذية والزراعة.

2014

تقرير الدورة الثامنة والثالثني .مقر منظمة األغذية والزراعة ،روما 24-19 ،مايو/أيار .2014
تقرير اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط ،رقم  .38روما ،منظمة األغذية والزراعة 129 .صفحة.

ملخّص
حضر الدورة الثامنة والثالثني للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط ،مبا يف ذلك الدورة اخلامسة للجنة
اإلدارة واملالية والدورة الثامنة للجنة االمتثال ،ممثلون من  22عضوًا و 3من غري األعضاء و 15منظمة حكومية دولية
وغري حكومية.
ويف ضوء نتائج دورتها االستثنائية الثالثة (اليونان ،أبريل/نيسان  ،)2014أقّرت اهليئة اتفاقها املعدّل ،الذي حيدّد
أهدافها الطموحة القائمة على مبادئ من قبيل النهج اإلقليمي الفرعي ،واإلدارة املتعددة السنوات ومشاركة أصحاب
املصلحة.
واعرتافاً باألهمية اليت توليها اهليئة للتعاون مع املنظمات الشريكة ،دخلت ثالث مذكرات تفاهم حيّز التنفيذ رمسياً مع
الصندوق العاملي للطبيعة ،واالحتاد الدولي حلفظ الطبيعة – مركز التعاون املتوسطي ومركز معلومات التسويق واخلدمات
االستشارية اخلاصة باملنتجات السمكية يف املنطقة العربية.
وشكّلت هذه الدورة أيضاً مناسبة لتحقيق تقدّم يف مكافحة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم على الرغم من
اعتماد خطوط توجيهية متعلّقة بنظم رصد السفن ،وخارطة طريق ملكافحة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم يف
البحر األبيض املتوسط وقائمة السفن املعنية بالصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم يف اهليئة العامة ملصايد أمساك
البحر األبيض املتوسط اليت جيب تعميمها على نطاق واسع .و ّمت أيض ًا اختاذ قرارات مهمة مثل التوصية املتعلّقة بتحديد
عدم االمتثال ،لضمان امتثال أفضل لقرارات اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط ،وخاصة ضمن عملية
التوضيح املتوقّع أن تؤدي يف عام  2015إىل حتديد حاالت عدم االمتثال من جانب األعضاء وغري األعضاء على السواء.
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بالنسبة إىل إدارة مصايد األمساك ،تشمل التدابري اليت اعتمدتها اهليئة توصية حول التدابري الوقائية والطارئة لعام
 2015بشأن خمزونات األمساك السطحية الصغرية يف املناطق اجلغرافية الفرعية  .17كما أقرّت اهليئة خطوط ًا توجيهية
إلدارة األنواع املرجانية احلمراء املتوسطية ،واخلطوط التوجيهية للشعاب الصناعية يف البحر األبيض املتوسط والبحر
األسود ،واإلطار املرجعي جلمع البيانات اجلديدة اخلاص باهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط .واعرتافًا
بالدور اهلام ملصايد األمساك صغرية النطاق يف اإلقليم ،واحلاجة إىل تطوير احلوكمة يف هذا القطاع ،دعمت اهليئة أيضاً
إطالق الربنامج التعاوني اإلقليمي األوّل لتعزيز مصايد األمساك صغرية النطاق املستدامة.
ويف جمال تربية األحياء املائية ذكرت اهليئة باحلاجة إىل دعم تنميتها املستدامة يف اإلقليم ورحّبت بإطالق منصة جديدة
متعددة أصحاب الشأن يف جمال تربية األحياء املائية وكذلك باخلطوط التوجيهية لإلدارة املستدامة للبحريات الشاطئية.
إضافة إىل ذلك ،اعرتفت اهليئة بالعوامل الرئيسية للخطوط التوجيهية بشأن برنامج الرصد البيئي املنسّق لالستزراع
بأقفاص الزعنفيات يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود.
وأخرياً ،قرّرت اهليئة إعادة تعيني السيّد عبدهلل سرور كأمني تنفيذي للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط
اعتبارا من يونيو/حزيران  2016وحتى عام  .2021واعتمدت ميزانيتها املستقلة لعام  ،2014اليت تبلغ
 2 245 916دوالرًا أمريكي ًا ،وناقشت احتمال االنتقال إىل اعتماد ميزانية لثالث سنوات يف املستقبل .كما متّت املوافقة
على برنامج العمل لفرتة ما بني الدورات ،مبا يف ذلك ضمن برنامج إطار اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض
املتوسط.
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افتتاح الدورة
عقدت اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (اهليئة) دورتها الثامنة والثالثني ،والدورة اخلامسة
-1
للجنة اإلدارة واملالية ،والدورة الثامنة للجنة االمتثال يف املقر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة يف روما ،إيطاليا ،خالل
الفرتة من  19إىل  24مايو/أيار  .2014وحضر الدورة مشاركون من  22عضواً و 3من غري األعضاء و 15منظمة حكومية
دولية ومنظمة غري حكومية ،ومنظمة األغذية والزراعة (الفاو) ومشروعاتها اإلقليمية ومكاتب اهليئة ،واللجنة العلمية
االستشارية ،وجلنة تربية األحياء املائية ،وجلنة االمتثال ،وجلنة اإلدارة واملالية ،إضافةً إىل أمانة اهليئة .وترد قائمة
بأمساء املندوبني واملراقبني يف املرفق باء.
افتتح الدورة السيد  ،Stefano Cataudellaرئي اهليئة ،الذي توجه بالشكر إىل منظمة األغذية والزراعة
-2
على استضافتها الدورة .وأعطى الكلمة للسيد  ،Àrni M. Mathiesenاملدير العام املساعد – إدارة مصايد األمساك
وتربية األحياء املائية يف منظمة األغذية والزراعة  -الذي ألقى كلمة على املشاركني ورحّب بهم باسم املدير العام للفاو،
السيّد جوزيه غرازيانو دا سيلفا ،معرتفاً بأوجه التآزر البناءة اليت بُنيت مع اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض
املتوسط يف ضوء مبادرة النمو األزرق التابعة ملنظمة األغذية والزراعة ومشدداً على دورها الرائد كجهاز تابع للمنظمة وفق
املادة التاسعة.
وبعد ذلك  ،ذكّر الرئي بأهمية عملية التعديل اجلارية لإلطار القانوني واملؤسسي للهيئة العامة ملصايد أمساك
-3
البحر األبيض املتوسط ،والتعاون املتعدد األطراف والبحوث العلمية ملواجهة التحديات املنتظرة.
وشدّدت السيّدة  Carla Montesiمندوبة االحتاد األوروبي يف كلمتها على اجلهود احلثيثة اليت بُذلت يف
-4
جمال إدارة مصايد األمساك ،وحفظ املوارد احلية البحرية ،ومكافحة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم.
ورحّبت بالتقدّم احملرز منذ انعقاد الدورة األخرية للهيئة حنو إجناز االتفاق اجلديد للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر
األبيض املتوسط ،وشدّدت على أهمية العمل العلمي كأسا العتماد تدابري احلفظ .وجدّدت االلتزام القوى لالحتاد
األوروبي بإجراءات اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط ودعمه هلا.
ويرد النصان الكامالن للكلمتني االفتتاحيتني اللتني ألقاهما املدير العام املساعد ملنظمة األغذية والزراعة ورئي
-5
اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط بلغتيهما األصليتني يف املرفق دال.
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اعتماد جدول األعمال وترتيبات الدورة
أشار الرئي إىل بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األوروبي والدول األعضاء فيه ،والوارد
-6
يف الوثيقة .GFCM:XXXVIII/2014/Inf.3
وبعد عرض جدول األعمال الذي اعتمدته اهليئة مع تغيريات بسيطة كما يرد يف املرفق ألف (أ) ،قدّم األمني
-7
التنفيذي للهيئة ،السيد عبد اهلل سرور ،الوفود املشاركة واملراقبني وأحاطهم علم ًا برتتيبات االجتماع.
-8

وترد قائمة بالوثائق املعروضة على اهليئة يف املرفق جيم (أ).

التعاون مع املنظمات الدولية األطراف ،مبا يف ذلك التوقيع على مذكرات التفاهم
أعلن األمني التنفيذي أنّه متّت صياغة ثالث مذكرات تفاهم وأنّه جرى التوقيع الرمسي عليها مع املنظمات
-9
التالية :مركز معلومات السوق واخلدمات االستشارية اخلاصة باملنتجات السمكية يف املنطقة العربية (انفومسك) ،ومركز
التعاون يف البحر األبيض املتوسط التابع لالحتاد الدولي حلفظ الطبيعة ،والصندوق العاملي للطبيعة.
 - 10ورحبت اهليئة بتوقيع مذكرات التفاهم وشجعت التعاون مع اجلهات الفاعلة املعنية يف هذا اجملال .وأعربت
اجلهات املوقعة ،بدعم من شركاء آخرين ،عن ارتياحها للتبادل الرفيع املستوى ولفتح آفاق جديدة ،وعن أملها يف زيادة
التعاون.
 - 11وشدّد االحتاد الدولي حلفظ الطبيعة ،باخلصوص ،على أهمية مذكرة التفاهم لتعزيز احلوكمة وإطالق إجراءات
مشرتكة للحفاظ على املوارد الطبيعية يف املنطقة التابعة للهيئة ،يف حني أشار الصندوق العاملي للطبيعة إىل أنّ احلالة
احلرجة للموارد تقتضي إقامة روابط مؤسسية أقوى ،وأعرب عن متنياته لزيادة التعاون حنو استخدام أكثر استدامة
للموارد البحرية يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود .وأدرجت بيانات هذه املنظمات يف املرفق دال.
 - 12وتلت ذلك بيانات من شبكة املناطق احملمية يف منطقة البحر األبيض املتوسط ،وخطة عمل برنامج البحر
األبيض املتوسط – برنامج األمم املتحدة للبيئة ،واالتفاق املعين بصون احليتانيات يف البحر األسود والبحر األبيض
املتوسط ومنطقة األطلسي املتامخة ،واملنظمة الدولية لتنمية مصايد األمساك يف أوروبا الشرقية والوسطى ،واملركز الدولي
للدراسات الزراعية املتقدمة يف البحر املتوسط واجملل االستشاري املعين بالبحر األبيض املتوسط ،أشارت إىل
اإلجنازات اإلجيابية اليت حتققت مؤخراً يف عدة جماالت مثل مصايد األمساك صغرية النطاق ،واملناطق احملمية
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البحرية ،واألهداف البيئية ضمن نهج النظام اإليكولوجي ،وآثار مصايد األمساك على األنواع املهددة باالنقراض ،وتربية
األحياء املائية ،وأنشطة االتصاالت واملنشورات ،والتدريب ،إخل.

أنشطة ما بني الدورات يف الفرتة  ،2014-2013مبا يف ذلك ضمن الربنامج اإلطاري والتعاون مع
املشاريع اإلقليمية ملنظمة األغذية والزراعة
 - 13قام السيّد  Henri Farrugioرئي اللجنة العلمية االستشارية والسيّد  François Renéرئي جلنة تربية
األحياء املائية ،والسيّد  Simion Nicolaevمنسّق جمموعة العمل املخصصة املعنية بالبحر األسود ،بعرض أنشطة
اللجان اليت يرأسونها وجمموعات اخلرباء ذات الصلة باالستناد إىل الوثائق ،GFCM:XXXVIII/2014/2
و ،GFCM:XXXVIII/2014/3و GFCM:XXXVIII/2014/Inf.5و.GFCM:XXXVIII/2014/Inf.6
 - 14وأشاد مندوب املغرب بالعمل الشامل الذي اضطلعت به اللجان وباملشورة املقدمة إىل اهليئة .وسلط الضوء على
أهمية اجلهود اليت تبذهلا اهليئة يف استحداث األدوات الالزمة لضمان استدامة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية
يف البحر األبيض املتوسط ،وال سيّما تلك املتعلقة حبوكمة القطاع.
 - 15وتوجّهت اهليئة بالشكر إىل رئيسي اللجنة العلمية االستشارية وجلنة تربية األحياء املائية ومنسّق جمموعة
العمل املخصصة املعنية بالبحر األسود على تفانيهم يف العمل وأشادت جبهودهم الكبرية يف تنفيذ والية اهليئة وتوصيات
استعراض األداء.
 - 16وأحاطت علماً باملبادرات اهلامة املقرتحة يف فرتة ما بني الدورات املقبلة ،وال سيّما الربنامج اإلقليمي األوّل
بشأن مصايد األمساك صغرية النطاق ،واملنصة املتعددة أصحاب املصلحة اخلاص بشأن تربية األحياء املائية ،واملؤمتر
الرفيع املستوى بشأن تربية األحياء املائية الذي من املزمع عقده بالتعاون مع إيطاليا يف إطار رئاسة إيطاليا لالحتاد
األوروبي.
 - 17وعرضت أمانة اهليئة األنشطة اليت نفّذت يف إطار املرحلة األوىل من الربنامج اإلطاري للهيئة ،استناداً إىل
و،GFCM:XXXVIII/2014/9
و،GFCM:XXXVIII/2014/3
،GFCM:XXXVIII/2014/2
الوثائق
و GFCM:XXXVIII/2014/Inf.7و ،GFCM:XXXVIII/2014/Inf.17وسلّطت الضوء على اإلجنازات ذات الصلة
مبا يلي )1( :مجع البيانات؛ ( )2مكافحة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم؛ ( )3حالة اجملموعات
البحرية؛ ( )4تنفيذ خطط اإلدارة؛ ( )5التنمية املستدامة ملصايد األمساك صغرية النطاق؛ ( )6تربية األحياء املائية
املستدامة؛ ( )7التعاون مع املنظمات األخرى؛ ( )8حتديث خدمات تكنولوجيا املعلومات املتعلّقة باهليئة.
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 - 18وأقرت اهليئة بإجنازات املرحلة األوىل من الربنامج اإلطاري للهيئة وأشادت بالعمل الذي اضطلعت به األمانة
العامة إضافة إىل املساهمة املهمة للجهات املاحنة واألعضاء يف تنفيذ هذا الربنامج اإلطاري.
 - 19وأوضح السيّد  ،Enrico Arneriباسم املشاريع اإلقليمية وباالستناد إىل الوثيقة
 ،GFCM:XXXVIII/2014/Inf.10أنشطة املشاريع اإلقليمية للفاو وإجنازاتها الرئيسية اليت حققتها خالل فرتة ما
بني الدورات ( التعاون العلمي لدعم الصيد الرشيد يف البحر األدرياتيكي ،وشبكة التعاون لتيسري تنسيق الدعم املقدم
إلدارة مصايد األمساك يف املناطق الغربية والوسطى من البحر املتوسط ،وتقدير املوارد السمكية والنظم اإليكولوجية
ورصدها يف مضيق صقلّية ،والتعاون العلمي واملؤسسي لدعم الصيد الرشيد يف شرق البحر األبيض املتوسط).
 - 20وأعرب املندوبون عن دعمهم القوي لألنشطة املنفذة يف إطار املشاريع اإلقليمية .وأعربت اهليئة عن امتنانها
للجهات املاحنة (أي االحتاد األوروبي ،وإيطاليا ،وإسبانيا ،واليونان) لتمكينها املشاريع اإلقليمية للمنظمة من
االضطالع بعملها ،وشدّدت على أهمية تعزيز التنسيق والتآزر بني املشاريع واهليئة.

الدورة اخلامسة للجنة اإلدارة واملالية
 - 21افتتح الدورة رئي جلنة اإلدارة واملالية السيّد هامشي ميساوي الذي أشار إىل بيان االختصاصات وحقوق
التصويت املقدّم من االحتاد األوروبي ودوله األعضاء كما يرد يف الوثيقة  CAF:V/2014/Inf.4وقدّم جدول األعمال الذي
ّمت اعتماده من دون إدخال تعديالت عليه (املرفق ألف (ب)).
 - 22قدّم رئي جلنة اإلدارة واملالية اجلزء األوّل من تقرير األمانة عن املسائل اإلدارية واملالية (،)CAF:V/2014/2
وركّز على أنشطة األمانة وعملها .وأحاط علم ًا أنّه خالل الفرتة الفاصلة بني الدورات ،قامت األمانة بتنسيق عملية تنظيم
األنشطة واالجتماعات اليت اتفقت عليها اهليئة ،إضافة إىل العديد من حلقات العمل اليت أجريت باالستناد إىل أموال
من خارج امليزانية يف برنامج عملها اإلطاري .وأشار إىل أن االتصاالت مع األعضاء وغري األعضاء استمرت خالل الفرتة
الفاصلة بني الدورات يف مسائل متصلة بالتعاون وأنشطة خمصصة يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود .كما ذكرت
يف خدمات تكنولوجيا املعلومات يف األمانة كتحسينات ترمي إىل تيسري معاجلة البيانات املقدّمة ووضع نظام شامل إلدارة
املعارف لألعضاء يف اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط .كما أن اإلقرار الرمسي بالطبيعة املتمايزة للهيئة
كأحد أجهزة الفاو املنشأة مبوجب املادة  14أثّر على حنو إجيابي أيضاً على تنفيذ أنشطة اهليئة من خالل استقاللية
تشغيلية ثابتة.
 - 23وخلّص األمني التنفيذي الوضع املالي ،مشرياً إىل أ ّن املساهمات السنوية الواردة من األعضاء واليت بلغت  89يف
املائة من امليزانية املعتمدة وأنّه ،على الرغم من مبلغ ضئيل جداً متّ تلقيه من املتأخرات ،ما زال صندوق رأ املال
العامل ضعيفاً ،إذ بلغ  65 896.00دوالراً أمريكياً يف  31ديسمرب/كانون األوّل  .2013ومن خالل تفصيل النفقات
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اإلمجالية اليت متّ تكبّدها عام  2013واملشاريع املموّلة عرب موارد من خارج امليزانية ،شرح أنّ الرصيد السليب يف فئة
املوظّفني الفنيني جنم عن تقلبات يف تسوية مقر العمل متصلة مبعدل الصرف بني اليورو والدوالر األمريكي ،وعن التضخم
وعوامل أخرى.
 - 24وطلب مندوب املغرب معلومات عن صندوق رأ املال العامل .ويف هذا الصدد ،أشار األمني التنفيذي إىل أ ّن
غياب صندوق رأ املال العامل هام لطاملا طرح مشكلة بالنسبة إىل اهليئة ،ال سيما يف حالة املساهمات املتأخرة أو غري
املدفوعة ،وبفعل احلاجة إىل تغطية النفقات من يناير/كانون الثاني حتى املوافقة على امليزانية (خالل الدورة السنوية يف
مايو/أيّار) .وقد غطّت الفاو العجز املالي حتى اآلن.

امليزانية املؤقتة للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط ومساهمات األعضاء
للفرتة 2016-2014
 - 25ذكّر األمني التنفيذي بالتوصية اليت قدّمتها اهليئة خالل دورتها االستثنائية الثالثة (اليونان ،أبريل/نيسان
 ) 2014بوضع نهج للميزانية لثالث سنوات من أجل التخطيط على حنو أفضل ألنشطة اهليئة وضمان املوارد املالية
الالزمة خلطة العمل املقرتحة .وبالفعل ،أشري إىل أنّ صياغة امليزانية احلالية تطرح قيوداً كبرية وتعرّض للخطر حسن
سري األمانة وكذلك عمل اهليئة .وإضافة إىل ذلك ،فإنّ نهج امليزانية قد يلحظ حتديد األنشطة االسرتاتيجية للهيئة
العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط ويضع توقعاً مالياً لتنفيذها ،على أن متوّل من مصادر من خارج امليزانية.
 - 26ثمّ قدّم األمني التنفيذي االقرتاح "املتعلق مبيزانية اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط
ومساهمات األعضاء لعام ( "2014الوثيقة  )CAF:V/2014/3باتباع نهج الثالث سنوات اجلديد ،استناداً إىل تقدير
لتكاليف األمانة التشغيلية واإلدارية .وقد يعين هذا النهج أن تدفع املساهمات بعد  30يوماً من إقرار امليزانية .وقد
تناقش امليزانية على أسا اليورو يف حني يبقى من املمكن حتويل املساهمات السنوية إىل الدوالر األمريكي .وتضع
األمانة كلّ عام اقرتاحاً لثالث سنوات تقدّمه إىل اهليئة ،مع ميزانية ثابتة للسنتني األوليني وميزانية مؤقتة للسنة
الثالثة ،على أن تنجز أو تعدّل يف السنة التالية.
 - 27وأعرب مندوب لبنان عن قلقه إزاء الزيادة املقرتحة بنسبة  15يف املائة يف عام  2014مقارنرة بالسرنة السرابقة.
ويف هذا الصدد ،أشار األمني التنفيذي إىل أنّ هذه الزيادة نامجة عن تكلفة أعلى إلمجالي األجرور .وعرالوة علرى ذلرك،
شدّد على ضرورة اعتماد نهج جديد لثالث سنوات يستند إىل احلاجات املالية الفعلية للهيئة إلجرراء أنشرطتها املقررّرة،
عوضاً عن املوافقة على امليزانية باالستناد إىل نسبة مئوية للنمو مقارنة بالسنة املالية السابقة.
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 - 28واعترب مندوب االحتاد األوروبي أن ميزانية لثالث سنوات إجيابية نظرا إىل أنها توفر توقعات إلدارتها بشأن
اإلنفاق املرتقب يف الفرتة املعنية .واقرتح اعتماد ميزانية للسنة  2014معتربا أنه سيتابَع النظر يف التنفيذ الفعلي لنهج
الثالث سنوات.
 - 29وشرح األمني التنفيذي احلاجة إىل املوافقة على امليزانية لعامي  2014و 2015واعتبار توقعات عام
ميزانيةً مؤقتة .وكان من املتوقع أن تُدفَع املساهمات للسنة احلالية بعد شهر من انعقاد هذه الدورة ،يف حني يتمّ تلقي
املساهمات املتصلة بعام  2015من يناير/كانون الثاني حتى بعد شهر من انعقاد الدورة التاسعة والثالثني للهيئة.

2016

 - 30وأوضحت مندوبة رومانيا أنّ التأخري يف تسديد مساهمة بالدها ،واليت من املتوقع إرساهلا يف أي وقت ،يُعزى
إىل تغيريات يف اإلدارة احمللية.
 - 31وعبّر مندوب تون عن االهتمام باألنشطة االسرتاتيجية لربنامج العمل اإلطاري ،وطلب مزيداً من املخصصات
املالية لألنشطة اليت مت حتديدها .وقام األمني التنفيذي للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط بتسليط الضوء
على الدعم الذي وفّره كلّ من االحتاد األوروبي ،وفرنسا ،وإيطاليا ،وإسبانيا ،وتركيا ،ودعا أعضاء اهليئة إىل االنضمام
إىل برنامج العمل اإلطاري وتوفري أموال إضافية له.
- 32

املستحق.

ويف ما يتصل باملساهمة املعلقة لصربيا قبل انسحابها من اهليئة عام  ،2007قررت اهليئة شطب املبلغ

 - 33وأطلع السيد  ،Matthew Camilleriاهليئة على "صندوق املساعدة يف إطار اجلزء السابع -دعم تنفيذ اتفاق
األمم املتحدة بشأن األرصدة السمكية" .وأشار إىل أنّه ميكن أن تُقدّم الطلبات من منظمة إقليمية إلدارة مصايد األمساك
من قبيل اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط ،نيابةً عن أحد أعضائها أو أكثر ،من أجل تنظيم اجتماع
فين .وكان هدف هذا الصندوق ،الذي أنشئ عام  2005وتتوىل إدارته الفاو ،توفري املساعدة الفنية للبلدان النامية اليت
تنضم إىل االتفاق بشأن األرصدة السمكية يف ما يتعلق باألنشطة املتصلة بتنفيذ هذا االتفاق .ورحّبت اهليئة بهذه املبادرة،
وطلبت معلومات إضافية ،مبا يف ذلك اإلجراء لتقديم طلب مساعدة ،وإمكانية أن تستخدم اهليئة العامة ملصايد أمساك
البحر األبيض املتوسط الصندوق لتنظيم أنشطة فنية.

الدورة الثامنة للجنة االمتثال
افتتاح الدورة واعتماد جدول األعمال
 - 34أعلن السيد مسري جمدالني ،رئي جلنة االمتثال افتتاح الدورة الثامنة مرحباً باملشاركني ،وسلّط الضوء على
التقدم الذي أحرزته اللجنة خالل فرتة ما بني الدورات ،كما هو ملخّص يف الوثيقة .COC:VIII/2014/2
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- 35

اعتمد االجتماع جدول األعمال مع إدخال بعض التعديالت عليه ،على النحو الوارد يف املرفق ألف (ج).

أنشطة جلنة االمتثال ما بني الدورات
 - 36قدم الرئي موجز جلنة االمتثال وخلّص اإلجنازات املتصلة باألنشطة اليت أُجريت خالل فرتة ما بني
الدورات .وذكر بصورة خاصة عملية توضيح وحتديد احلاالت املمكنة لعدم االمتثال ،واالقرتاح بوضع قائمة بالسفن
للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط خاصة بالصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم (الصيد غري
القانوني) ،وتنفيذ نظام رصد السفن ونظم املراقبة ذات الصلة يف املنطقة املشمولة باهليئة ،وجمموعة قرارات اهليئة
والتشريعات الوطنية إضافةً إىل التعاون املستمر بني الفاو واهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط بشأن
السجل العاملي ملنظمة األغذية والزراعة .وختم الرئي عرضه بتشجيع جلنة االمتثال على مواصلة عملية توضيح وحتديد
حاالت عدم االمتثال يف الفرتة .2015-2014

حالة تنفيذ قرارات اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط من قِبل األعضاء
 - 37خلّصت أمانة اهليئة حالة تنفيذ قرارات اهليئة من قبل األعضاء باالستناد إىل الوثيقتني
 COC:VIII/2014/Inf.5و.COC:VIII/2014/Inf.7ومتّت اإلشارة إىل أن  23من أصل  24عضواً أرسلوا معلومات إىل
أمانة اهليئة رداً على طلبات التوضيح ،وحصلت بالتالي زيادة ملحوظة يف البيانات اليت جرت اإلفادة عنها .وإضافة
إىل توفري حملة واضحة عن اجلهود اليت بذهلا األعضاء لضمان تنفيذ قرارات اهليئة ،فإن العمل الذي قامت به جلنة
االمتثال خالل فرتة ما بني الدورات سلّط الضوء على بعض اجملاالت اليت تتطلب التزامات إضافية.
 - 38وأشار عدة أ عضاء إىل أن بعض قرارات اهليئة قد ال تكون منفّذة على حنو مالئم بسبب النقص يف املوارد
واحلاجة إىل املساعدة الفنية وبناء القدرات .واقرتحت جلنة االمتثال بأال تكتفي أمانة اهليئة يف املستقبل بتقييم تنفيذ
قرارات اهليئة من جانب كل عضو على حدة ،بل أن جتري أيضاً حتليالً نقدياً للقرارات اليت يبدو تنفيذها أكثر
صعوبة .ويف هذا الصدد ،متّت اإلشارة إىل التوصية  GFCM/33/2009/7بشأن نظام رصد السفن ،وإىل العمل اجليد
الذي جيري منذ عام  2012لتيسري تنفيذها من قبل أعضاء اهليئة .أمّا بالنسبة إىل قرارات اهليئة اليت أُبلغ عن "عدم
إمكانية تطبيقها" ،فسوف جتري أمانة اهليئة تقييم ًا ملالءمتها بالنسبة إىل كلّ عضو معين.

عملية حتديد احلاالت املمكنة لعدم امتثال األطراف غري املتعاقدة يف اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض
املتوسط
 - 39قامت أمانة اهليئة ،استنادا إىل الوثيقة  ،COC:VIII/2014/Inf.7بعرض للمعلومات املتاحة بشأن أنشطة
الصيد املفرتضة من قبل غري األعضاء يف منطقة اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط.
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 - 40كان هناك تعاون سليم بالنسبة إىل البحر األسود ،ورحّبت جلنة االمتثال باجلهود اليت يبذهلا كلّ من
جورجيا ،واالحتاد الروسي ،وأوكرانيا ،مع اهليئة .ومتّت اإلشارة بصورة خاصة إىل التقرير الوطين الذي قدّمه االحتاد
الروسي .كما اتفقت جلنة االمتثال على احلاجة إىل زيادة تشجيع األطراف الثالثة غري األعضاء يف منطقة البحر األسود
على أن يصبحوا أطراف ًا أو أعضاء متعاونة غري متعاقدة.
 - 41أمّا يف البحر األبيض املتوسط ،فقد متّ توفري معلومات عن البوسنة واهلرسك ،ومجهورية الصني الشعبية،
والربتغال ،ومجهورية كوريا .وما عدا بالنسبة إىل الطرف غري العضو األول ،شوهدت السفن اليت ترفع أعالم األطراف
اآلخرين يف البحر األبيض املتوسط.
 - 42وخالل النقاش ،أوضح مندوب االحتاد األوروبي أن الربتغال ،بوصفها دولة من الدول األعضاء ،ملزمة جبميع
اللوائح الصادرة عن االحتاد األوروبي ،مبا يف ذلك تلك اليت تضع قرارات اهليئة موضع التنفيذ .وأعرب االحتاد
األوروبي عن استعداده ملواصلة التعاون مع جلنة االمتثال عقب املعلومات األوّلية اليت ُقدّمت إىل أمانة اهليئة رداً على
رسالة متصلة بأنشطة الصيد املفرتضة اليت جتريها الربتغال .وتقّر جلنة االمتثال بأن الربتغال وفّرت أيضاً البيانات
املتصلة باملهمة  1إىل أمانة اهليئة رغم استمرار بعض الثغرات.
 - 43وأثناء املناقشات اليت تلت ذلك ،رأى األعضاء أنه ينبغي وضع اسرتاتيجية لضمان تقييد سفن الصيد األجنبية
يف البحر األبيض املتوسط بقرارات اهليئة ،ووضع حدّ للصيد املفرط ومنع الصيد غري القانوني .ويف هذا الصدد ،اقتُرح
إنشاء نظام إنذار من شأنه أن ميكن أمانة اهليئة من االتصال مباشرة باألعضاء ،رمبا من خالل جهات االتصال يف جلنة
االمتثال ،حينما يتم اإلبالغ عن سفن أجنبية يف البحر األبيض املتوسط.
 - 44متّ اإلعراب عن االستياء حيال أنشطة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم ،وحثّت جلنة االمتثال على
العمل بقائمة لسفن الصيد غري القانوني متاشياً مع التوصية  .GFCM/33/2009/8ومتت اإلشارة إىل القائمة املقدمة من
االحتاد األوروبي ،وإىل احلاجة إىل العمل يف املستقبل حبيث تشمل سفن الصيد األجنبية يف البحر األبيض املتوسط.
وهلذه الغاية ،شُجّع التعاون مع منظمات إقليمية أخرى إلدارة مصايد األمساك ،مبا يف ذلك اهليئة الدولية لصيانة
التونة يف احمليط األطلسي .ومن شأن املعلومات اليت مجعتها اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط بشأن
سفن الصيد األجنبية أن تكون متاحة للهيئة الدولية لصيانة التونة يف احمليط األطلسي علماً بأن هذه السفن قد ال تكون
واردة يف سجل السفن لدى اهليئة الدولية.
 - 45وشكرت مندوبة مجهورية كوريا أمانة اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط على الرسالة اليت
بعثتها لإلحاطة علماً بالعمل الذي أجرته جلنة االمتثال ،وعلى الدعوة حلضور الدورة .كما رحّبت بالتعاون مع األعضاء
يف اهليئة ،على النحو املبني يف إعالنها (املرفق دال) ،وأشارت إىل أن بالدها تبحث يف إمكانية أن تصبح طرفاً متعاون ًا
غري متعاقد.
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 - 46ويف ما يتعلّق بالعمليات املشرتكة اليت جتري بني مجهورية كوريا وليبيا يف إطار قواعد اهليئة الدولية لصيانة
التونة يف احمليط األطلسي ،أفادت أمانة اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط أن لي لديها معلومات
إضافية عن تلك اليت وفرتها اهليئة الدولية لصيانة التونة يف احمليط األطلسي ،وأنه يف هذه املرحلة ،ال ميكنها تقييم
حال االمتثال أو عدم االمتثال لقرارات اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط .بيد أنها رحّبت مبشاركة
مجهورية كوريا ،وطلبت منها االستمرار يف تبادل املعلومات ذات الصلة بعمل جلنة االمتثال ،مبا يف ذلك يف ما يتصل
بتنفيذ قرارات اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط.
 - 47وأشارت أمانة اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط إىل أنها مل تتلق أي ردّ على الرسائل اليت
وجهتها إىل البوسنة واهلرسك وإىل مجهورية الصني الشعبية .وقد أوصت جلنة االمتثال بإجراء حماوالت إضافية إلقامة
اتصال مع األطراف غري األعضاء ذات الصلة ،وأن صفة الطرف املتعاون وغري املتعاقد قد تشكل خياراً جيداً لضمان
االمتثال لقرارات اهليئة.
 - 48وبالنسبة إىل اخلطوات التالية يف عملية التحديد والتوضيح املتصلة بها ،اتفقت جلنة االمتثال على أن أي طلب
إضايف للتوضيح ،من خالل قنوات التواصل اليت سبق أن اختارتها جلنة االمتثال خالل دورتها السابعة ،قد يُرسل إىل
األعضاء الذين أفادوا عن احلاالت التالية بالنسبة إىل قرارات اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط" :غري
منفّذ"" ،غري مبلّغ عنه"" ،منفذ جزئياً"" ،التنفيذ جارٍ" .وينبغي تقديم اإليضاحات بشأن مجيع قرارات اهليئة املعتمدة
حتى عام ( 2012مع تضمينها) .وهذا قد يسمح لألعضاء بإطالع أمانة اهليئة على أي حاجات يف جمال املساعدة الفنية
تنشأ عن تنفيذ قرارات اهليئة.
 - 49واتفق األعضاء على أن اجتماع جلنة االمتثال خالل فرتة ما بني الدورات ينبغي أن يُعقَد يف يناير/كانون الثاني
 2015بهدف النظر يف ردود أعضاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط على طلبات التوضيح .وقد يكون
غري األعضاء ذوي الصلة معنيني أيضاً بهذه العملية .وإضافةً إىل املسؤوليات املوكلة أصالً إىل هذا االجتماع ،كما ترد يف
االختصاصات املعتمدة يف الدورة السابعة والثالثني للهيئة ،طلبت اللجنة من اهليئة أن تشمل أيضاً والية االجتماع
املسؤوليات التالية )1( :حتديد األعضاء وغري األعضاء غري املمتثلني )2( ،توجيه رسائل حتديد إىل الدول اليت ّمت
حتديدها ،وفق النموذج الذي اتفق عليه يف الدورة السابعة والثالثني للهيئة )3( ،النظر يف تدابري تصحيحية ميكن
اختاذها حبق الدول احملدّدة ،األعضاء منها وغري األعضاء على السواء.

مشروع التوصية املعدّلة  GFCM/34/2010/3لتحديد حاالت عدم االمتثال
 - 50استعرضت جلنة االمتثال نص التوصية  GFCM/34/2010/3بشأن حتديد حاالت عدم االمتثال ،واعتمدتها
مع بعض التغيريات بوصفها التوصية ( GFCM/38/2014/2امللحق حاء).
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اقرتاح إعداد قائمة بالسفن املعنية بالصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم يف اهليئة العامة ملصايد أمساك
البحر األبيض املتوسط
 - 51قدّمت أمانة اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط القائمة املؤقتة للسفن اليت متار الصيد غري
القانوني دون إبالغ ودون تنظيم لدى اهليئة باالستناد إىل الوثيقة  .COC:VIII/2014/Inf.10ويف هذا اخلصوص ،متّ
التذكري بالتوصية  GFCM/33/2009/8مع مجيع اخلطوات الواجب اتباعها لوضع قائمة بالسفن املفرتض بأنها مارست
الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم يف املنطقة اليت تغطيها اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط.
 - 52وسلّط مندوب املغرب الضوء على اجلهود اليت بذلتها بالده ملكافحة الصيد غري القانوني باعتباره خطرا يهدد
استدامة مصايد األمساك ،وأعاد التأكيد على الدعم الكامل للهيئة.
 - 53وعقب التعديالت اليت اقرتحها االحتاد األوروبي واملغرب ،تقرّر إزالة العمود املعنون "دولة العلم أو إقليم العلم
(وفقاً ملنظمة إقليمية إلدارة مصايد األمساك)" .ومت االتفاق أيضاً على حذف سفينيت صيد وإضافة ثالث سفن أخرى.
وأقرّت اللجنة أيضاً القائمة اجلديدة للسفن اليت متار الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم لدى اهليئة ،كما
ترد يف املرفق كاف  .وتقرّر أن تنشر أمانة اهليئة هذه القائمة على املوقع اإللكرتوني اخلاص باهليئة متاشياً مع املادة 15
من التوصية  . GFCM/33/2009/8ونظراً إىل أن منظمات إقليمية أخرى إلدارة مصايد األمساك حدّدت مجيع سفن
الصيد الواردة يف القائمة ،كرّرت جلنة االمتثال دعوتها إىل العمل يف املستقبل إلدراج السفن العاملة يف منطقة اختصاص
اهليئة ضمن قائمة السفن اليت متار الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم .وهلذه الغاية ،تقرّر أن توجه أمانة
اهليئة رسالة إىل األعضاء السرتعاء انتباههم إىل السفن املزعومة بأنها متار أنشطة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون
تنظيم ،واليت قدمَّت معلومات عنها إىل جلنة االمتثال ،حبيث يتمكن األعضاء من رصد أنشطتها وإثبات حصول هذا
الصيد.

التقدّم احملرز يف إنشاء نظم رصد السفن
 - 54عرضت أمانة هيئة مصايد أمساك البحر األبيض املتوسط التقدم احملرز بالنسبة إىل نظام رصد السفن خالل
الفرتة الفاصلة بني الدورتني .وأُفيد عن النتائج اليت توصلت إليها جمموعة العمل املعنية بنظام رصد السفن والتابعة
للجنة االمتثال (تون  ،أكتوبر/تشرين األول  ،)2013مبا يف ذلك القرار املتخذ مبتابعة العمل التدرجيي على تطوير
نظام رصد السفن يف اهليئة وصوالً إىل نظام مركزي .وحتقيقاً هلذه الغاية ،متّ عرض العناصر الرئيسية لدراسة جدوى
سوف تضطلع بها أمانة اهليئة.
 -55رحّب مندوب مصر بالتقدّم احملرز يف تنفيذ نظام رصد السفن ونظم املراقبة ذات الصلة .وذكّر على حنو خاص
بالدراسة التجريبية اليت أجريت يف مصر مع املساعدة الفنية من أمانة اهليئة ،وأحاط جلنة االمتثال علماً بأنّ بالده
أصبحت اآلن جا هزة لوضع نظامها الوطين للمراقبة .ويف هذا الصدد ،شُرح أنّه متّ النظر يف نظام للحوافز لتشجيع
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صيادي األمساك على تركيب أجهزة راديو عرب األقمار الصناعية على منت سفنهم .ومن شأن هذه املبادرة أن تبين
التوعية وحتسّن الرصد واملراقبة واإلشراف يف مصر.
 -56ورحّب مندوبو تون واجلزائر ولبنان مبا تقوم به جلنة االمتثال من عمل يف جمال نظام رصد السفن وأقرّوا
بأهمية ذلك على املستوى الوطين إلرساء نظم ملراقبة السفن .ويالحظ إقرار تشريعات وطنية ،مقارنة باألعوام املاضية،
فضالً عن مشاركة اإلدارات الوطنية واستدراج عروض لتجهيز أجزاء حمددة من األساطيل.
 -57وأقرّت جلنة االمتثال بإطالق إجراء دراسة جدوى تتم وفقا للعناصر التقنية الواردة يف الوثيقة
 CoCVIII/2014/Inf.9وأوصت باعتماد قرار يتعلق باخلطوط التوجيهية اخلاصة بنظام رصد السفن ونظام املراقبة
(القرار GFCM/38/2014/1يف املرفق واو) ،واليت سبق عرضها على الدورة السادسة والثالثني للهيئة (املغرب ،مايو/أيار
.) 2012وتقرر كذلك عقد اجتماع خالل الفرتة الفاصلة بني الدورات جملموعة العمل املعنية بنظام رصد السفن والتابعة
للجنة االمتثال ،على أن يتمّ خالله مناقشة مجلة أمور من بينها االحتياجات يف جمال املساعدة التقنية للمعنيني من
األعضاء.
 -58قدّمت أمانة اهليئة عرضاً حول قاعدة بيانات بشأن التشريعات الوطنية يف اإلقليم اليت متّ وضعها بفضل
التطوّرات األخرية يف جمال تكنولوجيا املعلومات .ومتّ أيضاً توفري معلومات أساسية متعلّقة باخلدمات والبنى التحتية
القائمة على املنظومة السحابية اليت تغذّي هذه املبادرة.
 -59كما متّ إطالع اهليئة على اجلهود اليت بذلتها األمانة باجتاه حتديث اخلدمات والبنى التحتية اخلاصة
باهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط ،ال سيّما من خالل وضع أدوات من قبيل  SharePointو.Azure
وأقرّت اهليئة بهذا اإلجناز املهم اهلادف إىل حتقيق التعاون وتبادل املعرفة بني األعضاء على مستوى جديد ،وطلبت من
األمانة إحراز مزيد من التقدّم يف هذا املنظور واالستفادة بالكامل من نظم تكنولوجيا املعلومات احلديثة والفعالة من حيث
التكلفة ،بهدف دعم والية اهليئة ،مبا يف ذلك أهدافها الصعبة.
 -60وعقب الدورة الثامنة للجنة االمتثال ،أيدت اهليئة القرار القاضي بتكليف اجتماع جلنة االمتثال يف الفرتة
الفاصلة بني الدورات بوالية حتديد األعضاء وغري األعضاء غري املمتثلني وإرسال رسائل حتديد هلم وفق النموذج املتفق
عليه يف الدورة السابعة والثالثني.

تعديل اإلطار القانوني واملؤسسي للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط
 -61استأنفت اهليئة مناقشة املواد املعلقة يف اتفاق اهليئة بصيغته املنقحة املقدمة إليها من قبل الدورة االستثنائية
الثالثة (اليونان ،أبريل/نيسان  ،) 2014مبا يف ذلك الدورة االستثنائية املستأنفة (املقر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة،
مايو/أيار  )2014باالستناد إىل الوثيقة .GFCM: XXXVIII/2014/Inf.11
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 -62ومبناسبة اعتماد اتفاق اهليئة بصيغته املعدلة ،ألقت مفوضة االحتاد األوروبي للشؤون البحرية والثروة
السمكية ،السيدة  ،Maria Damanakiكلمة أمام اهليئة وأقرت باجلهود الكبرية اليت تبذهلا اهليئة يف البحر األبيض
املتوسط والبحر األسود ،وهي منطقة جغرافية يعتربها االحتاد األوروبي أولوية .وأعربت عن قلقها حيال عدد األرصدة
اليت تتعرض للصيد املفرط وأنشطة الصيد غري املنظم يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود وشاطرت الفكرة القائلة بأنّ
مجيع البلدان تتمتع بالقدرة على قلب مسار هذا االجتاه السليب .وأشارت إىل أنّ االتفاق املعتمد بصيغته املعدلة من شأنه
أن يؤدي إىل جهاز أكثر حداثة وكفاءة وفعالية من شأنه أن يضطلع بدور رئيسي يف املنطقة برمتها ،وال سيما بالنسبة إىل
مصايد األمساك صغرية النطاق .ويرد بيان املفوضة بأكمله يف املرفق دال.
 -63وأكد مندوب املغرب أنّ اهليئة قد عملت خبطى ثابتة لتزويد أعضائها باألدوات الالزمة إلدارة مصايد أمساك
البحر األبيض املتوسط والبحر األسود.
 -64وتناول مندوب اجلزائر الكلمة وأشار إىل أن بلدان البحر األبيض املتوسط تتقاسم تارخيا مشرتكا وحبرا مشرتكا
وأنه يتعني ضمان محاية سبل عيش اجملتمعات احمللية اليت تعتمد على الصيد يف البحر األبيض املتوسط .كما سلط
الضوء على ضرورة أن تشكل تربية األحياء املائية ومصايد األمساك صغرية النطاق ،جنبا إىل جنب مع جوانب أنشطة
الصيد ذات الصلة بالبشر ،مسألة حمورية بالنسبة إىل اهليئة ،ودعا املفوضة إىل املشاركة يف الندوة اإلقليمية الثانية بشأن
مصايد األمساك صغرية النطاق املستدامة يف البحر األبيض املتوسط و البحر األسود املزمع عقدها مبدئيا يف اجلزائر يف عام
.2015
 -65وتوجّه مندوب اجلبل األسود بالشكر إىل مفوضة االحتاد األوروبي واهليئة وجدّد التزام بالده إزاء مصايد
األمساك الرشيدة وتربية األحياء املائية املستدامة تبعاً لنهج متصل بنظام إيكولوجي ،وكذلك يف ضوء عملية انضمامه إىل
االحتاد األوروبي .وعلى الرغم من أنّ اجلبل األسود بلد صغري نسبياً ،إالّ أنّه بذل جهوداً ملحوظة لتحقيق األهداف
اليت وضعتها اهليئة وكذلك طبقاً لسياسة االحتاد األوروبي املوحدة املتعلقة مبصايد األمساك .ويف هذا الصدد ،أقرّ بالدعم
الذي ّمت تلقيه من اهليئة واملشروع اإلقليمي للتعاون العلمي لدعم الصيد الرشيد يف البحر األدرياتيكي.
 -66وتوجهت اهليئة بالشكر إىل مفوضة االحتاد األوروبي على حضورها وعلى الدعم القوي الذي يقدمه االحتاد
األوروبي إىل الربنامج اإلطاري للهيئة إضافة إىل املشاريع اإلقليمية للفاو.
 -67وعقب مشاورات مستفيضة بشأن املواد العالقة ،مت التوصل إىل توافق يف اآلراء خبصوص النص النهائي التفاق
اهليئة املعدّل.
 -68أقرّت اهليئة االتفاق املعدل بتوافق اآلراء ،وقررت إحالته إىل جلنة الشؤون الدستورية والقانونية للفاو وإىل
جمل املنظمة للنظر فيه وإقراره بشكل نهائي .وترد يف املرفق هاء نسخة عن التعديالت اليت أجريت على اتفاق اهليئة
العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط الذي أقرّته اهليئة.
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 -69ورحب مندوب تركيا باالتفاق املعدل مع اإلشارة إىل أنه يتعني ،على املستوى الوطين ،اتباع اإلجراءات
الالزمة لضمان قبوله .وانضم مندوبا االحتاد األوروبي واجلزائر إىل البيان الصادر عن تركيا.
 -70أشار مندوب اجلزائر إىل أنّه ،وعلى الرغم من أنّ بالده مستعدة العتماد اتفاق اهليئة املعدّل ،يتعيّن عليه
التشاور مع السلطات الوطنية ذات الصلة لرفع التحفّظ الذي أبدي يف املادة  19من االتفاق املعدّل.
 -71وأحاطت اهليئة علما بأنه ،على حنو ما اتفق عليه يف الدورة االستثنائية الثالثة (أثينا ،اليونان،
أبريل/نيسان  ،)2014ينبغي تنظيم اجتماع إلجناز الالئحة الداخلية والالئحة املالية للهيئة يف ضوء املبادئ الواردة يف
االتفاق املعدّل.

جتديد والية األمني التنفيذي للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط
 -72دُعي إىل عقد اجتماع لرؤساء وفود األعضاء يف اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط املشاركني يف
الدورة الثامنة والثالثني .ووفقاً لالئحة الداخلية للهيئة امللحق  1من املرفق حاء متّ وضع بند جتديد والية األمني
التنفيذي على جدول أعمال هذه الدورة.
 -73والحظت اهليئة أنّ األمني التنفيذي احلالي ،السيّد عبدهلل سرور ،متّ انتخابه أميناً تنفيذياً للهيئة خالل
الدورة اخلامسة والثالثني للهيئة (مقرّ منظمة األغذية والزراعة ،مايو/أيار  )2011وعيّنه بناء على ذلك املدير العام ملنظمة
األغذية والزراعة يف منصبه هذا لوالية مدتها مخ سنوات اعتباراً من  1يونيو/حزيران  .2011وذكّر مكتب الشؤون
القانونية يف الفاو اهليئة باألحكام ذات الصلة الواردة يف امللحق  1من املرفق حاء بالالئحة الداخلية للهيئة ،باإلضافة إىل
حمتويات الفقرة  32من تقرير الدورة اخلامسة والثالثني للهيئة .ويف ما يتعلّق حتديداً بوالية األمني التنفيذي ،تنص
القواعد والتقرير على أنّه جيوز جتديد الوالية األوىل لألمني التنفيذي لوالية ثانية وللمدة نفسها .وأشارت اهليئة أيضاً
إىل أنّ الالئحة الداخلية أشارت حتديدا إىل أن تُعاجل مسألة جتديد الوالية خالل الدورة العادية الثالثة اليت تعقب
الدورة اليت يتم فيها انتخاب األمني التنفيذي.
 -74أشاد مجيع األطراف املتعاقدة املشاركة يف الدورة باإلمجاع بالعمل الذي أجنزه األمني التنفيذي يف واليته
األوىل .ويعود الفضل يف التطورات اإلجيابية اليت شهدتها اهليئة يف السنوات األخرية إىل عوامل عدة من بينها التزامه
وتفانيه يف العمل كرئي لألمانة .وأشارت اهليئة بصورة خاصة إىل النتائج املميزة اليت حتققت يف ظلّ واليته ومنها مث ًال
إصالح اإلطار القانوني واملؤسسي للهيئة ،وتوطيد التعاون على مستويات خمتلفة ،وتشجيع اهليئة على تأدية دور أكرب
يف جمالي إدارة مصايد األمساك وتنمية تربية األحياء املائية بصورة مستدامة .وأُشيد أيضاً باإلجراءات البناءة اليت
اختذتها اهليئة على املستوى اإلقليمي الفرعي ،خاصة يف منطقة البحر األسود.
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 -75ويف ضوء ما تقدّم ،قرّرت اهليئة بالتوافق العام عدم إطالق إجراء اختيار مرشح جديد ملنصب األمني التنفيذي
للفرتة  .2021-2016وبالتالي ،فقد متّ جتديد والية السيد عبد اهلل سرور كأمني تنفيذي للهيئة خلم سنوات أخرى
اعتباراً من  1يونيو/حزيران  .2016ويف هذا الصدد ،طلبت اهليئة إىل رئيسها تقديم اقرتاح إىل املدير العام ملنظمة األغذية
والزراعة من أجل تعيني السيّد عبدهلل سرور كأمني تنفيذي للهيئة لوالية ثانية مدتها مخسة أعوام من  2016وحتى
.2021

إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف البحر األبيض املتوسط
مصايد األمساك
 -76قدّم رئي اللجنة العلمية االستشارية االستنتاجات واملشورة الرئيسية املنبثقة عن اللجنة العلمية االستشارية
واألجهزة الفرعية التابعة هلا استناداً إىل الوثيقة  .GFCM:XXXVIII/2014/2وحذرت اهليئة من أن  80يف املائة من
أرصدة أمساك القاع و 75يف املائة من أرصدة أمساك السطح الصغرية تعاني من الصيد املفرط ،ومن أن مجيع أرصدة
أمساك القاع اليت مت تقديرها يف البحر األسود تتعرض ملستوى من االستغالل املفرط.
 -77وتوجّهت اهليئة بالشكر إىل اللجنة العلمية االستشارية ورئيسها على التفاني يف العمل وأقرت جبودة العمل
العلمي املضطلع به وحجم املشورة املقدمة.
 -78وشدد مندوبا املغرب واجلزائر على أهمية إسداء املشورة بشأن اجلوانب االجتماعية واالقتصادية املتصلة مبصايد
األمساك ،مبا يف ذلك اآلثار املرتتبة على تدابري اإلدارة .وعالوة على ذلك ،شدد مندوب ألبانيا على ضرورة إدراج
تقديرات مصايد الصيد غري القانوني يف عمليات تقدير األرصدة.
 -79وأعرب مندوب االحتاد األوروبي عن رغبته يف أن تقدم مشورة اللجنة العلمية االستشارية قبل وقت كاف من
انعقاد الدورة حتى يتسنى تقديم التوصيات باالستناد إىل املعلومات املوفرة .ويف هذا الصدد ،ينبغي تعديل اجلدول
الزمين الجتماعات اللجنة العلمية االستشارية واهليئة بالشكل املناسب.
 -80وخلصت أمانة اهليئة بعد ذلك مقرتحات جديدة لتوصيات بشأن إدارة مصايد األمساك تقدم بها االحتاد
األوروبي وتون واجلزائر .وتضمنت مقرتحات االحتاد األوروبي ما يلي )1( :تعديل التوصية GFCM/37/2013/1
بشأن مصايد أمساك السطح الصغرية يف البحر األدرياتيكي؛ ( )2وجمموعة من التدابري املنسقة إلدارة مصايد األمساك
بشباك جر قاعية يف مضيق صقلية؛ ( )3وخطة إدارة مصايد الرتسفي البحر األسود .وتناول االقرتاح الذي تقدمت به
تون إقامة موسم حلظر الصيد لثالثة أشهر يف املنطقة اجلغرافية الفرعية .14
 -81واقرتح مندوب اجلزائر وضع آلية اختاذ قرارات من أجل تسهيل إعداد التوصيات اليت ستقدّم إىل اهليئة .ويف
هذا الصدد ،وافقت اهليئة متاماً على هذا املبدأ الذي من شأنه أن حيسّن بالتأكيد عملها.وأعربت اهليئة عن امتنانها
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للجزائر للتقدم بهذا املقرتح ومتت املوافقة على متابعة النظر يف هذه املسألة يف ضوء التعديالت اجلارية على الالئحة
الداخلية للهيئة .وسحب بعد ذلك مندوب اجلزائر املقرتح بانتظار االستنتاجات اليت ستفضي إليها هذه املناقشات.
 -82وإضافة إىل ذلك ،قدمت وثائق فنية أخرى أعدتها اللجنة العلمية االستشارية لتنظر فيها اهليئة ،وهي:
(أ) اخلطوط التوجيهية بشأن الشعاب االصطناعية (استناداً إىل الوثيقة)GFCM:XXXVIII/2014/Inf.14 :؛
(ب) مشروع خطة إلدارة املرجان األمحر (استناداًإىل الوثيقة)GFCM:XXXVIII/2014/4 :؛ (ج) خارطة طريق
ملكافحة الصيد غري القانوني يف البحر األبيض املتوسط (على حنو ما هو وارد يف املرفق ياء)؛ (د) اإلطار املرجعي جلمع
البيانات اخلاص باهليئة (استنادًا إىل الوثيقة.)GFCM:XXXVIII/2014/9 :
 -83ويف ما خيصّ مقرتح االحتاد األوروبي بشأن إدارة مصايد الرت يف البحر األسود ،اقرتح مندوب تركيا أن
تتابع مجيع الدول املشاطئة للبحر األسود البحث يف املقرتح ضمن جمموعة العمل املخصصة املعنية بالبحر األسود ،بغية
التوصل إىل توافق بشأن خطط اإلدارة خالل املشاورات .وأشار مندوب االحتاد األوروبي إىل أن املقرتح املقدّم يتماشى
بصورة كاملة مع املشورة اليت أسدتها اللجنة العلميةاالستشارية وذكر أن اهليئة تشكّل اجلهاز التنفيذي الذي جيب
التوصل يف إطاره إىل توافق بشأن القرارات .وأسف مندوب االحتاد األوروبي لعدم إمكانية مناقشة هذا املقرتح خالل
الدورة .ويرد ذكر مشروع املقرتح املقدّم من االحتاد األوروبي يف املرفق ميم.
 -84مل يتخذ أي قرار بشأن هذا املقرتح لكن اهليئة وافقت على إيالء اهتمام خاص ،خالل فرتة ما بني الدورات
املقبلة  ،لعناصره التقنية يف إطار جمموعة العمل املخصصة املعنية بالبحر األسود .ويف هذا الصدد ،اقرتحت اهليئة
اختصاصات مؤقتة ألخذها يف االعتبار ضمن األنشطة ذات الصلة جملموعة العمل هذه كما يلي:


مجع وحتليل مجيع املعلومات والبيانات اليت تشري إىل أمساك الرت واألنواع املرتبطة بها اليت يتمّ صيدها
بواسطة الشباك اخليشومية أو الشباك اجلرّافة أو أيّ معدات صيد أخرى تستهدف مسك الرت  .وبالتالي،
إبداء املشورة عند االقتضاء بشأن احلد األدنى من األحجام املخصصة للحفظ؛



وضع حدود األرصدة ألنواع أمساك الرت يف البحر األسود ،على أسا املعرفة القائمة ،ويف حال عدم إمكان
ذلك  ،حتديد الثغرات واالحتياجات اخلاصة بالبيانات العلمية وتقييم اخلطوات املستقبلية لتحديد احلدود
البيولوجية املختلفة؛



حتديث البيانات احلالية ومنهجية تقييم األرصدة ،مبا يف ذلك حتديد النموذج األكثر مالءمة لتطبيقه؛



حتديد النقاط املرجعية لنفوق األمساك ( )Fوتوفري األهداف الوسيطة له مع سيناريوهات خمتلفة وأطر زمنية
قابلة للتحقيق؛



إجراء تقييم لألثر االجتماعي-االقتصادي للتدابري و/أو السيناريوهات املمكنة اليت ستطبّق؛



تقييم التدابري/التعديالت املمكنة اليت ميكن اختاذها/إجراؤها بهدف حتسني آلية انتقاء املصايد؛
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مجع وحتليل مجيع املعلومات والبيانات املتاحة اليت من شأنها أن تسمح بتقدير نسبة الصيد العارض والصيد
املرجتع واملصيد غري القانوني؛



تقييم كفاءة التدابري اليت تطبّق أص ًال على املستوى الوطين وإسداء املشورة بشأن إمكانية تطبيق هذه التدابري على
املنطقة اجلغرافية الفرعية  29برمّتها.

 -85وبعد مناقشات مستفيضة ،اعتمدت اهليئة التوصية  GFCM/38/2014/1مبا يعدّل التوصية
 GFCM/37/2013/1كما وردت يف املرفق زاي .ومتشياً مع هذه التوصية ،اقرتحت اهليئة معاجلة العناصر الفنية
املرتبطة بإدارة مصايدأمساك السطح صغرية النطاق يف البحر األدرياتيكي خالل الفرتة القادمة ملا بني الدورتني ،وذلك
بهدف:


حتديد النموذج األكثر مالءمة الذي سيطبّق على تقييم أرصدة السردين واألنشوفة يف املنطقة اجلغرافية الفرعية
 17حسب الرتتيب؛



توفري النقاط املرجعية املتّسقة مع النموذج املستخدم إلجراء أعمال تقييم األرصدة ألمساك السردين واألنشوفة
على السواء يف املنطقة اجلغرافية الفرعية 17؛



إجراء تقييم لألثر االجتماعي -االقتصادي للتدابري و/أو السيناريوهات املمكنة اليت ستطبّق؛



حتديد الثغرات وتقييم سبل تعزيز منهجية العمل عند إجراء االستقصاءات الصوتية .وبالتالي ،اقرتاح البدائل
خلفض حجم الوقت بني االستقصاء الصوتي وتوافر البيانات لتقييم األرصدة؛



حتديد الثغرات واالحتياجات املتعلّقة بالبيانات العلمية وتقييم اخلطوات املستقبلية للحصول على تقييم كامل
ألرصدة السردين واألنشوفة على مستوى البحر األدرياتيكي برمّته (أي مبا يف ذلك املنطقة اجلغرافية الفرعية
 .)18وحبسب النتائج ،وقدر اإلمكان ،يتم وضع برنامج عمل للجنة الفرعية املعنية بتقييم األرصدة .ويف حال
لوحظ أنّ غياب البيانات يعيق إجراء تقييم رمسي لألرصدة ،فيتعيّن على اللجنة الفرعية وضع قائمة باخلطوات
الالزمة ملعاجلة املسألة.

 -86أخذت اهليئة علماً مبقرتحات التوصيات اليت قدّمتها تون للمنطقة اجلغرافية الفرعية  14واملقرتحات اليت
قدّمها االحتاد األوروبي للمناطق اجلغرافية الفرعية  16-12وقرّرت تعليق مناقشة املقرتحات واعتمادها .وبفعل أهمية
وضع تدابري لألرصدة ذات الصلة يف املنطقة ،طُلب من اللجنة العلمية االستشارية حتليل املقرتحات ملناقشتها يف دورتها
التالية ،مبا يف ذلك بالتنسيق مع مشروع تقدير املوارد السمكية والنظم اإليكولوجية ورصدها يف مضيق صقلّية
( ،)MedSudMedبهدف إسداء املشورة للهيئة بشأن التدابري اليت سيتمّ وضعها .ومن شأن هذه التدابري أن تشمل
تدابري إدارة األسطول والتدابري املكانية  -الزمانية من أجل إعداد خطة اإلدارة لعدة سنوات ألنواع أمساك القاع يف
مضيق صقلية ،مع مراعاة التدابري الوطنية اليت اعتمدها األعضاء يف اهليئة .وترد املقرتحات األصلية يف املرفقني الم ونون
حسب الرتتيب ،لل مراجعة املستقبلية والتوجيه بشأن العناصر التقنية اليت ستتمّ مناقشتها بصورة إضافية خالل الدورة
املقبلة للجنة العلمية االستشارية.

17

 -87وسلّط ممثل أوسيانيا الضوء على أنّ املنظمة تتطلع إىل تطورات مستقبلية يف جمال وضع خطط إدارية يف مضيق
صقلية وأنّ هذه اخلطط قد تصبح مثاالً عن التزام اهليئة العامة باإلدارة املستدامة ملصايد األمساك والنظم اإليكولوجية
للبحر األبيض املتوسط والبحر األسود.
 -88وقررت اهليئة كذلك اعتماد اخلطوط التوجيهية بشأن الشعاب االصطناعية على أسا الوثيقة
 GFCM:XXXVIII/2014/Inf.14وخارطة الطريق ملكافحة الصيد غري القانوني يف البحر األبيض املتوسط على حنو ما
هو وارد يف املرفق ياء.
 -89وفيما يتعلق بعناصر إدارة املرجان األمحر ،أقرت اهليئة بأهمية هذا املورد بالنسبة إىل سبل عيش السكان يف
جممل منطقة البحر األبيض املتوسط ووافقت على ضرورة مواصلة بذل اجلهود من أجل وضع خطة إدارة لتنظيم استغالل
هذا املورد ولتعزيز صون هذه األنواع .وكرّر مندوب االحتاد األوروبي احلاجة إىل حتسني املعرفة حبالة أنواع املرجان
األمحر يف البحر املتوسط ،مشدداً على صعوبة تنفيذ خطة إدارية حتى إتاحة مزيد من املعلومات .كما مت إقرار العمل
الفين الذي قامت به اللجنة العلمية االستشارية ،وأدىل املندوبون بعدد من التعليقات على حنو ما هو موجز أدناه.
 -90أحاط مندوب اجلزائر اهليئة علما بالتقدم امللحوظ الذي أحرز على مدى السنوات املاضية لوضع خطة وطنية
تسمح بإعادة فتح مصايد األمساك بعد فرتة من حظر الصيد .وعرض مشاطرة األعضاء اآلخرين هذه التجربة ،والتعاون يف
إعداد خطة إقليمية الستعراض املمارسات اجليدة على املستوى الوطين.
 -91وأعرب ممثل الصندوق العاملي حلفظ الطبيعة عما يساوره من شواغل بشأن وترية تنفيذ خطط إدارة املرجان
األمحر وشجع اهليئة على احلفاظ على الزخم وإعداد خطة إدارة قادرة على التكيّف ،بدءا بإنفاذ التدابري احلالية ،على
أن يتم تعديلها إن أمكن ذلك عندما تتوفر معرفة أفضل بشأن حالة جمموعات املرجان األمحر.
 -92فضالً عن ذلك ،شدّد مندوب تون على احلاجة إىل النهوض جبهود وضع برنامج حبوث حول املرجان
األمحر .وذكّر بضرورة الرتكيز على مجع البيانات وعلى البحوث بهدف حتسني املعرفة بهذا املورد وسلّط الضوء على أنّ
الدعم املالي قد يكون الزماً لوضع برنامج يتناول هذا اجلانب.
 -93ويف هذا الصدد ،أشار األمني التنفيذي إىل أنّه عقب االجتماعات املتعددة اليت عقدت مع خرباء على املستوى
الدولي للمضي قدماً يف وضع خطة إدارة للمرجان األمحر ،متّت صياغة مقرتح لربنامج حبوث ميكن أن يشكّل أساساً
جيدًا لربنامج تعاون يف إطار برنامج العمل اإلطاري.
 -94و وافقت اهليئة على أن األولوية الرئيسية تكمن يف ضمان االمتثال للتوصيتني القائمتني بشأن املرجان األمحر
 GFCM/35/2011/2و ،GFCM/36/2012/1ومجع البيانات وحتليلها يف هذا اإلطار .وفضال عن ذلك ،مت إقرار
اخلطوط التوجيهية إلدارة جمموعات املرجان األمحر يف البحر األبيض املتوسط على النحو الوارد يف املرفق طاء.
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 -95وأخريا ،وافقت اهليئة على اإلطار املرجعي جلمع البيانات بصيغته املعتمدة من قبل اللجنة العلمية االستشارية
وأوكلت إىل أمانة اهليئة إعداد الكتيبات الفنية الالزمة وخطة لتقديم املعلومات والتقارير على اإلنرتنت خالل فرتة
ما بني الدورات القادمة.

تربية األحياء املائية
 -96عرض رئي جلنة تربية األحياء املائية االستنتاجات واملشورة الرئيسية بشأن إدارة تربية األحياء املائية
استنادًا إىل الوثيقة  .GFCM:XXXVIII/2014/3وأشار إىل أن اللجنة عاجلت قضايا مهمة خالل فرتة ما بني
الدورات ،وعلى وجه اخلصوص فيما يتعلق مبا يلي )1( :بالتفاعالت بني تربية األحياء املائية والبيئة؛ ( )2وأنشطة
إعادة تكوين األرصدة مبنتجات تربية األحياء املائية؛ ( )3وممارسات إدارة أفضل )4( ،وإحصاءات تربية األحياء
املائية؛ ( )5ومنهاج تربية األحياء املائية متعدد أصحاب املصلحة؛ ( )6وإدارة البحريات الساحلية.
 - 97وتوجهت اهليئة بالشكر إىل رئي جلنة تربية األحياء املائية على جهوده املتفانية وأشادت بالعمل الذي
اضطلعت به اللجنة للنهوض بالتنمية املستدامة لقطاع حيظى باهتمام متزايد يف العديد من البلدان التابعة األعضاء يف
اهليئة .ومتت اإلشارة بشكل خاص إىل أن املنتجات املعرفية وأدوات اإلدارة اليت تستحدثها اللجنة تكتسي أهمية كبرية
جدا نظرا إىل أن البلدان تستخدمها من أجل أمور من بينها إعداد سياساتها وخططها اإلمنائية الوطنية ولعملها الفين.
ويف هذا الصدد ،أشيد بالعمل التفاعلي بني أعضاء اللجنة واهليئة.
 - 98وشددت عدة وفود على أن تربية األحياء املائية تشكل أولوية يف بلدانها ،وأعربت عن األمل يف زيادة االهتمام
واملبادرات من خالل اهليئة ،باالستفادة من اخلربات واملعارف املوجودة يف املنطقة على شتى املستويات .وأقرت أيضا
بأهمية التخطيط امل كاني لضمان استدامة هذا القطاع من خالل االستخدام املتوازن للموارد .وعلى وجه اخلصوص ،أبلغ
مندوب اجلزائر أن بالده تروج السرتاتيجية حمددة لتعزيز دور تربية األحياء املائية بصفتها قطاعا أساسيا يف التنمية
االجتماعية واالقتصادية وبديال صاحلا للتصدي ألوجه القصور يف قطاع مصايد األمساك الطبيعية.
 - 99وأعرب مندوبو ألبانيا ومصر واجلبل األسود وتون عن اهتمامهم مبواضيع ،مثل إعادة تكوين األرصدة
مبنتجات تربية األحياء املائية وتنويع إنتاج تربية األحياء املائية مبعناها األوسع ومن حيث األنواع والتكنولوجيات
املستخدمة،مبا يف ذلك تربية األحياء املائية يف املياه العذبة .كما رحبوا بعناصر اخلطوط التوجيهية بشأن أنشطة إعادة
تكوين األرصدة اليت تعدها اللجنة يف ضوء احلاجة إىل أدوات لتوجيه البلدان يف بناء قدراتها الوطنية وحتديد السياسات
املناسبة ،وأعربوا عن أملهم يف أن يتم إعداد هذه اخلطوط التوجيهية يف أكثر من لغة.
- 100

واقرتح مندوب املغرب ،الذي حظي بدعم وفود أخرى ،إيالء اهتمام أيض ًا لتنمية استزراع احملار.
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 - 101وأشادت اهليئة بصياغة "اخلطوط التوجيهية لإلدارة املستدامة للبحريات الشاطئية يف البحر األبيض املتوسط
والبحر األسود"(كما يرد يف الوثيقة  )GFCM:XXXVIII/2014/Inf.15واتفقت على إيالء اعتبار هلذه اخلطوط
التوجيهية اليت جيب أن تتاح أيض ًا باللغة الفرنسية ،خالل الدورة املقبلة.

 - 102كما أقرت العناصر الرئيسرية للخطروط التوجيهيرررة بشرأن برنامرررج منسرق للرصرد البيئري لرتبيررة األمسرراك
الزعنفيررررة البحريررررة يف األقفرررراص يف البحررررر األبرررريض املتوسررررط والبحراألسررررود (كمررررا هررررو وارد يف الوثيقررررة
) ،GFCM:XXXVIII/2014/Inf.8مع تصور إمكانية إعداد هذه الوثيقة كمطبوع من مطبوعات اهليئة.

 - 103وأقرت اهليئة بالتقدم القيّم احملرز يف إطالق منهاج تربية األحياء املائية متعدد أصحاب املصلحة دعما ألنشطة
اللجنة وشددت على أن هذه املبادرة تشكل إطارا جيدا لضمان التنمية الفعالة لرتبية األحياء املائية ،ضمن أربعة
منتديات ،وهي )1( :اإلطار التنظيمي؛( )2والبيئة وإدارة األمراض؛( )3وجودة منتجات تربية األحياء املائية واألسواق
اخلاصة بها؛ ( )4والتكنولوجيا وإنتاج األعالف .وحظيت مشاركة مجيع أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك املزارعون
ومنظمات املزارعني ومؤسسات البحوث واإلدارات والقطاع اخلاص ،بتقدير كبري.
 - 104وأقرت اهليئة مسار العمل املقرتح ،ودعت اجلهات املاحنة احملتملة إىل دعم استحداث هذا املنهاج .ويف هذا
الصدد ،أكد مندوب فرنسا عزم بالده ضمان الدعم املالي الالزم هلذا النشاط.

برنامج عمل ما بني الدورات للفرتة

2015-2014

اللجنة العلمية االستشارية
 - 105عرض رئي اللجنة العلمية االستشارية برنامج عمل اللجنة لفرتة ما بني الدورات القادمة باالستناد إىل الوثيقة
.GFCM:XXXVIII/2014/2
 - 106وأحاطت اهليئة علماً بالعديد من األنشطة املقررة ووافقت على ضرورة حتديد األولويات إضافة إىل جدول زمين
دقيق من شأنه أن ميكِّن األعضاء من التحضري بشكل كاف للتوصيات اليت ستعرض على اهليئة يف دورتها التاسعة
والثالثني .ويف هذا الصدد ،وافقت اهليئة على ضرورة مواصلة البحث يف إمكانية تنظيم بعض االجتماعات على أسا
فرتة سنتني .وسلطت اهليئة الضوء على املواضيع ذات األولوية بالنسبة إىل خطة عمل اللجنة العلمية االستشارية،
وهي :االجتماع الثاني جملموعة العمل املعنية باملناطق البحرية احملمية؛ وبرنامج البحث بشأن املرجان األمحر؛
وتدريب املتخصصني يف املسائل االجتماعية واالقتصادية؛ وأنشطة املتابعة من أجل تنفيذ خطط اإلدارة؛ وحلقة عمل
بشأن تكنولوجيا وأنشطة الصيد من أجل احلد من الصيد غري القانوني .وأقرت اهليئة اإلجراءات الفنية بصيغتها
املقرتحة من قبل اللجنة العلمية االستشارية وأجهزتها الفرعية ،باالستناد إىل الوثيقة .GFCM:XXXVIII/2014/Inf.5
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 - 107وأقرت اهليئة خطة العمل الطموحة ،وأعربت عن قلقها إزاء العدد الكبري من األنشطة خصوصا بالنظر إىل
الوقت احملدود للغاية املتاح لتنفيذ أنشطة ما بني الدورات .كما أشارت إىل أن خطة العمل ينبغي أن تشمل املبادئ
اجلديدة التفاقية اهليئة املعدلة ،مبا يف ذلك النهج اإلقليمي الفرعي ،واألنشطة املتعددة السنوات ،ومشاركة خمتلف
أصحاب املصلحة يف إدارة املوارد.
 - 108قدمت أمانة اهليئة اقرتاحاً خبصوص برنامج تعاوني إقليمي أول بشأن مصايد األمساك صغرية النطاق كما يرد
يف الوثيقة  .GFCM:XXXVIII/2014/Inf.17كما قدمت تفاصيل بشأن اخلطوط التوجيهية التقنية لضمان استدامة
مصايد األمساك صغرية النطاق الصادرة عن الفاو.
 - 109واسرتعى مندوب مصر انتباه اهليئة إىل الروابط بني مصايد األمساك صغرية النطاق وسبل معيشة اجملتمعات
الساحلية يف بالده .ونظراً إىل أنّ مصايد األمساك صغرية النطاق متثّل األغلبية الساحقة لقطاع صيد األمساك يف مصر،
فقد أعلن عن تأييده التام للمقرتح اخلاص بوضع برنامج تعاوني إقليمي ،وأعرب عن أمله يف أن تشمل دراسات احلالة
ذات الصلة اليت سينظر فيها دراسات تهمّ مصر.
 - 110وأعربت اهليئة عن دعمها الكامل هلذه املبادرة اليت تعاجل قضايا حامسة األهمية بالنسبة إىل قطاع يعترب ركيزة
يستند إليها لتحقيق أهداف املنظمة املتمثلة يف القضاء على الفقر ومكافحة اجلوع .وسلّم املندوبون واملراقبون بالبعد
االجتماعي واالقتصادي ملصايد األمساك صغرية النطاق وأقروا بأن النهج املقرتح من شأنه أن يضطلع بدور أساسي يف
تطوير احلوكمة وحتسني توافر البيانات.
 - 111وجدّد مندوب اجلزائر اقرتاح بالده استضافة الندوة اإلقليمية الثانية بشأن مصايد األمساك صغرية النطاق
املستدامة يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود وضمان الدعم املالي ،بينما أعرب الصندوق العاملي للطبيعة واملركز
الدولي للدراسات الزراعية املتقدمة يف البحر املتوسط عن استعدادهما للتعاون يف تنظيمها.

جلنة تربية األحياء املائية
 - 112وأقرت اهليئة االقرتاح الذي تقدّمت به األمانة واملتعلّق باملنهاج املتعدد أصحاب املصلحة اخلاص برتبية
األحياء املائية القائم على املفهوم املقدّم يف الوثيقة  .GFCM:XXXVIII/2014/Inf.16ودعت إىل املشاركة النشطة
للبلدان األعضاء يف هذا املنهاج .كما متت اإلشارة إىل مشاركة املنظمات الوطنية ملستزرعي األحياء املائية الوطنية أو
املناهج املماثلة أو اللجان /الشبكات املعادلة باعتبارها حلقة وصل ممكنة مع هذا املنهاج يف كل بلد لضمان الروابط بني
االلتزامات واألولويات الوطنية واإلقليمية.
 - 113ويف هذا الصدد ،أقرت اهليئة بضرورة تعزيز أواصر التعاون مع حكومة إيطاليا يف سياق فرتة الرئاسة اإليطالية
لالحتاد األوروبي يف عام  2014لتنظيم مؤمتر إقليمي رفيع املستوى بشأن تربية األحياء املائية يف البحر األبيض املتوسط
والبحر األسود .فمن شأن هذا احلدث أن يعزز اإلطالق الفعلي للمنهاج وأن يتيح فرصة مهمة ملعاجلة قضايا السياسات
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والقضايا الفنية املتصلة بالتنمية املستدامة لرتبية األحياء املائية يف املنطقة التابعة للهيئة وبآثارها االسرتاتيجية على
األمن الغذائي والنمو االقتصادي.
 - 114وتوجهت اهليئة بالشكر إىل حكومة إيطاليا على هذه املبادرة اليت أخذت بزمامها بالتعاون مع اهليئة ،وأقرت
االقرتاح ،مع مالحظة وجود عدة منظمات شريكة مستعدة للتعاون.
 - 115وأشارت اهليئة أيضا إىل التعليقات اليت صدرت عن بعض الوفود بشأن الثغرات املعرفية اليت تشوب
تكنولوجيا تكاثر أمساك البوري (مثل  ،)Mugil cephalusوهي أنواع مهمة لرتبية األحياء املائية يف الكثري من البلدان.
وأوضح رئي اهليئة أن هناك خربة فنية بشأن تكاثر أمساك البوري يف املنطقة بشكل اصطناعي ،وأشار إىل إعداد وثيقة
فنية لتلخيص املعارف اإلقليمية احلالية اليت ميكن نقلها ،ورمبا دون مزيد من اآلثار املالية يف امليزانية.
 - 116شددت اهليئة على احلاجة إىل معاجلة املكوّنات االجتماعية واالقتصادية اخلاصة مبصايد األمساك الطبيعية
وتربية األحياء املائية ،مركّزةً على أن الربنامج املقرتح بشأن مصايد األمساك صغرية النطاق ومنهاج تربية األحياء املائية
املتعدد أصحاب املصلحة سيوفّران فرصة لتحقيق ذلك.
 - 117وباإلضافة إىل ذلك ،أقرّت اهليئة بالفرص اليت يتيحها برنامج االحتاد األوروبي ()EU Horizon 2020
اخلاص بالبحوث واالبتكار الذي يشمل جوانب مهمّة عديدة بالنسبة إىل اإلقليم .ورحّبت مبشاركة أعضاء اهليئة العامة
ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط يف هذه املبادرة لضمان فرص متساوية ومشاركة متوازنة.
 - 118عالوة على ذلك ،وافقت اهليئة أيضاً على األنشطة التالية ،بعد عرض قدّمه رئي جلنة تربية األحياء املائية
باالستناد إىل الوثيقة :GFCM:XXXVIII/2014/3


نشر النتائج واحملصالت املتعلقة باستخدام املؤشرات ،مبا يف ذلك من خالل الدراسات التجريبية؛



وضع اللمسات األخرية على العمل على املؤشرات بشأن تربية الرخويات وتربية األحياء املائية البحرية يف الرب؛



االضطالع بالعمل املتعلق مبعايري اجلودة البيئية والرتكيز على خصوصية املوقع (كقيا
البحرية ،ونوع قاع البحر على سبيل املثال)؛

األعماق ،والتيارات



حتديد األولويات اإلقليمية جلودة املنتجات وسالمتها ،واألسواق واملستهلكني فيما يتعلق مبنتجات تربية
األحياء املائية؛



التعاون مع املستزرعني ومنظمات املستزرعني للنهوض مبمارسات إدارة أفضل؛



يف إطار التعاون مع جمموعة العمل املعنية بتنسيق اإلحصاءات اخلاصة مبصايد األمساك ،وبالتعاون مع املكتب
اإل حصائي للجماعات األوروبية ،تنقيح استبيانات تربية األحياء املائية املوحدة اليت تستخدمها جمموعة العمل
هذه والعمل على وضع خطوط توجيهية.
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جمموعة العمل املخصصة املعنية بالبحر األسود
 - 119قدم منسق جمموعة العمل املخصصة املعنية بالبحر األسود خطة عمل اجملموعة لفرتة ما بني الدورات القادمة،
باالستناد إىل الوثيقتني ( GFCM:XXXVIII/2014/2مصايد األمساك الطبيعية) وGFCM:XXXVIII/2014/3
(تربية األحياء املائية).
- 120

وأشاد مندوب االحتاد الروسي بأهمية العمل الذي تضطلع به هذه اجملموعة بالنسبة للبحر األسود.

 - 121وأقرت اهليئة بنوعية وحجم العمل الذي تقوم به هذه اجملموعة منذ إنشائها وسلطت الضوء على التحديات
املهمة املاثلة أمام البحر األسود ،مبا يف ذلك تلك املرتبطة خبطط إدارة مصايد أمساك البحر األسود الرئيسية ،وإعادة
تكوين األرصدة ،وجرد مراكز تربية األحياء املائية وإنتاجها .ومت اإلقرار بتعاون جمموعة العمل يف تنظيم الندوة الدولية
بشأن مصايد األمساك وعلم األحياء املائية (تركيا ،سبتمرب/أيلول  .)2014كما مت اإلقرار باإلجراءات الفنية اليت
اقرتحتها جمموعة العمل على حنو ما هو مشار إليه يف الوثيقة .GFCM:XXXVIII/2014/Inf.5

برنامج عمل جلنة االمتثال وجلنة اإلدارة واملالية
- 122

عرض رئي

.COC:VIII/2014/2

جلنة االمتثال برنامج العمل لفرتة ما بني الدروات  ،2015-2014كما هو وارد يف الوثيقة

 - 123وافقت اهليئة على عقد اجتماع جلنة االمتثال لفرتة ما بني الدورات مباشرةً بعد اجتماع جمموعة العمل بشأن
التعديالت على الالئحة الداخلية واألنظمة املالية للهيئة وقررت متويل هذه االجتماعات عن طريق امليزانية العادية لعام
 2015وتوفري خدمات الرتمجة الفورية.
 - 124واقرتح األمني التنفيذي بأن جيتمع مكتبا كل من جلنة االمتثال وجلنة اإلدارة واملالية كل سنة قبل انعقاد
الدورة السنوية للهيئة ملناقشة اجلوانب اإلدارية واملالية إضافة إىل قضايا االمتثال .ورحبت اهليئة بهذه املبادرة.

االجتماعات املقررة لفرتة ما بني الدورات
- 125

2015-2014

وافقت اهليئة على االجتماعات التالية ،اليت سيكون عقد بعضها مرهوناً بتوافر األموال.
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االجتماعات املقرّرة لفرتة ما بني

الدورات 2015-2014

( )1مغطاة من امليزانية املستقلة ومفتوحة ألموال من خارج امليزانية لتسهيل احلضور
(ّ )2مت تأمني احلدّ األدنى من األموال من خارج امليزانية
( )3رهن توافر األموال من خارج امليزانية
الفئة

االجتماع

التاريخ

اللجنة العلمية
االستشارية

جمموعات العمل املعنية بتقييم أرصدة أمساك القاع
وأمساك السطح الصغرية (مبا يف ذلك تقييم جمموعات
املرجان األمحر) [ 5أيام]

 31-27أكتوبر/تشرين
األوّل 2014

اللجنة العلمية
االستشارية

جمموعة العمل املشرتكة بني اهليئة االستشارية األوروبية
للمصايد الداخلية وتربية األحياء املائية واهليئة العامة
ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط واجملل الدولي
الستكشاف البحار عن اإلنقلي
اجتماع اجملموعة اإلقليمية الفرعية املعنية بتقييم
األرصدة يف البحر األسود ،مبا يف ذلك مواءمة املنهجيات

اللجنة العلمية
االستشارية

وحتليل البيانات للمسوحات اخلاصة بالبحار [ 3أيام]
االجتماع املخصص جملموعة العمل املعنية بالبحر األسود
بشأن مصايد الرت [يومان]

اللجنة العلمية
االستشارية
اللجنة العلمية
االستشارية /جلنة
تربية األحياء
املائية
اللجنة العلمية
االستشارية

اللجنة العلمية
االستشارية
جلنة تربية
األحياء املائية
اللجنة العلمية
االستشارية

حلقة العمل اإلقليمية للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر
األبيض املتوسط لالستخدام املستدام للموارد البيولوجية
البحرية
العمل املنسّق من أجل لبنان

 10-4نوفمرب/تشرين
الثاني 2014

املكان
املقر الرئيسي
للهيئة العامة
ملصايد
أمساك البحر
األبيض
تون ،
اجلمهورية
التونسية

 12-10نوفمرب/تشرين
الثاني 2014

 14-13نوفمرب/تشرين

2014

نوفمرب/تشرين الثاني
2014

)(3

كوستانتا،
رومانيا
)(3

حيدّد الحقاً
بريوت،
لبنان

الدورة السادسة عشرة للجنة الفرعية املعنية بتقييم
األرصدة [ 3أيام]
 3-1ديسمرب/كانون األوّل
الدورة اخلامسة عشرة للجنة الفرعية والعلوم االجتماعية
2014
واالقتصادية [يومان]
5-4
اجتماع اللجنة العلمية االستشارية يف فرتة ما بني
الدورات بشأن خطة إدارة البحر األدرياتيكي [يومان]
ديسمرب/كانون األوّل 2014

املقر الرئيسي
للهيئة العامة
ملصايد
أمساك البحر
األبيض

حلقة العمل حول صون صفيحيات اخلياشيم  10-8ديسمرب/كانون األوّل
[ 3أيام]
2014

سيت،
فرنسا

اجتماع املنهاج املتعدد أصحاب املصلحة اخلاص برتبية
األحياء املائية [يومان]
 11-9ديسمرب/كانون األوّل
2014
املؤمتر اإلقليمي حول تربية األحياء املائية املستدامة
[يوم]
حلقة العمل بشأن تنفيذ اإلطار املرجعي جلمع البيانات
 17-15ديسمرب/كانون
يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود
األوّل 2014
[ 3أيام]

)(1

)(2

الثاني 2014

نوفمرب/تشرين الثاني

امليزانية

)(2

)(2

)(3
)(3
)(3

)(2

إيطاليا

)(3

مدريد،
إسبانيا

)(2
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االجتماع

الفئة

التاريخ

حلقة العمل بشأن تعديل الالئحة الداخلية واألنظمة
املالية للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط
اهليئة

[ 3أيام]
اجتماع جلنة االمتثال يف فرتة ما بني الدورات (مبا يف
ذلك دورة بشأن التشريع) [يومان]

اللجنة العلمية
االستشارية
جلنة تربية
األحياء املائية

املكان

امليزانية

28-26

يناير/كانون

الثاني 2015

 30-29يناير/كانون الثاني

املقرّ الرئيسي ملنظمة
األغذية والزراعة

)(1

2015

حلقة العمل ملتابعة تنفيذ تدابري اإلدارة يف دراسات

5-3
فرباير/شباط 2015

حاالت خمتارة [ 3أيام]

حيدّد الحقاً

)(2

الدورة التاسعة للجنة تربية األحياء املائية مبا يف ذلك
نظام املعلومات للنهوض برتبية األحياء املائية يف البحر

 26-24فرباير/شباط 2015

مراكش ،املغرب

)(1

األبيض املتوسط [ 3أيام]

اللجنة العلمية
االستشارية /جلنة
تربية األحياء

االجتماع الرابع جملموعة العمل املعنية بالبحر

األسود [3

11-9

مار

أيام]

/آذار 2015

جورجيا

)(1

املائية
اللجنة العلمية
االستشارية
اللجنة العلمية
االستشارية

الدورة السابعة عشرة للجنة العلمية االستشارية
[ 4أيام]
الندوة اإلقليمية الثانية عن مصايد األمساك صغرية النطاق
املستدامة يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود

[4

أيام]
جلنة االمتثال
جلنة االمتثال
جلنة تربية
األحياء املائية
اهليئة

 27-24مار

/آذار 2015

6-4
مايو/أيار 2015

املقرّ الرئيسي ملنظمة
األغذية والزراعة
اجلزائر

جمموعة العمل املعنية بنظام رصد السفن ونظم املراقبة
ذات الصلة يف منطقة اهليئة [يومان]
حلقة العمل ملتابعة تنفيذ خارطة الطريق للصيد غري

)(1

)(3

)(2
 24-20أبريل/نيسان 2015

املغرب
)(2

القانوني دون إبالغ ودون تنظيم [ 3أيام]
دراسة جتريبية يف ألبانيا لدعم تطوير املناطق املخصصة
لرتبية األحياء املائية واستخدام املؤشرات لرتبية األحياء

أبريل/نيسان 2015

ألبانيا

)(3

املائية [يومان]
الدورة التاسعة والثالثون للهيئة العامة ملصايد أمساك
البحر األبيض املتوسط [ 5أيام]

29-25

مايو/أيار

2015

املقرّ الرئيسي ملنظمة
األغذية والزراعة

)(1

االجتماع الثاني جملموعة العمل املعنية باملناطق البحرية
اللجنة العلمية
االستشارية

احملمية (مع احتمال أن جتري يف غضون اجتماع املركز
اإلقليمي لألنشطة يف املناطق املتمتعة حبماية خاصة بشأن
املناطق املشمولة حبماية خاصة ذات أهمية يف البحر
األبيض املتوسط)[ 3أيام]

النصف األوّل من يونيو/حزيران
2015

تون

)(3
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 - 126متّ اسرتعاء انتباه اهليئة إىل أن تنفيذ خطة العمل قد يكون معرضاً للخطر نظراً إىل عدم وجود متويل مؤمن يف
الوقت الراهن ملعظم األنشطة املتوقعة .وينطبق ذلك أيضاً على األنشطة اليت يغطيها عادة الربنامج العادي (مثل
جمموعات العمل املعنية بتقدير أرصدة أمساك القاع وأمساك السطح الصغرية) واليت جرت أصالً يف عام  ،2014وبالتالي
مل يكن من املمكن متويلها من امليزانية احلالية .وينبغي إجياد احللول املالئمة لتاليف هذا الوضع.
 - 127أخذت اهليئة علماً بالعرض الكريم املقدّم من بعض األعضاء الستضافة خمتلف اجتماعات األجهزة الفرعية،
رهن ًا بتأكيد من السلطات املختصة يف بلدانهم.
 - 128أبدى مندوب تون دعمه ملبادرة العمل املنسّق من أجل لبنان وشجّع اهليئة على النظر يف مبادرات مماثلة
ألعضاء آخرين.

امليزانية ومساهمات األعضاء يف الفرتة

2015- 2014

 - 129ذكّر األمني التنفيذي باألبواب الرئيسية يف امليزانية املقرتحة للفرتة املالية  2016-2014كما ُقدّمت خالل
الدورة اخلامسة للجنة اإلدارة واملالية ،وفصّل كل بند من امليزانية املقرتحة لعام  2014ومساهمات األعضاء للسنة ذاتها.
وأطلع اهليئة أنه بسبب التكاليف غري املتوقعة اليت متّ تكبدها عقب تعديل االتفاق اخلاص بإنشاء اهليئة العامة ملصايد
أمساك البحر األبيض املتوسط وعقد دورة استثنائية ،وخباصة االجتماع الثاني الذي انعقد خارج أيام عمل الفاو ،فإن
امليزانية املقرتحة ال تسمح بتنظيم أي نشاط جديد عام  2014ما مل تتوفّر أموال من خارج امليزانية.
 - 130وأشار أيضاً إىل أهمية إنشاء وظيفة مسؤول اتصال (ف )2 -بدءاً من نوفمرب/تشرين الثاني  ،2015وشدّد على
ضرورة ضمان أن تصبح هذه الوظيفة دائمة يف األمانة ،وقد متّت تغطيتها حتى اآلن من خالل االعتماد على املستشارين
بتمويل من خارج امليزانية .وأيّدت اهليئة اسرتعاء انتباهها إىل هذه املسألة جمددًا أثناء دورتها التاسعة والثالثني.
 - 131وطُلبت إيضاحات تتصل بصورة خاصة ببنود امليزانية املتعلقة باهليكل الوظيفي مقارنة مبا كانت عليه يف العام
السابق ،وأعطى األمني التنفيذي التفسريات الالزمة .وذكّر بأنه متّ توظيف املسؤول عن الشؤون القانونية واملؤسسية
(ف )3 -واملساعد يف املكتب (خ ع )3-خالل الربع األخري من عام  2013يف حني أن امليزانية لعام  2014عكست
النفقات السنوية الكاملة هلاتني الوظيفتني.
 - 132ويف ما يتعلق بوظيفة الكاتب اإلداري الذي ميكن أن يصبح شاغراً ألسباب شخصية ،اتفقت اهليئة على ملء
الوظيفتني باملستوى خ ع/3-خ ع ،4-حسب املهارات املطلوبة لتغطية الوظائف املتوقعة على حنو فعّال.
 - 133وقررت اهليئة اعتماد امليزانية املقرتحة للسنة احلالية ومعاجلة مسألة امليزانية املقرتحة لثالث سنوات يف
دورتها التالية .وطلبت ضمان عدم حصول تغيّرات يف العدد اإلمجالي للمناصب يف الفصل اخلاص "باملوظّفني" يف ميزانية
عام .2015
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 - 134وعليه،اعتمدت اهليئة امليزانية لعام  2014مبلغ ًا إمجالي ًا قدره  2.245.916دوالرًا أمريكي ًا ( 1.632.781يورو)
كما يرد يف املرفق سني ،إضافة إىل مساهمات األعضاء يف ميزانية اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط
(املرفق عني).

إقرار ا نتخاب أعضاء مكتب اللجنة العلمية االستشارية
 - 135أثنت اهليئة بصورة خاصة على األعضاء املنتهية واليتهم يف مكتب اللجنة العلمية االستشارية
وهم :السيد ( Henri Farrugioفرنسا) ،والسيد عثمان جاربوي (تون ) ،والسيد عتيق اهلوني (ليبيا) ،وهم على
التوالي الرئي ونائبا الرئي األول والثاني ،على عملهم االستثنائي وتفانيهم خالل واليتهم .ووُجّه الشكر والتقدير إىل
مجيع العلماء الذين ساهموا يف أعمال اللجنة على م ّر السنني.
 - 136أشار األمني التنفيذي إىل املادتني  7و 8من الالئحة الداخلية للهيئة املتصلتني بانتخاب أعضاء مكتب اللجنة
العلمية االستشارية ووظائفهم ،وأقرّت اهليئة انتخاب السيد عثمان جاربوي (تون ) رئيساً للجنة العلمية االستشارية
والسيد ( Ali Cemal Gucuتركيا) والسيدة ( Capucine Mellonفرنسا) نائيب رئي أول وثا ٍن على التوالي.

أية مسائل أخرى
 - 137شكرت اهليئة الفاو على استضافتها للدورة الثامنة والثالثني للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط
وعلى الدعم الذي وفّرته لضمان حسن عمل اهليئة.
 - 138وأعرب عن االمتنان ألمانة اهليئة للعمل املمتاز الذي أجنزته واجلهود اليت بذلتها يف التحضري للدورة وخالل
انعقادها .ومبا أنّه لوحظ أنّ القرار بعقد اجتماع دون وثائق مطبوعة مل يكن عائقا أمام سري الدورة ،أقرّت اهليئة بضرورة
تشجيع هذه املمارسة يف املستقبل.
 - 139وأدىل السيّد  Fabrizio Donatellaمن وفد االحتاد األوروبي ببيان نيابة عن اهليئة الدولية لصون التونة يف
احمليط األطلسي عرب فيه عن االمتنان للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط على الدعوة للحضور ،وشدّد
على أهمية التعاون احلالي واملستقبلي يف البحر األبيض املتوسط بني املنظمتني يف ما يتعلّق بالشؤون ذات املصاحل
املتبادلة ،مبا يف ذلك من خالل تبادل اخلربات والتجارب واملعلومات .وأضاف أنّ هذا التعاون من شأنه أن يأخذ يف
االعتبار صالحيات ك ّل من املنظمتني.
- 140

وأخريًا وافقت اهليئة على شكل الغالف اجلديد لتقرير دورتها السنوية.

موعد ومكان انعقاد الدورة التاسعة والثالثني
 - 141وفقاً للممارسة املعمول بها ،ويف غياب دعوة الستضافة الدورة السنوية ،قد تُعقد الدورة التاسعة والثالثون
للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط يف املق ّر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة يف مايو/أيار .2015
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اعتماد التقرير واختتام الدورة
- 142

ّمت اعتماد التقرير ،مبا يف ذلك مرفقاته ،يوم السبت  24مايو/أيار .2014
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قائمة املرفقات
(ألف) جداول األعمال
(أ)
(ب)
(ج)

(باء)

جدول أعمال الدورة الثامنة والثالثني للهيئة
جدول أعمال الدورة اخلامسة للجنة اإلدارة واملالية
جدول أعمال الدورة الثامنة للجنة االمتثال

قائمة املشاركني

(جيم) قائمة الوثائق
(أ)
(ب)
(ج)

قائمة الوثائق املعروضة على الدورة الثامنة والثالثني للهيئة
قائمة الوثائق املعروضة على الدورة اخلامسة للجنة اإلدارة واملالية
قائمة الوثائق املعروضة على الدورة الثامنة للجنة االمتثال

(دال) البيانات اليت ألقيت يف الدورة الثامنة والثالثني للهيئة
(هاء) إقرار التعديل املقرتح التفاق إنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط
(واو) القرار  GFCM/38/2014/1بشأن اخلطوط التوجيهية لنظام رصد السفن ونظم املراقبة ذات الصلة يف
املنطقة اليت تغطيها اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط
(زاي) التوصية  GFCM/38/2014/1املعدّلة للتوصية  GFCM/37/2013/1بشأن التدابري االحرتازية
والطارئة لعام  2015واملعنية بأرصدة األمساك السطحية الصغرية يف املنطقة اجلغرافية الفرعية 17
للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط
(حاء) التوصية
عدم االمتثال

GFCM/38/2014/2

املعدّلة وامللغية للتوصية

GFCM/34/2010/3

بشأن حتديد حاالت

(طاء) اخلطوط التوجيهية بشأن إدارة مجوع املرجان األمحر يف البحر األبيض املتوسط
(ياء)

خارطة الطريق ملكافحة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم يف البحر األبيض املتوسط

(كاف) قائمة بالسفن اليت متار الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم يف املنطقة اخلاصة باهليئة العامة
ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط

29

(الم)

مشروع اقرتاح االحتاد األوروبي بشأن توصية اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط بوضع
جمموعة من املعايري الدنيا ملصايد األمساك بشباك جر قاعية يف مضيق صقلية بانتظار وضع واعتماد
خطة إدارة متعددة السنوات

(ميم) مشروع اقرتاح االحتاد األوروبي بشأن توصية اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط حول
وضع خطة إدارة مت عددة السنوات ملصايد أمساك الرت وأنواع أمساك القاع املرتبطة بها يف املنطقة
اجلغرافية الفرعية  29للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (البحر األسود)
(نون) مشروع اقرتاح مقدم من تون بشأن توصية اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط بشأن
إقامة موسم حلظر الصيد يف املنطقة اجلغرافية الفرعية  14للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض
املتوسط
(سني) امليزانية املستقلة للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط لعام

2014

(عني) االشرتاكات يف ميزانية اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط املستقلة لعام

2014
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املرفق ألف (أ)
جدول أعمال الدورة الثامنة والثالثني للهيئة
 -1االفتتاح وترتيبات الدورة
-2

التعاون مع املنظمات الدولية األطراف ،مبا يف ذلك مذكرات التفاهم

 -3تقرير عن األنشطة ما بني الدورات يف الفرتة

2014-2013

 -4الدورة اخلامسة للجنة اإلدارة واملالية
 -5الدورة الثامنة للجنة االمتثال
 -6متابعة عملية تعديل اإلطار القانوني واملؤسسي للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط
 -7إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف البحر األبيض املتوسط
 -8برنامج العمل يف فرتة ما بني الدورات  ،2015-2014مبا يف ذلك برنامج العمل اإلطاري
 -9اعتماد تقرير الدورة الثامنة للجنة االمتثال
 -10اعتماد تقرير الدورة اخلامسة للجنة اإلدارة واملالية
 -11ميزانية اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط ومساهمات األعضاء لعامي
 -12إقرار انتخاب مكتب اللجنة العلمية االستشارية
 -13أية مسائل أخرى
 -14موعد ومكان انعقاد الدورة التاسعة والثالثني
 -15اعتماد التقرير واختتام الدورة

 2014و2015
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املرفق ألف (ب)
جدول أعمال الدورة اخلامسة للجنة اإلدارة واملالية
-1

افتتاح الدورة

-2

اعتماد جدول األعمال وترتيبات الدورة

-3

تقارير من األمانة بشأن قضايا إدارية ومالية

-4

برنامج عمل جلنة اإلدارة واملالية

-5

أية مسائل أخرى

-6

موعد ومكان انعقاد الدورة السادسة

-7

اعتماد التقرير واختتام الدورة

32

املرفق ألف (ج)
جدول أعمال الدورة الثامنة للجنة االمتثال
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14

افتتاح الدورة
اعتماد جدول األعمال وترتيبات الدورة
تقرير عن األنشطة ما بني الدورات للجنة االمتثال
حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن األعضاء واملعتمدة يف الدورة السابعة والثالثني للهيئة
عملية التحديد املتعلقة حباالت عدم االمتثال احملتملة من قبل األعضاء واملتسقة مع حالة تنفيذ قرارات اهليئة
العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط
عملية التحديد املتعلّقة حباالت عدم االمتثال احملتملة من قبل الكيانات غري األعضاء يف اهليئة العامة ملصايد
أمساك البحر األبيض املتوسط
مشروع تنقيح التوصية  GFCM/34/2010/3املتعلقّة بتحديد حاالت عدم االمتثال
االقرتاح اخلاص بوضع قائمة بالسفن املفرتض أنّها مارست الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم يف
املنطقة اليت تغطيها اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط
التقدّم احملرز يف تنفيذ نظام رصد السفن ونظم املراقبة ذات الصلة يف املنطقة اليت تغطيها اهليئة العامة ملصايد
أمساك البحر األبيض املتوسط
استعراض اخلالصة الوافية لقرارات اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط
برنامج عمل جلنة االمتثال ،مبا فيه إنشاء قاعدة بيانات إقليمية للتشريعات الوطنية
أية مسائل أخرى
موعد ومكان انعقاد الدورة التاسعة
اعتماد التقرير واختتام الدورة
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املرفق جيم (أ)
قائمة الوثائق
املعروضة على الدورة الثامنة والثالثني للهيئة
GFCM:XXXVIII/2014/1

جدول األعمال واجلدول الزمين
تقرير عن األنشطة ما بني الدورات يف الفرتة  ،2014-2013والتوصيات وخطة العمل
للفرتة 2015-2014
تقرير عن األنشطة ما بني الدورات لرتبية األحياء املائية يف الفرتة ،2014-2013
والتوصيات وخطة العمل للفرتة 2015-2014

GFCM:XXXVIII/2014/4

العناصر خلطة إدارة إقليمية للمرجان األمحر
تقرير جلنة اإلدارة واملالية التابعة للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط

GFCM:XXXVIII/2014/6

تقرير جلنة االمتثال التابعة للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط
تقرير األمانة بشأن املسائل اإلدارية واملالية
ميزانية اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط ومساهمات األعضاء للفرتة
2016-2014
إطار اهليئة املرجعي جلمع البيانات
قائمة الوثائق
االتفاق احلالي إلنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط واللوائح
اإلجرائية واملالية املتصلة بها
بيان االختصاصات وحقوق التصويت الذي قدمه االحتاد األوروبي ودوله األعضاء
تقرير الدورة السابعة والثالثني للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط
(سبليت ،كرواتيا 17-13 ،مايو /أيّار )2014
تقرير الدورة السادسة عشرة للجنة العلمية االستشارية (سانت جوليانز ،مالطة-17 ،
 20مار  /آذار )2014
تقرير الدورة الثامنة للجنة تربية األحياء املائية (باري  ،فرنسا 15-13 ،مار  /آذار
)2013
استنتاجات االجتماع املخصص إلطالق نهج تربية األحياء املائية ذي أصحاب املصلحة
املتعددين اخلاص باهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط ،مبا يف ذلك
املناطق االسرتاتيجية لتنمية تربية األحياء املائية (إزمري ،تركيا 13-12 ،ديسمرب/
كانون األوّل ( )2013متاح فقط باللغة اإلنكليزية)

GFCM:XXXVIII/2014/2

GFCM:XXXVIII/2014/3

GFCM:XXXVIII/2014/5

GFCM:XXXVIII/2014/7
GFCM:XXXVIII/2014/8

GFCM:XXXVIII/2014/9
GFCM:XXXVIII/2014/Inf.1
GFCM:XXXVIII/2014/Inf.2

GFCM:XXXVIII/2014/Inf.3
GFCM:XXXVIII/2014/Inf.4

GFCM:XXXVIII/2014/Inf.5

GFCM:XXXVIII/2014/Inf.6

GFCM:XXXVIII/2014/Inf.7
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GFCM:XXXVIII/2014/Inf.8

GFCM:XXXVIII/2014/Inf.9

GFCM:XXXVIII/2014/Inf.10

GFCM:XXXVIII/2014/ Inf.11

GFCM:XXXVIII/2014/ Inf.12

GFCM:XXXVIII/2014/ Inf.13

GFCM:XXXVIII/2014/ Inf.14

GFCM:XXXVIII/2014/ Inf.15

GFCM:XXXVIII/2014/ Inf.16

GFCM:XXXVIII/2014/ Inf.17

GFCM:XXXVIII/2014/Dma.1

GFCM:XXXVIII/2014/Dma.2

GFCM:XXXVIII/2014/Dma.3

العناصر الرئيسية لوضع خطوط توجيهية بشأن برنامج الرصد البيئي املتسق لوضع
أقفاص األمساك الزعنفية يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود (متاح فقط باللغة
اإلنكليزية)
إطار اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط للتعاون والرتتيبات مع
املنظمات األطراف (متاح فقط باللغة اإلنكليزية)
تقرير عن األنشطة الرئيسية والتطوّرات اجلارية يف مشاريع منظمة األغذية والزراعة يف
البحر األبيض املتوسط (متاح فقط باللغة اإلنكليزية)
تقرير الدورة االستثنائية للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (أثينا،
اليونان 9-7 ،أبريل /نيسان ( )2014متاح فقط باللغة اإلنكليزية)
تقرير جمموعة عمل فريق املهام املعين بتعديل اإلطار القانوني للهيئة العامة ملصايد
أمساك البحر األبيض املتوسط (اسطنبول ،تركيا 12-9 ،فرباير /شباط ( )2014متاح
فقط باللغة اإلنكليزية)
إطار لوصف احلالة الراهنة لألرصدة وإسداء املشورة املتعلقة باإلدارة يف ما خيص النقاط
املرجعية
خطوط توجيهية عملية للشعاب املرجانية الصناعية يف البحر املتوسط والبحر األسود
(متاح فقط باللغة اإلنكليزية)
خطوط توجيهية لإلدارة املستدامة للبحريات الشاطئية يف البحر األبيض املتوسط
والبحر األسود (متاح فقط باللغة اإلنكليزية)
مذكرة مفاهيمية ملشروع دعم " إطالق وتسيري املنصة املتعددة أصحاب املصلحة اخلاص
برتبية األحياء املائية (متاح فقط باللغة اإلنكليزية)
مذكرة مفاهيمية "للربنامج اإلقليمي األوّل بشأن مصايد األمساك صغرية النطاق" (متاح
فقط باللغة اإلنكليزية)
حتديد عمر صفيحيات اخلياشيم مع إشارة خاصة إىل األنواع يف البحر األبيض
املتوسط :دليل تقين (إعداد  .)Campana S.دراسات واستعراضات .اهليئة العامة
ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط .رقم 94
البحريات الساحلية يف البحر األبيض املتوسط :اإلدارة املستدامة وأوجه التفاعل بني
تربية األحياء املائية ومصايد األمساك والبيئة .الدراسات واالستعراضات .اهليئة العامة
ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط .رقم  .95روما ،منظمة األغذية والزراعة2014 .
(إعداد  Cataudella S., Crosetti D.و.)Massa F., eds
اقرتاح بشأن غالف جديد لتقارير الدورات السنوية للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر
األبيض املتوسط
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قائمة الوثائق
املعروضة على الدورة اخلامسة للجنة اإلدارة واملالية
CAF:V/2014/1
CAF:V/2014/2
CAF:V/2014/3
CAF:V/2014/Inf.1
CAF:V/2014/Inf.2

CAF:V/2014/Inf.3
CAF:V/2014/Inf.4
CAF:V/2014/Inf.5

املرفق جيم (ب)

جدول األعمال واجلدول الزمين
تقرير األمانة عن املسائل اإلدارية واملالية
ميزانية اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط ومساهمات األعضاء لعام 2014
قائمة الوثائق
االتفاق بشأن إنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط و واللوائح اإلجرائية
واملالية املتصلة بها
اختصاصات جلنة اإلدارة واملالية
بيان االختصاصات وحقوق التصويت الذي قدمه االحتاد األوروبي ودوله األعضاء
تقرير الدورة الرابعة للجنة اإلدارة واملالية
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املرفق جيم (ج)
قائمة الوثائق
املعروضة على الدورة الثامنة للجنة االمتثال
CoC:VIII/2014/1

جدول األعمال واجلدول الزمين
تقرير تنفيذي بشأن خمتارة معروضة على جلنة االمتثال
قائمة الوثائق
اختصاصات جلنة االمتثال
تقرير الدورة السابعة للجنة االمتثال
بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدّم من االحتاد األوروبي ودوله األعضاء
حالة تنفيذ القرارات املعتمدة يف الدورة السابعة والثالثني للهيئة من قبل األعضاء (متاح باللغة
اإلنكليزية فقط)
حالة جمموعة القرارات الصادرة عن اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط
حتديد حاالت عدم االمتثال لقرارات اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط بالنسبة
إىل التوصية ( GFCM/34/2010/3متاح باللغة اإلنكليزية فقط)
تقرير جمموعة العمل املعنية بنظام رصد السفن التابعة للجنة االمتثال (تون العاصمة ،تون ،
 2-1أكتوبر/تشرين األوّل ( )2013متاح باللغة اإلنكليزية فقط)
إطالق دراسة جدوى إلنشاء نظام مركزي لرصد السفن ونظم مراقبة ذات صلة تابعة للهيئة العامة
ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (متاح باللغة اإلنكليزية فقط)
قائمة مؤقتة بالسفن املفرتض أنّها مارست الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم يف املنطقة
اليت تغطيها اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (متاح باللغة اإلنكليزية فقط)

CoC:VIII/2014/Inf.11

تقرير جمموعة العمل املعنية باالمتثال التابعة للجنة االمتثال (املقر الرئيسي ملنظمة األغذية
والزراعة ،روما ،إيطاليا 29-28 ،يناير/كانون الثاني ( )2014متاح باللغة اإلنكليزية فقط)
اخلطوط التوجيهية للهيئة املتعلّقة بربنامج التعاون التقين يف رصد سفن الصيد يف منطقة
اختصاص اهليئة

CoC:VIII/2014/2
CoC:VIII/2014/Inf.1
CoC:VIII/2014/Inf.2
CoC:VIII/2014/Inf.3
CoC:VIII/2014/ Inf.4
CoC:VIII/2014/Inf.5

CoC:VIII/2014/Inf.6
CoC:VIII/2014/Inf.7

CoC:VIII/2014/Inf.8

CoC:VIII/2014/Inf.9

CoC:VIII/2014/Inf.10

CoC:VIII/2014/Inf.12
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املرفق دال
البيانات اليت ألقيت يف الدورة الثامنة والثالثني للهيئة
)(باللغة األصلية فقط
Àrni M. Mathiesen, Assistant Director General, Fisheries and Aquaculture Department, FAO
Stefano Cataudella, Chairperson, GFCM
Maria Damanaki, Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, European Commission
Ms Eun Jeong Lee, Alternate Permanent Representative to FAO and IFAD, Embassy of the Republic
of Korea in Italy
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الكلمة االفتتاحية للسيّد
Àrni M. Mathiesen

املدير العام املساعد ملنظمة األغذية والزراعة
إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية
GFCM Chairperson,
Mr Cataudella,
GFCM Executive Secretary,
Distinguished Delegates,
Excellencies,
Ladies and Gentlemen,
On behalf of the Director-General of FAO, Mr José Graziano da Silva, it is with great
pleasure that I welcome you to FAO Headquarters for the opening of the thirty-eighth session
of the General Fisheries Commission for the Mediterranean of the FAO (GFCM), which
includes also the eighth session of the Compliance Committee and the fifth session of the
Committee on Administration and Finance.
Less than a month ago, I was at the Global Oceans Action Summit for Food Security and
Blue Growth, held in The Hague and hosted by the Government of the Netherlands with the
support of the FAO, the World Bank Group and several countries. This Summit, as I am sure
you are aware, brought together global leaders, ocean practitioners, business, science, civil
society and international agencies to share experiences and demonstrate how combined action
in partnerships for healthier and productive oceans can drive sustainable growth, including
blue growth, and shared prosperity while preserving the natural capital of the oceans for
present and future generations.
The bold vision of the Summit was aptly described with the motto “from courage to action”.
From my part, I emphasized the central role of the oceans for sustainable development, as
recognized in the Rio+20 Conference and in view of sustainable development goals to be set
further in the post-2015 sustainable development agenda. Let me recall the FAO’s
commitment to and a vision of sustainable growth, including food security and poverty
eradication, which ultimately led to the creation of the FAO Blue Growth Initiative. This
initiative will provide a global framework through which FAO will assist countries to
develop and implement their Blue Economy agendas. The initiative aims to, among other
things, foster partnerships and act as a catalyst for policy development, investment and
innovation in support of sustainable development. A strong pillar of this initiative will be the
work towards improvements in the state of fisheries. With and through its Members,
including at the next COFI session in June, FAO will tackle in particular improved fisheries
governance with a focus on supporting and strengthening regional fishery bodies. The
performance of these bodies is crucial to a better management and conservation of fish
stocks.
This inevitably directs my train of thought to the GFCM. GFCM is not only one of the
existing regional fishery bodies, but it is actually one of those bodies created directly by the
FAO under Article XIV of its Constitution. Throughout the years, GFCM has stepped up to
the challenges of fisheries and aquaculture by underpinning at the regional level, that is, in
the Mediterranean and the Black Sea, all strategies devised by the Organization. Tomorrow,
we will witness a historical event when you will hopefully adopt the amended GFCM
Agreement which has been negotiated within the remit of an extraordinary session of the
Commission. My first impression of this agreement is that it perfectly mirrors the “blue
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growth-oriented” governance of fisheries sought by the international communities. I have
little doubt that, as soon as this amended agreement will be in force, GFCM will be even
more efficient, dynamic and adaptive. The pace has been set by now towards a broader vision
whereby ambition is coupled with pragmatism. Against this background, the GFCM will
continue to cooperate with the FAO Fisheries and Aquaculture Department and to participate
in relevant initiatives, including at the global level. It is worth mentioning, incidentally, that I
personally requested Mr Abdellah Srour to participate in the Global Ocean Summit last
month as I deemed the presence of the GFCM in The Hague to be of great significance, both
for the Commission as well as for the Organization.
Mr Chair,
Strengthening regional governance inevitably implies efforts to endow regional fishery
bodies with the means necessary for them to play a paramount role in the management of
living marine resources and in the elimination of IUU fishing. In this respect, I am compelled
to underline that IUU fishing is evolving as fast as fisheries governance is. The level of
illegal activities, including pirate activities and fisheries related crimes, is unparalleled and,
without state of the art compliance with the conservation measures of regional fishery bodies,
all efforts we are expected to deploy could prove to no avail. I thus urge you to work within
GFCM and its Compliance Committee for the sake of enhanced transparency and by sharing
all available intelligence on IUU fishing with other relevant institutions and bodies. Together
we are stronger and GFCM can be a hub to foster synergies and build on commonalities.
This is also the case of small-scale fisheries. The upcoming FAO COFI will report on the
progress made in the development of the FAO Guidelines on Sustainable Small-Scale
Fisheries as well as on all related initiatives that the Organization is trying to promote. We
will hear in the upcoming days on the regional programme for sustainable small-scale
fisheries that GFCM intends to launch in close liaison with the actions envisaged by FAO on
the subject. I welcome this plan which will result in greater involvement of GFCM, FAO, the
FAO regional projects and relevant partners in taking issues of relevance to small-scale
fisheries to a next level. All things considered, this seems to be the leitmotiv of this thirtyeighth session.
With regards to the political, institutional and technical role of GFCM in the Black Sea, I am
pleased to acknowledge that the Commission has taken steps by adopting a roadmap to fight
IUU fishing, putting in place a set of measures to preserve turbot and cetaceans and
progressing in the discussions for a possible management plan in the basin. Also, in light of
the GFCM amendment process, I have little doubt that said role of GFCM in the Black Sea
will be further enhanced. The presence at this session of high-level representatives, such as
the EU Commissioner of Maritime Affairs, attests to the support that the GFCM enjoys in
this respect, despite the challenging times we live in.
I am eager to listen also to discussions that will take place on the future GFCM–FAO
regional projects cooperation as well as on related developments. It is evident that huge steps
forwards were made in a very short time and I am delighted for the constructive approach and
continuous cooperation that has defined the FAO–GFCM relation in connection with
subregional cooperation too.
In concluding, I would like to wish that the thirty-eighth session of the Commission will meet
the high expectations so that the GFCM can remain the flagship Article XIV body of the
FAO.
Thank you very much for your attention,
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الكلمة االفتتاحية للسيّد
Stefano Cataudella

رئي اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط
Excellencies,
Distinguished Delegates,
FAO ADG, Mr Mathiesen,
GFCM Executive Secretary, Mr Srour,
Observers,
Ladies and Gentlemen,
Today we inaugurate the thirty-eighth session of the GFCM, which also includes the eighth
session of the Compliance Committee and the fifth session of the Committee on
Administration and Finance. The relevance of this meeting is based on the fact that it will
help us in the future to clearly see that today a new departure point was taken in
understanding the reality of fisheries and aquaculture in the Mediterranean and the Black Sea,
an area of competence characterized by a high degree of complexity. The presence at this
session of high-level representatives is an unmistakable token of the importance that States
accord to the GFCM as a platform for sound cooperation in the Mediterranean and the Black
Sea against the institutional background of the FAO and, more precisely, under the umbrella
of Article XIV of the FAO Constitution.
When I was elected Chairperson of this Commission, in 2011, the GFCM was at a juncture. I
am sure you will recall that we had just received the report with the performance review of
the Commission and that there were several recommendations made therein encouraging the
Commission to do more. It suffices to mention that among the areas calling for improvements
there was the legal framework of the Commission, reliable scientific advice for efficient
fisheries management, compliance with GFCM decisions, the role of the Black Sea and
transparency. Fast forward to the present day and we can take stock of the results achieved
and the progress that was made.
As a swift and immediate response to renovate the outdated GFCM framework, the
Commission decided to establish a Task Force, which begun to operate in 2011 already and
modernized the methods used to carry out relevant tasks. Of late three years, an unparalleled
involvement of various actors from relevant domains (e.g. environment, research, industry,
professional associations, etc.) in the work of the Commission was recorded. A bottom-up
amendment process of the legal framework was steered by the Task Force and everybody was
given the possibility to have a say as to how ameliorate the GFCM. Despite the complex
features of this process, a new Agreement has been finalized in a display of forbearance that
will remain a milestone to the determination of GFCM Members and all GFCM related
actors. During this session, we will hopefully adopt this agreement that lays the ground for a
locked-and-loaded Commission up to deal with the current challenges of fisheries and
aquaculture in the Mediterranean and the Black Sea. The vision of this agreement is already
happening however. I mean that all those proposals that were presented to and examined by
the Task Force have already found their way in the activities of the Commission. A new
reference framework for data collection has been finalized, discussions are advanced on
multiannual management plans at the subregional level as the preferred choice to exploit
sustainably the multispecies fisheries in the GFCM area, compliance has been significantly
strengthened through a clarification and identification process and tremendous efforts have
been made to give the Black Sea the prominence it deserves.
As if the above was not enough, at an administrative level,new headquarters kindly offered
by the Government of Italy have been run by the GFCM Secretariat in a fashion that it has
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already become our house. The GFCM Secretariat has been endowed with greater autonomy
and, despite limited resources, it has succeeded to convene numerous technical meetings,
write many papers, reports and technical documents and boost cooperation with other
organizations, ultimately leading to the adoption by the Commission of several memoranda
of understanding. Allow me to acknowledge the work done by the GFCM Secretariat which
has been carrying out its mandate with transparency and commitment to the very goals set by
the GFCM Agreement. I do believe they have been serving the Commission with the highest
degree of professionalism.
In the list of the achieved results, I would also like to include the large number of observers
attending this thirty-eighth session.All the achievements I have cursorily singled out make me
more confident when I look at the challenges we are confronted to. The most recent findings
by the GFCM Scientific and Advisory Committee concerning the status of stocks in the
Mediterranean and the Black Sea are alarming. The majority of them were found to be in
overfishing. This situation does not only pose biological problems relating to the
conservation of the living aquatic resources and their ecosystems, but also social and
economic problems for the livelihood of fishers, coastal communities as well as for the
viability of markets, all of them related to sustainability.
This takes me back to my reflection on the broader scope that this Commission will have in
the future. We all know that the development of aquaculture can contribute to the
achievement of responsible fisheries. But aquaculture, as much as fisheries, should be now
seen in a manner that reconciles all aspects of sustainable development, namely
environmental, social and economic. To this end, we can turn to the GFCM and rely on the
Commission to propel new and modern concepts, such as Blue Growth and marine spatial
planning.
The recent developments are definitely encouraging as they seem the by-product of this shift
towards a fully encompassing role of the Commission. This is particularly the case of the
Aquaculture Multi-stakeholder Platform, the regional programme for sustainable small-scale
fisheries, capacity building and technical assistance for Member States in areas such as
monitoring, control and surveillance and the setting of good environmental statuses. Let us
not forget the critical impact that the GFCM Framework Programme has had in fostering
these and other initiatives. A word of gratitude for the donors that supported it thus far,
namely the European Union, France, Italy, Spain and Turkey, is in order. In this respect, I
would like to also acknowledge the paramount role of the FAO regional projects (Copemed,
Adriamed, Medsudmed, Eastmed) which have clearly demonstrated the benefits that we can
reap from their support to the GFCM technical bodies. We hope that ongoing reflections on
the future of the FAO regional projects could develop into more coordinated work methods
and approaches. And of course, the FAO, including its Fisheries Department and Legal
Office, will always represent an indefectible technical and institutional support.
Ladies and Gentlemen,
Allow me to stress a point that I have already made on the occasion of the recent
extraordinary session: should the GFCM not prove up to fulfil its objectives we will face an
institutional failure that would ultimately nullify or cripple the role of multilateral
cooperation in the Mediterranean and the Black Sea. For a long time, both the Mediterranean
and the Black Sea have been regarded as a big problem, so big that at times we pretended that
the problem was not there. We are now moving beyond denial as we stand ready to adopt a
set of straightforward, common and equitable rules that will apply to Mediterranean and the
Black Sea. For this and other reasons, I am here with you expressing my confidence in this
Commission.
Thank you very much for your kind attention.
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Maria Damanaki السيدة

املفوّضة األوروبية للشؤون البحرية ومصايد األمساك
" حان وقت االنتقال إىل املستوى التالي:"إدارة مصايد األمساك يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود
President,
Executive Secretary,
Dear Delegates,
Ladies and Gentlemen,
I am very happy to be here today.
First of all, I wish to thank the Food and Agriculture Organization of the United Nations also
on behalf of the EU, for hosting this year's General Fisheries Commission for the
Mediterranean session.
Originally I had planned to be in Bremen today, for the European Maritime Day, which is a
big event for us. But I decided it was important that I come here and share with you my views
on the state of the stocks in the Mediterranean and the Black Sea.
I am rather worried to be honest. After more than four years in office, the situation is still a
cause of great concern to me. The science is clear: too many species are heavily overfished.
Stocks are critically low and in some cases even endangered.
And to make matters worse, we are facing ever more unregulated activities in both sea basins.
I would be like to inform you that last week, the European Commission adopted a new
initiative to ban in all EU waters and by all the EU operators the use of gears that adversely
affect the ecosystem. If this proposal is adopted by our EU Ministers, in the Council, it will
have a major positive impact in the Mediterranean. We will also need to discuss with you, our
partners, how to bring this to the next level, the international level.
So, it is clear: It is time we went on high alert. It is time to take action.
Science is key in this context. We certainly need to improve our knowledge of the stocks, and
I know that GFCM has made great efforts in this direction.
But it is still early days and science is only one part of the equation. The other part is
interaction and cooperation between the players. The Mediterranean and the Black Sea very
often face similar problems regarding stocks that are in a critical condition. We need a
common approach and we need to adopt the same standards for management of resources in
these two areas. And we need to translate these standards into real management measures.
Only the consistent and fair implementation of those measures will then guarantee that our
resources are properly managed and that our conservation objectives are met.
Now, I admit that things were far from ideal when I took office four years ago. I admit that
the Mediterranean and the GFCM were not the highest priority back then.
But today things are different. Today we have a framework that looks for long-term
conservation measures, adapts to the different sub-regions, is based on scientific advice and
works in synergy with regional organizations. We also have an efficient framework against
illegal fishing.
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This gives GFCM the right context to gain prominence and take the role it deserves: a
modern, competent, effective body that has the power to make history by reversing a negative
trend.
I can predict that your role is only bound to grow in the future:
- First of all, because the Mediterranean and the Black sea are coming to the fore of the EU's
conservation policies and more efforts of ours will come into your direction.
- Secondly, because Black Sea issues are bound to gain importance within the GFCM. So we
must reach out to those who have not joined yet and involve them in all its fields of action. In
these troubled times, this should be for them a place to discuss issues in peace and in a
constructive manner. So we must keep encouraging them to become full members.
- Thirdly, and most importantly, to translate the good principles of its new legislation onto the
ground, the EU needs you.
We want a truly adaptive policy, one that considers subregional issues and does not neglect
those coastal communities that depend on local small-scale fisheries both economically and
culturally.
The GFCM is essential to that. The small-scale fisheries symposium held in Malta at the end
of last year showed that small-scale fishermen are very motivated to preserve their fisheries
resources – because their living depends on it. There have been also some promising
initiatives in the EU to bring together all stakeholders. I have been recently informed of
interesting developments in Sardinia and in Spain, more precisely Cataluña. Fishermen,
scientists, NGOs have been working together with the local and national authorities to
develop new models of management. Maybe GFCM could look into these experiences and in
other similar ones that are happening in other GFCM members. The GFCM can be the traitd'union in this respect and play a precious role of assistance.
The EU is also prepared to help you, for example, if countries want to improve their control
capabilities.
So we all need to find better ways to work together and act together. I am not denying that the
next few years may be challenging, and I know you have already done a lot, but now it is
time to go to the next level.
We need long-term plans for the management of shared stocks, because bringing our marine
living resources back to sustainable levels is now essential. And urgent.
Let me remind you that there is not just an environmental imperative, but also an economic
one: we must restore the sector's confidence and its economic prospects for the future.
It is in this spirit that we are tabling three proposals this year: two aimed at setting a level
playing field and achieving common standards; the other for the Black Sea, which deserves
particular attention due to the geopolitical situation.
I ask you to consider them with an open mind and to please remember that adopting them is
not good enough. We also have to make sure they are implemented. My team is ready to
work with you on this in the coming days.
Ladies and Gentlemen,
Of course the reform of the GFCM is a very clear signal in the right direction.
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We have come to the crucial moment and I want to congratulate all of you, and especially the
President and the Executive Secretary of GFCM, for everything you have done over the last
three years to prepare for this moment. I also thank FAO for its invaluable support during this
process.
I am delighted to hear that the new text of the new GFCM can now be endorsed by all
Members. When that happens, let us start the ratification process straight away and start
renewing as from now the way GFCM operates.
It is good to know that the text we have been working on for the new GFCM is now final and
it contains a proper system to monitor compliance and enforce the rules.
I know this means strong commitment on behalf of all Members, but common standards and
a common approach to compliance is paramount if we are to achieve any conservation goal –
and also maintain credibility. We have to make sure that we all play by the same rules and
that those rules are properly enforced.
We must also be united in applying the Agreement's principles and rules. Of course there may
be cases where a Contracting Party is unable to apply a specific provision, but we should not
be too liberal with the opt-out clauses. The text of the Agreement will make sure that those
cases remain exceptional and last as little as possible.
Ladies and Gentlemen,
There is no doubt in my mind that GFCM can play a key role in the coming years and I am
certain that this reform will lead to a more efficient, more credible and more modern
organisation; an organisation that is well-equipped and ready to restore the health of marine
resources and to take up a leading role in international fisheries management.
I say let us use this momentum. Let us ride on the wave of a stronger, modern, competent and
effective General Commission to look at the wider picture and agree on long-term
conservation measures.
Our success will depend on the commitment of all; so the EU remains committed to working
with you to meet the challenges ahead and to make this body the main instrument for
environmental protection and fisheries management in the Mediterranean and Black Sea.
I wish you every success.
Thank you.
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السيّدة
املمثّلة الدائمة املناوبة لدى منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية
سفارة مجهورية كوريا يف إيطاليا
Eun Jeong Lee

The Republic of Korea, in pursuance of ensuring sustainable fisheries, is a Contracting Party
of the 1995 United Nations Fish Stocks Agreement (UNFSA) and the United Nations
Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 (UNCLOS). Hence, Korea had
made significant efforts and closely cooperated with other member States for establishing or
amending the conservation management and measures of regional fisheries management
organizations (RFMOs). Thus, the Republic of Korea has endeavored to implement such
measures which were deemed to be a result of such cooperation.
The Republic of Korea aims at leading, making all necessary efforts, to be a responsible
fishing nation at the global level. Along the same lines, the Republic of Korea would like to
intend to cooperate with the GFCM in relation to its conservation and management measures.
The Republic of Korea is a member of ICCAT and has been cooperating with Algeria in the
construction of aquaculture facilities in the desert for food security and employment of local
people. Said facility will be inaugurated this year. Furthermore, the Republic of Korea will
continue to extend cooperation with Mediterranean countries in such area of training and
knowledge sharing, including in the Republic of Korea.
The Republic of Korea would examine the possibility of becoming a Cooperating NonContracting Party to GFCM. This will take time but the Republic of Korea will try to comply
with the GFCM Agreement and conservation and management measures in place.
Thank you very much.
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املرفق هاء
إقرار التعديل املقرتح التفاق إنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط

1

الدّيباجة
إن األطراف املتعاقدة،

إذ تأخذ يف االعتبارإذ تشري إىل األحكام الدولية ذات الصلة من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار اليت سرى
مفعوهلا يف  16نوفمرب/تشرين الثاني  ( 1994ويشار إليها يف ما بعد باتفاقية األمم املتحدة) ،واليت تقتضي من مجيع
أعضاء اجملتمع الدولي التعاون على صيانة وإدارة املوارد البحرية احلية ،املؤرخة يف  10ديسمرب/كانون األول ،1982
إذ تشري أيضاً إىل اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ،املؤرخة يف  10ديسمرب/كانون األول
 ،1982بشأن حفظ وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة السمكية الكثرية االرحتال ،املؤرخة يف  4ديسمرب/
كانون األول  ،1995واتفاق تعزيز امتثال سفن الصيد يف أعالي البحار للتدابري الدولية للحفظ واإلدارة ،املؤرخة يف 24
نوفمرب/تشرين الثاني  ،1993وكذلك الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة املتعلقة حبفظ وإدارة املوارد البحرية احليّة،
وإذ تالحظ أيضا األهداف والغايات الواردة يف الفصل  17من جدول أعمال القرن  21الذي أقره مؤمتر األمم
املتحدة املعنى بالبيئة والتنمية لعام ،1992وإذ تأخذ يف االعتبار مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد اليت أقرها مؤمتر
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف دورته الثامنة والعشرين يف  31أكتوبر/تشرين األول  ،1995والصكوك املتصلة
بها واليت اعتمدها مؤمتر الفاو .وإذ تالحظ أيضا أنه قد مت التفاوض بشأن صكوك دولية أخرى لصيانة خمزونات مسكية
معيّنة وإدارتها،
وإذ جتمع بينها مصلحة متبادلة يف تنمية املوارد األحياء البحرية واستخدامها استخداماً سليماً يف البحر
األبيض املتوسط والبحر األسود واملياه املتصلة بهما (يُشار إليها يف ما بعد بر "منطقة التطبيق"اإلقليم)،
وإذ تقرّ خبصائص األقاليم الفرعية املختلفة يف منطقة التطبيق،
وإذ عقدت العزم على ضمان الصون الطويل األجل واالستخدام املستدام للموارد البحرية احلية والنظم
اإليكولوجية البحرية يف منطقة التطبيق،
 11مالحظة إىل القارئ :يف هذ املشروع األول:
( )1النص باألحرف العادية مستمد من اتفاق إنشاء هيئة مصايد األمساك يف البحر األبيض املتوسط املرعي حالياً .ويُقرتَح االحتفاظ به؛
( )2النص الذي يظهر حمذوفاً موجود يف النص املرعي حالياً التفاق إنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط ،ويُقرتَح حموه؛
( )3النص الذي يظهر حتته خط وباخلط العريض نص جديد بالنسبة إىل النص املرعي حالياً التفاق إنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض
املتوسط ،ويُقتَرح ضمه.
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وإذ تعرتف بالفوائد االقتصادية واالجتماعية والتغذوية املستمدة من االستخدام املستدام للموارد البحرية احلية
يف منطقة التطبيق،
وإذ تعرتف كذلك بأن الدول مُطالبة مبوجب القانون الدولي بالتعاون على حفظ وإدارة املوارد البحرية احلية،
ومحاية نظمها اإليكولوجية،
وإذ تؤكد أن تربية األحياء املائية املسؤولة تقلّص الضغوطات على املوارد البحرية احلية ،وتقوم بدور حيوي
يف تعزيز وحسن استخدام املوارد البحرية احلية ،مبا يف ذلك األمن الغذائي،
وإذ تدرك احلاجة إىل تفادي التأثريات السلبية على البيئة البحرية ،وحفظ التنوع البيولوجي ،وتقليص
خماطر اآلثار الطويلة األجل أو اليت يصعب عالجها الستخدام وتنمية املوارد البحرية احليّة،
وإذ تسلم بأهمية صون مصايد اأملساك وإدارتها يف اإلقليم ،وبتعزيز التعاون حتقيقا هلذه الغاية،
وإذ تدرك أن التدابري الفعالة للحفظ واإلدارة جيب أن تستند إىل أفضل املعلومات العلمية املتاحة وإىل تطبيق
النهج التحوطي،
وإذ تدرك أهمية جمتمعات الصيد الساحلية واحلاجة إىل إشراك منظمات الصيادين واملنظمات املهنية ذات
الصلة ،ومنظمات اجملتمع املدني يف عمليات اختاذ القرارات،

عليه،

وقد عقدت العزم على التعاون بصورة فعالة ملنع الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم ،وردعه ،والقضاء

وإذ تعرتف باالحتياجات اخلاصة للدول النامية بغية مساعدتها على املشاركة على حنو فعال
يف حفظ املوارد البحرية احلية وإدارتها وتنميتها،
واقتناعاً منها بأن حفظ املوارد البحرية احلية واستخدامها على حنو مستدام يف منطقة التطبيق ،ومحاية النظم
اإليكولوجية البحرية اليت توجد فيها هذه املوارد ،تؤدي دورًا هام ًا يف سياق النمو األزرق والتنمية املستدامة،
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ترغب يف تيسري بلوغ أهدافها من خالل التعاون الدولي الذي سيتعزز بإنشاءوإذ تقرّ باحلاجة إىل إنشاء اهليئة
العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (على أن يكون امسها املختصر " )"GFCMهلذه األغراض ضمن إطار
منظمة األغذية والزراعة ،مبوجب املادة  14من دستورها،
اتفقت على ما يلي:
املادة ( 1استخدام املصطلحات)
-1

ألغراض هذا االتفاق:

(أ)

تعين "اتفاقية عام  "1982اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة يف  10ديسمرب/كانون األول 1982؛

(ب)

يعين "اتفاق عام  "1995اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة يف ديسمرب /كانون األول
 1982بشأن حفظ وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة السمكية الكثرية االرحتال املؤرخة يف 4
ديسمرب/كانون األول 1995؛

(ج)

تعين "تربية األحياء املائية" زراعة املوارد املائية احلية؛

(د)

يعين "الطرف املتعاقد" أي دولة ومنظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمي تتألف منها اهليئة عمالً باملادة 4؛

(هر)

[يعين "طرف غري متعاقد متعاون" دولة غري مرتبطة رمسياً كطرف متعاقد مع اهليئة ،تتقيد بالتوصيات املُشار
إليها يف املادة (8ب)]؛

(و)

يعين "الصيد" البحث عن موارد حبرية حية أو اجتذابها ،أو حتديد أماكنها ،أو صيدها،
أو أخذها ،أو حصادها ،أو أي نشاط يُتوقع أن يؤدي بشكل معقول إىل اجتذاب املوارد البحرية احلية ،أو
حتديد أماكنها ،أو صيدها ،أو أخذها أو حصادها؛
"طاقات الصيد" تعين:

(ز)



اخليار ( 1تعريف الفاو) :الكمية القصوى من األمساك اليت ميكن اصطيادها يف مصيد األمساك أو من
جانب وحدة صيد واحدة (مثالً ،صياد األمساك ،أو جمتمع من الصيادين ،أو سفينة ،أو أسطول) خالل
فرتة زمنية (موسم ،سنة) ،حسب الكتلة احليوية ألرصدة األمساك وهيكلها العمري ،والوضع احلالي
للتكنولوجيا ،يف غياب أي حتديدات منظّمة للمصيد ،ويف حال استُخدمت كافة الوسائل املتاحة؛]
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(ح)

اخليار ( 2مسرد اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط) :قدرة رصيد املدخالت (رأ املال)
على إنتاج نواتج (جيري قياسها إمّا باجلهود أو باملصيد) ميكن قياسها بعدد السفن ،واحلمولة
اإلمجالية ،واحلجم االستيعابي للتخزين ،وقوة األحصنة ،ورأ املال املستخدم جلين حمصول األمساك،
وما إىل ذلك ،ويعك الطاقة أكثر منه اجلهود االمسية للصيد].

"جهود الصيد" تعين:




اخليار ( 1تعريف الفاو) :كمية معدات الصيد من نوع حمدّد تُستخدم يف مناطق صيد األمساك خالل
وحدة زمنية حمددة كساعات جرّ الشباك يف اليوم ،أوعدد الصنانري املوضوعة يف اليوم ،أو عدد محوالت
الشباك يف اليوم .وحني يُستخدم نوعان أو أكثر من معدات الصيد ،ينبغي تكييف اجلهود املعنية مع
بعض األنواع املوحّدة قبل إضافتها؛]
اخليار ( 2مسرد اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط) :قيا أنشطة الصيد كنتيجة عدد
البارامرتات املتصلة بقدرة سفينة الصيد واملعدات املستخدمة يف مناطق الصيد خالل وحدة زمنية حمددة
(مثالً ساعات جرّ الشباك يف اليوم ،أو عدد الصنانري املوضوعة
يف اليوم ،أو عدد محوالت الشباك يف اليوم) .وحني يُستخدم نوعان أو أكثر من معدات الصيد ،ينبغي
تكييف اجلهود املعنية مع بعض األنواع املوحّدة قبل إضافتها؛]

(ط)

تعين "األنشطة املتعلقة بالصيد" أي عملية تدعم أنشطة الصيد أو متهّد هلا ،مبا يف ذلك إنزال األمساك ،أو
تغليفها أو جتهيزها ،أو نقلها من سفينة إىل أخرى ،أو نقلها ،وكذلك التزود باألشخاص ،والوقود ،ومعدات
الصيد ،واللوازم األخرى؛

(ي)

يعين "الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم" األنشطة املبينة يف الفقرة  3من خطة العمل الدولية للفاو
لعام  2001بشأن منع الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه؛

(ك)

يعين "املصيد األقصى املستدام" املصيد املتوازن األعلى نظرياً الذي ميكن أخذه باطراد (كمتوسط) من أرصدة يف
ظل ظروف بيئية قائمة (متوسطة) من دون التأثري بصورة ملحوظة على عملية التكاثر؛
" األرصدة املتداخلة املناطق" تعين األرصدة داخل مناطق اقتصادية حصرية ويف مناطق يف ما بعدها ومتامخة
ملناطق اقتصادية حصرية؛

(م)

تعين "السفينة" أي سفينة ،أو مركب من أي نوع ،أو زورق يُستخدم ،أو يُجهَّز الستخدامه،
أو يُعتزم استخدامه يف الصيد أو أنشطة متعلقة بالصيد.

(ل)
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املادة ( 2اهلدف)
تنشئ األطراف املتعاقدة مبوجب هذه الوثيقة وضمن إطار دستور منظمة األغذية والزراعة (ويشار إليها يف ما
-1
بعد بر"الفاو""/املنظمة") هيئة تُعرَف باسم اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (ويشار إليها يف ما بعد بر
"اهليئة") ،لغرض ممارسة الوظائف والنهوض باملسؤوليات املبيّنة يف هذا االتفاقفي املادة الثالثة أدناه.
الغرض من اهليئة هو تشجيع تنميةاهلدف من هذا االتفاق هو ضمان صون املوارد البحرية احلية وإدارتها على
-2
حنو رشيد واستخدامها على أفضل حنوواستخدامها على حنو مستدام على املستويات البيولوجية ،واالجتماعية،
واالقتصادية ،والبيئية ،إىل جانب حتقيق التنمية املستدامة لرتبية األحياء املائية يف اإلقليميف منطقة التطبيق.
يكون مقر اهليئة يفاملقر الرئيسيللمنظمة يف روما،أو يف أي موقع آخر تقرره اهليئة املقر الرئيسي للهيئة يف
-3
روما ،إيطاليا.
املادة ( 3منطقة التطبيق)
تشمل املنطقة اجلغرافية للتطبيق هلذا االتفاق كل املياه البحرية للبحر األبيض املتوسط ،والبحر األسود ،واملياه
-1
املتصلة بهما.
ال شيء يف هذا االتفاق ،أو أي فعل أو نشاط يُنفَّذ متشياً مع هذا االتفاق ،يُعتَبَر إقراراً مبطالبات أو مواقف أي
-2
طرف متعاقد يف ما يتعلّق بالوضع القانوني هلذا الطرف املتعاقد ونطاق مياهه ومناطقه.
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املادة ( 4العضوية)
تتألفيتألفأعضاء عضوية اهليئة من أعضاء منظمة األغذية والزراعة ،وأعضائها املنتسبني ،والدول األطراف غري
-1
املتعاقدة يف املنظمة اليت تنتمي إىل عضوية األمم املتحدة ،أو أي من وكاالتها املتخصصة [أو الوكالة الدولية للطاقة
الذرية]،
(أ)

(ب)

واليت تكون:
()1

دوالً ساحلية أو دوالً أعضاء منتسبة تقع كليا أو جزئيا يف اإلقليممنطقة التطبيق؛

()2

دوالً أعضاء أو منتسبة تقوم سفنها بصيد األرصدة ،أو تنوي صيد األرصدة ،يف اإلقليممنطقة التطبيق اليت
يغطيها هذا االتفاق؛

()3

منظمات للتكامل االقتصادي اإلقليمي تكون أي من الدول املشار إليها يف الفقرتني ( )1أو ( )2أعاله دولة
عضوا فيها ،واليت تكون تلك الدولة قد أحالت إليها اختصاصاً يف مسائل تدخل يف جمال هذا االتفاق؛

واليت تقبل هذا االتفاق متاشي ًا مع أحكام املادة  23أدناه.

وفقا ألحكام املادة الثالثة عشرة أدناه ،علما بأن هذه األحكام لن تؤثر على مركز العضوية يف اهليئة للدول
األطراف غري املتعاقدة يف األمم املتحدة أو أي من وكاالتها املتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليت تكون قد
أصبحت طرفا يف هذا االتفاق قبل  22مايو/أيار .1963وفى ما خيص األعضاء املنتسبني ،فإن املنظمة ستعرض هذا االتفاق
 ،وفقا ألحكام املادة  5-14من الدستور واملادة  3-21من الالئحة العامة للمنظمة ،إىل السلطة املسؤولة عن العالقات
الدولية ملثل هذه الدول األعضاء املنتسبة.
ألغراض هذا االتفاق  ،يعين مصطلح "اليت تقوم سفنها" ،يف ما خيصّ منظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمي
-2
تشكل طرفاً متعاقداً ،سفن دولة عضو يف هذه املنظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمي اليت هي الطرف املتعاقد.
املادة ( 5املبادئ العامة)
الغرض من اهليئة هو تشجيع تنمية املوارد البحرية احلية وصونها وإدارتها على حنو رشيد واستخدامها على
أفضل حنو ممكن إىل جانب حتقيق التنمية املستدامة لرتبية األحياء املائية يف اإلقليملتحقيق هدف هذا االتفاق ،تقوم
اهليئة مبا يلي:
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(أ)

اعتماد توصيات حول تدابري الصون واإلدارة ترمي إىل ضمان االستدامة الطويلة األمد ألنشطة الصيد للحفاظ على
املوارد البحرية احلية ،واالستمرارية االقتصادية واالجتماعية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية؛ ومن خالل
اعتماد هكذا توصيات ،تولي اهليئة أهمية خاصة إىل التدابري اليت من شأنها منع الصيد املفرط و[اإلفراط يف
طاقة الصيد ] والتقليص من الصيد املرجتع .وتولي اهليئة أهمية خاصة أيضاً إىل التأثري املمكن على مصايد
األمساك صغرية النطاق واجملتمعات احمللية؛

(ب)

صياغة ،وفقاً للمادة ( 8ب) ،تدابري مالئمة استناداً إىل أفضل املشورة العلمية املتاحة ،مع مراعاة العوامل
البيئية واالقتصادية واالجتماعية ذات الصلة؛

(ج)

تطبيق نهج احرتازي وفقا التفاق ومدونة سلوك عام 1995؛

(د)

اعتبار تربية األحياء املائية ،مبا يف ذلك مصايد األمساك القائمة على الرتبية ،وسيلة لتشجيع تنويع الدخل
والنظام الغذائي ،وضمان استخدام املوارد البحرية احلية ،عند القيام بذلك ،بطريقة مسؤولة ،واحملافظة على
التنوع الوراثي ،وتقليص التأثريات السلبية على البيئة وعلى اجملتمعات احمللية؛

(هر)

تشجيع اتباع نهج إقليمي فرعي ،حسب االقتضاء ،إزاء إدارة مصايد األمساك وتنمية تربية األحياء املائية
ملعاجلة خصائص البحر األبيض املتوسط والبحر األسود على حنو أفضل؛

(و)

اختاذ التدابري املالئمة لضمان االمتثال مع توصياتها ملنع واستئصال أنشطة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون
تنظيم؛

(ز)

تعزيز الشفافية يف عمليات اختاذ القرارات ويف أنشطة أخرى؛

(ح)

والقيام باألنشطة األخرى ذات الصلة والضرورية للهيئة لتحقيق مبادئها كما ترد أعاله.
املادة ( 6اهليئة)

[ -1يُمثل كل طرف متعاقد يف دورات اهليئة مبندوب واحد ،وجيوز أن يرافقه مناوب وخرباء ومستشارون .وال
يستتبع اشرتاك املناوبني واخلرباء واملستشارين يف اجتماعات اهليئة أن هلم حق التصويت ،إال يف حالة قيام املناوب
بأعمال املندوب أثناء غيابه.
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رهنا بأحكام الفقرة  ، 3يكون لكل طرف متعاقد صوت واحد .وتُتَّخذ قرارات اهليئة بأغلبية األصوات املدىل
-2
بها ،إال إذا نصّ هذا االتفاق على غري ذلك .ويتألف النصاب من أغلبية جمموع أعضاء اهليئة.
جيوز ملنظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمي تكون طرفاً متعاقداً يف اهليئة حق اإلدالء ،يف أي اجتماع تعقده
-3
اهليئة أو يعقده أي جهاز فرعي تابع هلا ،بعدد من األصوات يعادل عدد الدول األعضاء فيها اليت هلا حق التصويت
يف تلك االجتماعات.
متار منظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمي تكون طرفاً متعاقداً يف اهليئة حقوق العضوية ،على أسا املناوبة
-4
مع الدول األعضاء فيها اليت تكون أطرافاً متعاقدة يف اهليئة يف اجملاالت الداخلة يف اختصاصاتها .وفى حالة ممارسة
منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي اليت هي طرف متعاقد يف اهليئة حقها يف التصويت ،ال متار الدول األعضاء فيها
حقها يف التصويت ،والعك بالعك .
جيوز ألي طرف متعاقد يف اهليئة أن يطلب من منظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمي تكون طرفاً متعاقداً يف
-5
اهليئة ،أو من الدول األعضاء اليت هي أطراف متعاقدة يف اهليئة ،تقديم معلومات عن أي من منظمة للتكامل االقتصادي
اإلقليمي اليت ه ي طرف متعاقد أو دوهلا األعضاء هي جهة االختصاص يف ما يتعلق بأي مسألة حمددة .وتقدم منظمة
للتكامل االقتصادي اإلقليمي أو الدول األعضاء املعنية هذه املعلومات بناء على هذا الطلب.
حتدد منظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمي اليت تكون طرفاً متعاقداً يف اهليئة ،أو الدول األعضاء فيها اليت هي
-6
أطراف متعاقدة يف اهليئة ،قبل أي اجتماع تعقده اهليئة أو جهاز فرعي هلا ،أياً من منظمة التكامل االقتصادي
اإلقليمي أو الدول األعضاء فيها هي جهة االختصاص بالنسبة ألي مسألة حمددة سيبحثها االجتماع ،وأيا من منظمة
التكامل االقتصادي اإلقليمي أو الدول األعضاء فيها ستكون اجلهة اليت متار حق التصويت بالنسبة لكل بند من بنود
جدول األعمال .ولي يف هذه الفقرة ما مينع منظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمي تكون طرفاً متعاقداً يف اهليئة أو الدول
األعضاء فيها اليت هي أطراف متعاقدة يف اهليئة من إصدار إعالن واحد ألغراض هذه الفقرة ،وهو إعالن يظل ساريا
بالنسبة للمسائل وبنود جدول األعمال اليت تبحث يف مجيع االجتماعات التالية رهنا باالستثناءات أو التعديالت اليت
حتدد قبل أي اجتماع من االجتماعات.
يف احلاالت اليت يغطى فيها أحد بنود جدول األعمال مسائل نقل االختصاص بشأنها إىل منظمة التكامل
-7
االقتصادي اإلقليمي ومسائل تقع ضمن اختصاص الدول األعضاء فيها ،جيوز لكل من منظمة التكامل االقتصادي
اإلقليمي والدول األعضاء فيها املشاركة يف املناقشات .وفى مثل هذه احلاالت ال يراعي االجتماع ،لدى اختاذ القرار،
سوى مداخلة الطرف املتعاقد الذي له حق التصويت.
ألغراض حتديد النصاب ألي اجتماع تعقده اهليئة ،يؤخذ وفد منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي اليت تكون
-8
طرفاً متعاقدًا يف اهليئة يف احلسبان يف حدود ما يكون له حق التصويت يف االجتماع املطلوب له النصاب].
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ينطبق مبدأ فعالية الكلفة على تواتر الدورات ،ومدتها وجدولتها وغريها من االجتماعات واألنشطة اليت تُعقد
-9
حتت رعاية اهليئة.
املادة ( 7أعضاء املكتب)
تنتخب اهليئة رئيساً ونائيب رئي بأغلبية الثلثني .ويشكل هؤالء األعضاء الثالثة مكتب اهليئة الذي سوف
يعمل وفقاً لالختصاصات احملددة يف الالئحة الداخلية.
يدعو رئي اهليئة يف العادة إىل عقد دورة عادية للهيئة مرة كل عام ما مل تقرر أغلبية األعضاء خالف
ذلك.وحتدد اهليئة مكان انعقاد دوراتها وتاريخ انعقادها بالتشاور مع املدير العام للمنظمة.
املادة ( 8وظائف اهليئة)
وفقا ألهدافها ومبادئها العامة ،تضطلع اهليئة بالوظائفواملسؤوليات التالية:
استعراض حالة املوارد البحرية احليّة وتقييمها بصورة منتظمة؛ مبا يف ذلك مدى وفرتها ومستويات استغالهلا
(أ)
وحالة مصايد األمساك اليت تعتمد عليها؛
(ب) القيام ،وفقاً ألحكام املادة اخلامسة بصياغة والتوصية بتدابري مالئمة على الصعيد اإلقليمي واإلقليمي الفرعي،
متاشي ًا مع أحكام املادة  ،13مبا يف ذلك:
( )1لصون املوارد البحرية احليّة وإدارتها بصورة رشيدةاملوجودة يف منطقة التطبيق؛
( )2لتقليص آثار أنشطة الصيد على املوارد البحرية احلية ونظمها اإليكولوجية؛تنظيم أساليب الصيد
ومعداته؛ حتديد احلجم األدنى لوحدات األنواع السمكية؛
( )3لوضع خطط إدارة متعددة السنوات تطبق على كل األقاليم الفرعية استناداً إىل نهج للنظام اإليكولوجي
إزاء مصايد األمساك بهدف ضمان صيانة األرصدة السمكية فوق مستوياتها حبيث تنتج املصيد األقصى
املستدام ،ومبا يتّسق مع اإلجراءات املتخذة أص ًال على الصعيد الوطين؛
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( )4إلقامةحتديد مواسم ومناطق للصيد املباح أو املمنوع مناطق خمصصة حصرياً للصيد حلماية النظم
اإليكولوجية البحرية اهلشة ،مبا يف ذلك على سبيل املثال ولي احلصر مناطق احلضانة ومناطق وضع
البيض ،إضافةً إىل تدابري مالئمة قد تتضمنها خطط اإلدارة ،أو مكمّل ًة هلا؛
( )5لضمان ،إن أمكن من خالل وسائل إلكرتونية ،عملية جلمع بيانات ومعلومات ،وتقدميها ،والتحقق
منها ،وختزينها ،ونشرها ،واتساقها مع السياسات واملتطلبات ذات الصلة بشأن سرية البيانات؛
( )6الختاذ التدابري من أجل الوقاية من الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم ،ومنعه والقضاء عليه،
مبا يف ذلك آليات للرصد الفعال ،واملراقبة ،واإلشراف.
( )7حللّ حاالت عدم االمتثال ،مبا يف ذلك من خالل نظام مالئم من التدابري .وحتدّد اهليئة هذا النظام من
التدابري [(مثالً تدابري غري متييزية متصلة بالسوق)] يف الئحتها الداخلية؛
ولتنفيذ هذه التوصيات
(ج) تشجيع الربامج املتعلقة برالتنمية املستدامة لرتبية األحياء املائيةومصايد األمساك يف مياه البحر واملاء املسو
الساحليةوحتسينها؛
الاستعراضاملتواصل اجلوانب االقتصادية واالجتماعية بصورة منتظمة لصناعة الصيد والتوصية بأى تدابري
(د)
تهدف إىل تنميتها؛مبا يف ذلك احلصول على البيانات واملعلومات االقتصادية ،والبيانات واملعلومات األخرى املتصلة
بعمل اهليئة ،وتقييمها؛
(هر) تشجيع تنمية القدرة املؤسسية واملوارد البشرية ،وخاصة عن طريق التعليم ،أنشطة التدريب واالرشاد فى
مجيع جوانب املصايد ،والتوصية بها وتنسيقها ،وتنفيذها حسبما يكون مالئماواألنشطة املهنية يف جماالت اختصاص
اهليئة؛
(و)

حتسني االتصاالت والتشاور مع اجملتمع املدني املعين برتبية األحياء املائية ،والصيد؛

تشجيع أنشطة البحوث والتنمية ،والتوصية بها ،وتنسيقها ،وإجراؤها ،مبا يف ذلك مشاريع تعاونية يف جمال
(ز)
مصايد األمساك ومحاية املوارد البحرية احلية؛
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مجع أو نشر أو توزيع املعلومات املتعلقة باملوارد البحرية احلية القابلة لالستغالل وباملصايد اليت تعتمد على
هذه املوارد؛
(ح) اعتماد وتعديل ،بأغلبية ثلثي أعضائها ،الئحتها الداخلية والئحتها املالية واألنظمة اإلدارية الداخلية اليت قد
تكون ضرورية لتأدية وظائفها؛
(ط)
االتفاق.

املوافقة على ميزانية اهليئة وبرنامج عملها ،واالضطالع بأية وظيفة أخرى قد تكون ضرورية لتحقيق هدف هذا

املادة ( 9األجهزة الفرعية التابعة للهيئة)
جيوز للهيئة أن تنشئ ،حسب املقتضى،جلانأجهزة فرعية مؤقتة أو خاصة أو دائمة لدراسة املسائل ذات
-1
الصلة بأغراض اهليئة ورفع تقارير عنها ،وجمموعات العمل لدراسة مشكالت فنية حمددة وتقديم توصيات بشأنها.
وتُحدَّد والية األجهزة الفرعية املنشأة يف الالئحة الداخلية من خالل األخذ يف االعتبار احلاجة إىل نهج إقليمي فرعي.
و جيوز للهيئة وضع آليات خاصة مبنطقة البحر األسود ،تسعى إىل ضمان مشاركة كاملة للدول املشاطئة ،وفقاً لصفتها
داخل اهليئة ،يف القرارات املتصلة بإدارة مصايد األمساك.
تقوم اللجاناألجهزة الفرعية وجمموعات العمل املُشار إليها يف الفقرة  1أعاله بعقد اجتماعاتها بناءً على دعوة
-2
رئي اهليئة يف الزمان واملكان اللذين حيدّدهما الرئي بالتشاور مع املدير العام للمنظمة ،ما هو مالئم.
يكون إنشاء اهليئة لألجهزة الفرعية اللجان وجمموعات العمل املُشار إليها يف الفقرة  1أعاله رهناً بتوافر
-3
األموال الالزمةيف الباب ذي الصلة من امليزانية املعتمدة للهيئة .وقبل اختاذ أي قرار ينطوي على إنفاقوتوظيف أوتعيني
األخصائيني ،يُعرض على اهليئة تقرير من األمني التنفيذي عن اآلثار اإلدارية واملالية.
جيوز لكل طرف متعاقد تعيني ممثل واحد يف أي جهاز فرعي ،وجيوز أن يرافقه يف الدورات مناوبون،
-4
وخرباء ،ومستشارون.
يقدم األطراف املتعاقدون املعلومات ذات الصلة بعمل كل جهاز فرعي وجمموعة عمل بطريقة متكنهم من
-5
النهوض مبسؤولياتهم.
املادة ( 10األمانة)
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تتألف األمانة من األمني التنفيذي ومن املوظفني يف اهليئة .يُعيّن األمني التنفيذي وموظفو األمانة ويعملون وفقًا
-1
لألحكام ،والشروط واإلجراءات احملدّدة يف دليل اإلجراءات اإلدارية للمنظمة ،ويف النظامني األساسي واإلداري لشؤون
املوظفني يف املنظمة كما تُطبّق عام ًة على املوظفني اآلخرين يف الفاو.
يُعيَّن املدير العام للمنظمة األمني التنفيذي للهيئة مبوافقة اهليئة ،أو مبوافقة األطراف املتعاقدة يف حالة تعيينه
-2
بني دورتني عاديتني للهيئة.
يتوىل األمني التنفيذي مسؤولية تنفيذرصد تنفيذ سياسات اهليئة وأنشطتها ،ويرفع تقارير بشأنها إىل اهليئة،
-3
وفقاً لالختصاصات احملددة يف الالئحة الداخلية .ويتوىل األمني التنفيذي أيضاً مهام األمني لألجهزة الفرعية األخرى
اليت تشكلها اهليئة ،حسب مقتضى احلال.
ترفع اهليئة ،بعد كل دورة ،تقريرا يتضمن آراءها وتوصياتها وقراراتها إىل املدير العام للمنظمة ،كما ترفع إىل
املدير العام للم نظمة أية تقارير أخرى قد تراها ضرورية أو مرغوبا فيها.وترفع تقارير اللجان ومجاعات العمل التابعة
للهيئة املنصوص عليها يف املادة السابعة من هذا االتفاق إىل املدير العام للمنظمة من خالل اهليئة.
املادة ( 11الرتتيبات املالية)
جيوز للهيئة ،بأغلبية ثلثي أطرافها املتعاقدة ،أن تعتمد وتعدل حسب االقتضاء الئحتها املالية شريطة أن
تكون متسقة مع املبادئ الواردة يف الالئحة املالية للمنظمة.وتبلّغ الالئحة املالية وتعديالتها للجنة املالية التابعة
للمنظمة ،واليت هلا سلطة رفض الالئحة أو التعديالت إذا ما وجدت أنها ال تتسق مع املبادئ الواردة يف الالئحة املالية
للمنظمة.
تعتمد اهليئة ،يف كل دورة عادية ،ميزانيتها املستقلة لسنوات ثالثة ،وجيوز استعراضها
-1
على أسا سنوي خالل الدورة السنوية.وتعتمد امليزانية باتفاق آراء أعضائها ،ولكن شريطة أنه لو تعذر ،بعد بذل كل
جهد ،التوصل إىل اتفاق اآلراء أثناء الدورة ،فإن املسألة ستُعرَض للتصويت ،وتُعتَمد امليزانية بأغلبية ثلثي األطراف
املتعاقدة.
يتعهد كل طرف متعاقد يف اهليئة بأن يسدد سنوياً نصيبه يف امليزانية املستقلة وفقا جلدول اشرتاكات يتحدّد
-2
طبقا جلدول تعتمده اهليئة أو تعدّله باتفاق اآلراء .ويُدرَج اجلدول يف الالئحة املالية.
يتعني على األطراف غري املتعاقدة يف املنظمة الذين يصبحون أطرافاً متعاقدة يف اهليئة تسديد اشرتاكات يف
-3
املصروفات اليت تتكبدها املنظمة يف ما خيص أنشطة اهليئة باملبالغ اليت حتددها اهليئة.

72

-4
للمنظمة.

تُسدَّد االشرتاكات بعمالت قابلة للتحويل احلر ،ما مل تقرر اهليئة خالف ذلك باالتفاق مع املدير العام

جيوز للهيئةأيضا قبول التربعات وأي شكل آخر من أشكال املساعدة من املنظمات واألفراد واملصادر األخرى
-5
لألغراض املتصلة بتحقيق أي من وظائفها.وجيوز للهيئة أيضاً قبول املساهمات الطوعية العامة أو تلك املرتبطة مبشاريع
أو أنشطة حمددة جتريها اهليئة وتنفذها األمانة .وتودع املساهمات الطوعية والتربعات وأي شكل آخر من أشكال
املساعدات احملصلة يف حساب أمانة ينشئه ويديره املدير العام للمنظمة وفقا ألحكام االئحة املالية والالئحة العامة
للمنظمة.
تودع االشرتاكات والتربعات وأي شكل آخر من أشكال املساعدات احملصلة يف حساب أمانة يديره املدير العام
للمنظمة وفقا لالئحة املالية للمنظمة.
ال يتمتع طرف متعاقد يف اهليئة متأخر عن دفع اشرتاكاته املالية للهيئة حبق التصويت يف اهليئة إذا بلغ
-6
مقدار متأخراته ما يعاد ل أو يزيد على مقدار االشرتاكات املستحقة عليه عن السنتني التقومييتني السابقتني .غري أنه
جيوز للهيئة أن تسمح هلذا الطرف املتعاقد بالتصويت إذا اقتنعت بأن ختلّفه عن السداد يرجع لظروف خارجة عن
إرادته ،إال أنها ال متدّد حق التصويت بأي حال من األحوال ألكثر من سنتني تقومييتني أخريني.
املادة ( 12املصروفات)
حتدد مصروفات املندوبني ومناوبيهم واخلرباء واملستشارين بالنسبة حلضور دورات اهليئة ،ومصروفات املمثلني
الذين يوفدون إىل اللجان ويتوىل األطراف املتعاقدون املعنيون حتديد وسداد مصروفات املمثلني الذين يوفدون إىل األجهزة
الفرعية للهيئة أو مجاعات العمل.
تُحدَّد مصروفات األمانة ،مبا يف ذلك تكاليف املطبوعات واالتصاالت واملصروفات اليت يتكبدها رئي اهليئة
-1
ونائبا الرئي لدى أدائهم ملهامهم نيابةً عن اهليئة فيما بني دورات اهليئة ،وتُسدَّد من ميزانية اهليئة.
تُحدَّد املصروفات اخلاصة مبشاريع البحث والتطوير اليت يضطلع بها األطراف املتعاقدون الفرديون ،سواء
-2
بصورة مستقلة أو بناء على توصية من اهليئة ،وتُسدَّد بواسطة األطراف املتعاقدة املعنية.
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تُحدَّد املصروفات املتكبدة فيما يتعلق باملشاريع التعاونية للبحث والتطوير ،وتُسدَّد بواسطة األطراف املتعاقدة
-3
بالشكل والنسب اليت يتفقون عليها ،ما مل تتوافر بصورة أخرى.وتُسدد املساهمات
يف املشاريع التعاونية يف حساب أمانة تنشئه املنظمة وتديره وفقا ألحكاماالئحة املالية والالئحة العامةللفاو.
-4
الفرعية.

تتحمل ميزانية اهليئة مصروفات اخلرباء املدعُوّين بصفتهم الشخصية حلضور اجتماعات اهليئة وأجهزتها

جيوز للهيئة أن تقبل املساهمات الطوعية بشكل عام أو فيما يتعلق مبشاريع أو أنشطة حمددة للهيئة.وتودع
هذه املساهمات يف حساب أمانة تنشئه املنظمة.ويكون قبول مثل هذه املساهمات الطوعية وإدارة حساب األمانة وفق ًا
ألحكاماالئحة املالية والالئحة العامةللفاو.
تُسدَّد مصروفات اهليئة من ميزانيتها املستقلة فيما عدا تلك املصروفات املتعلقة باملوظفني واملرافق اليت ميكن أن
-5
توفرها املنظمة .وتُحدَّد املصروفات اليت تتحملها املنظمة وتُسدَّد يف حدود ميزانية الفرتة املالية اليت يعدها املدير العام
ويعتمدها مؤمتر املنظمة وفقا لالئحة والقواعد املالية للمنظمة.
تتحمل احلكومات أو املنظمات املعنية املصروفات اليت يتكبدها املندوبون ومناوبوهم ،واخلرباء واملستشارون
-6
لدى حضورهم دورات اهليئة وأجهزتها الفرعية كممثلني حلكوماتهم ،وكذلك املصروفات اليت يتكبدها املراقبون أثناء
الدورات .وإقراراً باملتطلبات اخلاصة للدول النامية من األطراف املتعاقدة ،وفقاً للمادة  ،17ومع مراعاة توفّر األموال،
ميكن أن تتحمّل ميزانية اهليئة املصروفات.
املادة ( 13صنع القرار)
تُعتمد التوصيات املُشار إليها يف الفقرة (1ب) من املادة 3املادة ( 8ب) بأغلبية ثلثي األطراف املتعاقدة يف اهليئة
-1
احلاضرين واملصوتني .ويُرسَل نص هذه التوصيات من جانب رئي اهليئة األمني التنفيذي إىل كلّ طرف متعاقد ،وكل
طرف متعاون غري متعاقد واألطراف غري املتعاقدة ذات الصلة.
مع مراعاة أحكام هذه املادة ،تتعهد األطراف املتعاقدة يف اهليئة بإعطاء مفعول ألي توصية يتمّ اعتمادها
-2
مبوجب الفقرة (1ب) من املادة  3املادة ( 8ب) ،بدءاً من التاريخ الذي حتدّده اهليئة ،على أالّ يكون قبل انقضاء فرتة
االعرتاض اليت تنصّ عليها هذه املادة.
جيوز ألي طرف متعاقد يف اهليئة ،وخالل مئة وعشرين يوماً من تاريخ تبليغ التوصية ،االعرتاض عليها ويف
-3
هذه احلال ،ال يكون مضطراً على إنفاذ هذه التوصية .وجيب أن يتضمن االعرتاض تفسرياً كتابياً له ،وعند االقتضاء،
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يتضمن مقرتحات إلجراءات بديلة .ويف حال تقديم اعرتاض خالل فرتة املائة والعشرين يوماً  ،جيوز ألي طرف متعاقد
آخر أن يقدم اعرتاض ًا أيضاً يف أي وقت خالل فرتة إضافية من  60يوماً .كما جيوز لطرف متعاقد أن يسحب يف أي وقت
اعرتاضه ،حبيث تصبح توصية ما نافذة.
يف حالة تقديم اعرتاضات على توصية ما من جانب أكثر من ثلث األطراف املتعاقدة يف اهليئة ،ال يلتزم
-4
األطراف املتعاقدون اآلخرون بتلك التوصية؛ ،ولكن قد جيوز ألي من هذه األطراف أو جلميعها االتفاق مع بعضها على
سريانه.
يبادر رئي
-5
العرتاض.

اهليئةاألمني التنفيذي على الفور بإخطار كل طرف متعاقد لدى تلقي كل اعرتاض أو سحب

يف حاالت خاصة حيدّدها األمني التنفيذي بالتشاور مع الرئي  ،حني تتطلب مسائل طارئة
-6
من األطراف املتعاقدة اختاذ قرارات بني دورات اهليئة ،ميكن استخدام أي وسائل سريعة لالتصال ألغراض صنع القرار
فيما يتعلق باملسائل اإلجرائية والتنظيمية اخلاصة باهليئة ،مبا يف ذلك أجهزتها الفرعية ،خبالف املسائل املتعلقة
بتفسري االتفاق أو النظام األساسي للهيئة واعتماد تعديالته.
املادة ( 14االلتزامات املتصلة بتنفيذ القرارات من جانب األطراف املتعاقدة)
مع مراعاة أحكام هذه املادة ،تتعهد األطراف املتعاقدة يف اهليئة بإنفاذ أي توصية صادرة عن اهليئة مبوجب
-1
املادة ( 8ب)الفقرة (1ب) من املادة  3واملادة ( 7ب) ،من التاريخ الذي حتدّده اهليئة ،على أال يكون قبل انقضاء فرتة
االعرتاض املنصوص عليها يف املادة .13
ينقل كل طرف متعاقد ،حسب االقتضاء ،التوصيات اليت متّ اعتمادها يف القوانني الوطنية ،أو األنظمة أو
-2
الصكوك ال قانونية املالئمة ملنظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي .ويرفع تقريرًا سنوياً إىل اهليئة ،يشري فيه إىل طريقة تنفيذ
و/أو نقل التوصيات ،مبا يف ذلك توفري الوثائق التشريعية ذات الصلة بهذه التوصيات ،وفقاً ملا قد تطلبه اهليئة،
ومعلومات عن رصد ومراقبة مصايد األمساك اخلاصة به .وتستخدم اهلئية هذه املعلومات لتقييم ما إذا متّ تنفيذ
التوصيات على حنو موحّد.
يتّخذ كل طرف متعاقد التدابري املالئمة ويتعاون مع اآلخرين لضمان تأدية مهامه كدولة علم ودولة ميناء
-3
متاشي ًا مع الصكوك الدولية ذات الصلة اليت هو طرف فيها ومع التوصيات اليت اعتمدتها اهليئة.
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تتوجّه اهليئة ،من خالل عملية تؤدي إىل حتديد حاالت عدم االمتثال ،إىل األطراف املتعاقدة اليت تقوّض
-4
التوصيات املعتمدة من جانب اهليئة بهدف تسوية حاالت عدم االمتثال.
حتدّد اهليئة ،من خالل الئحتها الداخلية ،التدابري املالئمة اليت جيوز للهيئة أن تتخذها حني تُحدد
-5
األطراف املتعاقدة على أنها يف حال عدم امتثال ممتد وغري مربّر للتوصيات الصادرة عنها.
املادة ( 15املراقبون)
متاشياً مع قواعد املنظمة ،جيوز للهيئة أن تدعو منظمات حكومية إقليمية أو دولية ،أو منظمات غري
-1
حكومية إقليمية أو دولية أوغريها ،مبا يف ذلك يف القطاع اخلاص ،هلا مصاحل وأهداف شرتكة مع اهليئة أو اليت تكون
أنشطتها ذات الصلة بعمل اهليئة ،أو أجهزتها الفرعية،إىل احلضور بصفة مراقب بناءً على طلبها ،أو جيوز أن تسمح
هلا بذلك.
وجيوز دعوة أي عضو أو عضو منتسب للمنظمة لي عضواً متعاقداً معها ،بناءً على طلبه ،بصفة مراقب
-2
حلضور دورات اهليئة وأجهزتها الفرعية .وجيوز له تقديم مذكّرة واملشاركة من دون أن يتمتع حبق التصويت يف
املناقشات.
املادة ( 16التعاون مع منظمات ومؤسسات أخرى)
-1

تتعاون اهليئةبشكل وثيق مع منظمات ومؤسسات دولية أخرى يف مسائل ذات مصلحة متبادلة.

تسعى اهليئة الختاذ ترتيبات مالئمة للتشاور ،والتعاون مع منظمات ومؤسسات أخرى ذات الصلة ،مبا يف
-2
ذلك توقيع مذكرات تفاهم واتفاقات شراكات.
املادة ( 17االعرتاف باملتطلبات اخلاصة لألطراف املتعاقدة من الدول النامية)
تولي اهليئة االعرتاف الكامل للمتطلبات اخلاصة للدول النامية اليت هي أطراف متعاقدة يف هذا االتفاق ،وفق ًا
-1
لألحكام ذات الصلة يف اتفاق عام .1995
تتعاون األطراف املتعاقدة ،إما بصورة مباشرة أو عن طريق اهليئة ،من أجل األغراض الواردة يف هذه االتفاق،
-2
وتقدّم املساعدة لالحتياجات احملدّدة.
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املادة ( 18األطراف غري املتعاقدة)
جيوز للهيئة ،من خالل األمانة ،أن تدعو األطراف غري املتعاقدة اليت تقوم سفنها بالصيد يف منطقة التطبيق،
-1
مع إشارة خاصة إىل الدول الساحلية ،إىل التعاون بشكل كامل يف تنفيذ توصياتها ،مبا يف ذلك من خالل أن تصبح
أطراف متعاونة غري متعاقدة[ .جيوز للهيئة أن تقبل ،بإمجاع أطرافها املتعاقدة ،أي تطبيق ملنح صفة الطرف املتعاون

غري املتعاقد إمنا شرط أنه بعد بذل كافة اجلهود املمكنة ،مل ميكن التوصل إىل أي إمجاع ،تُعرَض املسألة على
التصويت ،وتُمنح صفة الطرف املتعاون غري املتعاقد بأغلبية ثلثي أطرافها املتعاقدة].

تتبادل اهليئة ،من خالل األمانة ،املعلومات يف ما يتعلق بالسفن اليت تقوم بالصيد أو بأنشطة تتعلق بالصيد يف
-2
منطقة االتفاق ،واليت ترفع أعالم األطراف غري املتعاقدة يف هذا االتفاق ،وعند االقتضاء ،تقوم بتحديد ومعاجلة ،مبا يف
ذلك عرب تطبيق [تدابري/عقوبات مالئمة ] تُحدّد يف الالئحة الداخلية ،أنشطة األطراف غري املتعاقدة اليت تؤثر سلباً على
هدف االتفاق[ .وقد تتضمن العقوبات تدابري غري متييزية متصلة بالسوق].
تتخذ اهليئة تدابري تتسق مع القانون الدولي ومع هذا االتفاق لردع أنشطة مثل هذه السفن اليت تقوّض فاعلية
-3
التوصيات القابلة للتطبيق ،وتبلّغ بشكل منتظم بأي إجراء يُتخذ يف ما يتعلق بالصيد أو األنشطة املتعلقة بالصيد يف
منطقة االتفاق من جانب األطراف غري املتعاقدة.
تسرتعي اهليئة اهتمام أي طرف غري متعاقد إىل أي نشاط يرى أي طرف متعاقد أنه يؤثر بصورة سلبية على
-4
حتقيق هدف هذا االتفاق.
املادة ( 19تسوية املنازعات بشأن تفسري االتفاق وتطبيقه)

[ -1يف حال نشأ خالف بني طرفني متعاقدين أو أكثر بشأن تفسري هذا االتفاق أو تطبيقه ،تتشاور األطراف املعنية
مع بعضها للبحث عن حلول عرب التفاوض ،أو الوساطة ،أو التحقيق ،أو أي وسيلة سلمية أخرى ختتارها.
يف حال تعذّر على األطراف املعنيني التوصل إىل اتفاق مبا يتماشى مع الفقرة  ،1-19ميكنها أن حتيل مجيعها
-2
املسألة إىل جلنة مؤلفة من عضو [شخص/ممثل] واحد يعيّنه كل طرف من األطراف يف النزاع ،إضافةً إىل [رئي مستقل
خيتاره عضو [الشخص/ممثل] اللجنة/رئي اهليئة] .وتشكل توصيات [آراء/خالصات/استنتاجات] هذه اللجنة ،وإن
مل تكن ذات طابع ملزم ،اساس ًا لتعيد األطراف املتعاقدة النظر يف املسألة اليت نشأ عنها اخلالف.
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يُحال أي نزاع يتعلق بتفسري هذا االتفاق أو بتطبيقه ومل يتم حلّه مبوجب الفقرتني  1-19و ،2-19ومبوافقة
-3
مجيع األطراف يف النزاع يف كل حال ،إىل التحكيم .وإنّ تعذّر الوصول إىل اتفاق بشأن إحالة النزاع إىل التحكيم ،ال
يُعفي األطراف يف النزاع من مسؤولية االستمرار يف السعي إىل حلّه بأي من الطرق السلمية املُشار إليها يف هذه املادة.
يف حاالت إحالة النزاع إىل التحكيم ،تُشكّل حمكمة التحكيم وفقاً ملا يلحظه ملحق هذا االتفاق .ويشكل امللحق
-4
جزءًا ال يتجزأ من هذا االتفاق].

78

املادة ( 20العالقة باتفاقات أخرى)
ال ختلّ اإلشارة يف هذا االتفاق إىل اتفاقية عام  1982أو إىل اتفاقات دولية أخرى ،بوضع أي دولة فيما خي ّ
ص
توقيع اتفاقية عام  ،1982أو املصادقة عليها ،أو االنضمام إليها ،أو يف ما خيصّ اتفاقات أخرى ،وال ختلّ حبقوق
األطراف املتعاقدة وواليتها القانونية وواجباتها مبوجب اتفاقية عام  1982أو اتفاق عام .1995
املادة ( 21اللغات الرمسية للهيئة)
اللغات الرمسية للهيئة هي تلك اللغات الرمسية للمنظمة اليت تقررها اهليئة .وجيوز للوفود استخدام أي من
هذه اللغات يف الدورات ويف تقاريرهم ومراسالتهم .وتُحدّد الالئحة الداخلية استخدام اللغات الرمسية يف الرتمجة الفورية
وترمجة الوثائق أثناء دورات اهليئة.
املادة ( 22التعديالت)
جيوز للهيئة أن تعدل هذا االتفاق بأغلبية ثلثي مجيع األطراف املتعاقدة .ويسري مفعول التعديالت اعتباراً من
-1
تاريخ اعتماد اهليئة هلا رهن ًا بأحكام الفقرة  2أدناه.
يسري مفعول التعديالت اليت تنطوي على التزامات جديدة لألطراف املتعاقدة بعد قبوهلا من ثلثي األطراف
-2
املتعاقدة ،وال تسري بالنسبة لكل طرف متعاقد إال بعد قبوهلا من جانب ذلك الطرف املتعاقد .وتودع صكوك قبول
التعديالت اليت تنطوي على التزامات جديدة لدى املدير العام للمنظمة الذي يقوم بإبالغ مجيع أعضاء اهليئة ،وكذلك
األمني العام لألمم املتحدة ،بتسلّم صكوك قبول هذه التعديالت وسريان مفعوهلا .وتظل حقوق والتزامات أي طرف
متعاقد يف اهليئة ،مل يقبل التعديالت اليت تنطوي على التزامات إضافية ،خاضعة ألحكام هذا االتفاق بنصه السابق
على التعديل.
تُبلَّغ التعديالت على هذا االتفاق جملل املنظمة الذي له سلطة نقض أي تعديل يرى أنه ال يتسق مع أهداف
-3
املنظمة وأغراضها أو أحكام دستور املنظمة .وجيوز جملل الفاو ،إذا رأى ذلك مستصوباً ،أن حييل التعديل إىل مؤمتر
املنظمة الذي له هذه السلطة نفسها.
املادة ( 23القبول)
-1

يُطرح هذا االتفاق للقبول من جانب األعضاء أو األعضاء املنتسبني للمنظمة.
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جيوز للهيئة أن تقبل يف عضويتها ،بأغلبية ثلثي األعضاء ،الدول األخرى األعضاء يف األمم املتحدة ،أو يف أي
-2
من وكاالتها املتخصصة ،أو يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،اليت تقدم طلباً للعضوية مصحوباً بصك رمسي تعلن فيه
قبوهلا هلذا االتفاق بصيغته السارية وقت االنضمام.
يشرتط الشرتاك هذه األطراف املتعاقدة اليت ال تتمتع بالعضوية أو العضوية املنتسبة للمنظمة يف أنشطة اهليئة
-3
حتمّلهم حلصة تناسبية من مصروفات األمانة تُحدَّد على ضوء األحكام ذات الصلة من الالئحة املالية والقواعد للمنظمة.
يتم قبول هذا االتفاق من جانب أي عضو أو عضو منتسب للمنظمة بإيداع صك قبول لدى املدير العام للمنظمة،
-4
ويسري القبول لدى تسلم املدير العام هلذا الصك.
يتم قبول هذا االتفاق من جانب الدول األطراف غري املتعاقدة يف املنظمة بإيداع صك قبول لدى املدير العام
-5
للمنظمة ،وتبدأ العضوية من تاريخ موافقة اهليئة على طلب العضوية وفقا ألحكام الفقرة  2من هذه املادة.
خيطر املدير العام للمنظمة مجيع األطراف املتعاقدة يف اهليئة ،ومجيع أعضاء املنظمة ،واألمني العام لألمم
-6
املتحدة جبميع حاالت القبول اليت أصبحت نافذة.

[ -7جيوز قبول هذا االتفاق رهناً بتحفظات ال تسري إال مبوافقة األطراف املتعاقدة يف اهليئة عليها
باإلمجاع .وتُعترب األطراف املتعاقدة يف اهليئة اليت ال تردّ خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإلبالغ موافقة على
التحفظات .وبدون هذه املوافقة ،ال تصبح الدولة أو منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي صاحبة التحفظ طرفاً يف
هذا االتفاق .ويقوم املدير العام على الفور بإبالغ مجيع األطراف املتعاقدة يف اهليئة بأي حتفظات].
املادة ( 24سريان االتفاق)
يبدأ سريان هذا االتفاق اعتباراً من تاريخ تسلّم صك القبول اخلام .
املادة ( 25التحفظات)

[جيوز قبول هذا االتفا ق رهناً بالتحفظات املقدّمة متاشياً مع القواعد العامة يف القانون الدولي العام ،كما ترد
يف أحكام القسم الثاني ،اجلزء  2من اتفاقية فيينا بشأن قانون املعاهدات لعام ].1969
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حيدد أعضاء اهليئة صراحة ،وقت قبول هذا االتفاق ،األقاليم اليت يشملها اشرتاكهم فيها.ويف غيبة مثل هذا
اإلعالن ،يعترب االتفاق ساريا على مجيع األقاليم اليت يكون العضو مسؤوال عن عالقاتها الدولية.وجيوز ،بإعالن الحق،
تعديل نطاق االنطباق اإلقليمي ،مع مراعاة أحكام املادة السادسة عشرة أدناه.
املادة ( 26االنسحاب)
جيوز ألي طرف متعاقد أن ينسحب من هذا االتفاق يف أي وقت بعد انقضاء عامني على تاريخ سريان االتفاق
-1
بالنسبة هلذا الطرف املتعاقد ،وذلك بإرسال إخطار كتابي باالنسحاب إىل املدير العام للمنظمة ،الذي يقوم على الفور
بإخطار مجيع األطراف املتعاقدة واألعضاء يف املنظمة بهذا االنسحاب .ويسري مفعول اإلخطار باالنسحاب بعد مضي
ثالثة أشهر من تاريخ تسلّم املدير العام للمنظمة له.
جيوز ألي طرف متعاقد يف اهليئة أن يرسل إخطاراً باالنسحاب بالنسبة إلقليم أو أكثر يتوىل مسؤولية عالقاتها
-2
الدولية .وعندما يرسل الطرف املتعاقد إخطاراً بانسحابه هو من اهليئة ،حيدّد اإلقليم أو األقاليم اليت ينطبق عليها
االنسحاب .ويف غياب مثل هذا اإلعالن ،ينطبق االنسحاب على مجيع األقاليم اليت يكون الطرف املتعاقد يف اهليئة
مسؤوالً عن عالقاتها الدولية ،ويُستثنى من ذلك األعضاء املنتسبون.
يُعتَرب الطرف املتعاقد يف اهليئة الذي يرسل إخطاراً باالنسحاب من املنظمة ،مُنسحباً من اهليئة يف نف
-3
الوقت ،ويسري هذا االنسحاب أيض ًا على مجيع األقاليم اليت يكون الطرف املتعاقد املعين مسؤوالً عن عالقاتها الدولية،
ويُستثنى األعضاء املنتسبون من انطباق هذا االنسحاب.
املادة ( 27االنتهاء)
ينتهي هذا االتفاق تلقائياً إذا ما اخنفض عدد األطراف املتعاقدة يف اهليئة ،نتيجةً لالنسحاب ،إىل أقل من
مخسة أعضاء ،ما مل يقرر بقية األطراف املتعاقدين يف اهليئة باإلمجاع خالف ذلك.
املادة ( 28االعتماد والتسجيل)
حُرر نص هذا االتفاق يف األصل باللغة الفرنسية يف روما يف اليوم الرابع والعشرين من شهر سبتمرب/أيلول عام
ألف وتسعمائة وتسعة وأربعني [وعُدل يف اليوم .]...)xx(.وتعتمد نسختان باللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية
واإلسبانية من هذا االتفاق ،وأية تعديالت عليه من جانب رئي اهليئة واملدير العام للمنظمة .وتودع إحدى هاتني
النسختني يف حمفوظات املنظمة .وترسل النسخة األخرى إىل األمني العام لألمم املتحدة لتسجيلها .وعالوة على ذلك،
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يعتمد املدير العام نسخاً من هذا االتفاق ويرسل نسخة منها إىل كل عضو يف املنظمة وإىل الدول األطراف غري املتعاقدة يف
املنظمة اليت تكون أطرافاً متعاقدة أو اليت قد تصبح أطرافا متعاقدة يف االتفاق.
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املرفق هاء/امللحق 1
امللحق اخلاص بالتحكيم
[-1
التالي:

تتألف حمكمة التحكيم املُشار إليها يف الفقرة  4من املادة

19

من ثالثة حمكّمني جيري تعيينهم على النحو

يبلغ الطرف املتعاقد الذي يباشر اإلجراء إسم حمكّم إىل الطرف املتعاقد اآلخر الذي يقوم بدوره ،وخالل فرتة
(أ)
أربعني يوماً من تاريخ هذا التبليغ ،بإعطاء اسم احملكّم الثاني .ويف النزاعات الناشئة بني أكثر من طرفني متعاقدين،
تقوم األطراف يف النزاع اليت يتشاطر املصلحة ذاتها بتعيني حمكم باالتفاق بني بعضهم .وتعمد األطراف املتعاقدة ،يف
غضون ستني يوماً عقب تعيني احملكم الثاني ،إىل تعيني احملكّم الثالث الذي ال جيب أن يكون مواطناً ألي من
األطراف املتعاقدة وال حيمل اجلنسية ذاتها اليت حيملها احملكّمان األوّالن .ويتوّىل احملكم الثالث رئاسة احملكمة؛
(ب) يف حال مل يُعيَّن احملكّم الثاني خالل الفرتة احملددة ،أو يف حال تعذّر على األطراف املتعاقدة التوصل إىل
اتفاق خالل الفرتة احملددة بشأن تعيني احملكّم الثالث ،يتم تعيني هذا احملكّم بناءً على طلب أي طرف من األطراف
املتعاقدة ،من جانب املدير العام للمنظمة خالل فرتة شهرين من تاريخ تلقي الطلب.
-2

تتخذ حمكمة التحكيم قراراً بشأن مقرّها الرئيسي وتعتمد نظامها الداخلي.

-3

تصدر حمكمة التحكيم قراراتها مبا يتماشى مع أحكام هذا االتفاق وأحكام القانون الدولي.

-4

تصدر حمكمة التحكيم حكمها بأغلبية أعضائها الذين ال جيوز هلم االمتناع عن التصويت.

-5

جيوز ألي طرف متعاقد لي طرفاً يف النزاع أن يتدخل يف اإلجراءات ،مبوافقة حمكمة التحكيم.

يكون احلكم الصادر عن حمكمة التحكيم نهائياً وملزماً على األطراف املتعاقدة يف النزاع
-6
وألي طرف متعاقد يتدخل يف اإلجراءات ،ويتم االمتثال له من دون أي تأخري .تقوم حمكمة التحكيم بتفسري حكمها
بنا ًء على طلب أي طرف من األطراف املتعاقدة يف النزاع أو أي طرف متعاقد متدخّل.
ما مل حتدد حمكمة التحكيم خالف ذلك بسبب أي ظروف خاصة متصلة باحلالة ،تتحمّل األطراف املتعاقدة
-7
األطراف يف النزاع بالتساوي نفقات احملكمة ،مبا يف ذلك أتعاب أعضائها.
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القرار GFCM/38/2014/1

املرفق واو

بشأن اخلطوط التوجيهية لنظام رصد السفن ونظم املراقبة ذات الصلة
يف منطقة اختصاص اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط
 -1يقرّ أعضاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط ،بصورة فردية ومجاعية على السواء ،مبسؤوليتهم
عن محاية املوارد البحرية احلية واستغالهلا استغالالً مستداماً يف منطقة اختصاص اهليئة .إضافة إىل ذلك ،يعرتفون
باهليئة كمنظمة خمتصة لتنسيق وإدارة استغالل املوارد البحرية احلية يف املنطقة برمّتها.
 -2وتنسّق اهليئة عملياتها مع املنظمات اإلقليمية األخرى إلدارة مصايد األمساك حول العامل وخاصة مع تلك اليت
جتاورها وتتداخل مع منطقة اختصاصها ،وكذلك مع أعضائها .ويشمل هذا التنسيق أيضاً أشكال البيانات
والربوتوكوالت املستخدمة لتبادل البيانات بني السلطات املختصة وتدمج إجراءات البيانات هذه طبقاً للممارسة احلالية
يف بلدان أ وروبا ومشال إفريقيا وآسيا املعنية مبصايد البحر األبيض املتوسط والبحر األسود .وتنظر مجيع اخليارات
واملعطيات الفنية يف تنفيذ نظام مركزي للهيئة يف خيارات ومعطيات موازية قائمة أص ًال يف اإلقليم.
 -3يف حال كانت اهليئة لتختار إدماج اخليارات واملعطيات الفنية اليت مل يت ّم النظر بها حتى اآلن يف اإلقليم ،ال بدّ
من إطالق مشاورات بني اهليئة وأعضائها بغية احلفاظ على التطابق.
وينشئ مجيع أعضاء اهليئة نظاماً وطنياً قائماً على القمر الصناعي لرصد سفن الصيد وفق التوصية
-4
 ،GFCM/33/2009/7ويكون هذا النظام قابالً للتشغيل حبلول نهاية ديسمرب /كانون األوّل ( 2012مالحظة :يف
حال أدّت االعتبارات اجلغرافية والسياسية القائمة وقت إعداد هذه الوثيقة إىل منع أحد األعضاء من الوفاء بالتزامه يف
املهلة احملددة ،يُفهم أنّ املهلة الزمنية ستعدّل إىل أقرب تاريخ ممكن عملياً ،ويف غضون ذلك ستستخدم الدولة العضو
مركز رصد األمساك املركزي التابع للهيئة ،عند تشغيله ،انظر النقطة  6أدناه).
من األهمية مبكان أن يولي أعضاء اهليئة االهتمام الواجب لوضع نظم وطنية لتسجيل سفن الصيد وتنفيذها
-5
بالكامل ،حبيث تكون أساساً لنظام رصد السفن اخلاص بها .وجيب إدماج بيانات التسجيل الوطنية أيضاً يف سجل
السفن اخلاص باهليئة (القرار  )GFCM/35/2011/1حبيث ميكن ملركز رصد األمساك التابع للهيئة أن يعتمد على
بيانات حمدّثة .وتشجّع اهليئة وأعضاؤها على اقتناص هذه الفرصة لتحديث سجالتهم الوطنية واإلقليمية لكي تتماشى
مع املبادرات الدولية ملكافحة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم (وهو أحد األسباب الرئيسية لوضع نظام
لرصد السفن).
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وبهدف التأكّد من مجع بيانات متسقة وتبادهلا على مستوى منطقة اختصاص اهليئة ،ستنشئ أمانرة اهليئرة
-6
نظاماً مركزياً لرصد السفن يؤدي دوراً متعدد اجلوانب .وستكون إحدى الوظائف الرئيسية هلذا النظام أداء دور مسرتودع
مركزي ومصدر جلميع بيانات السفن اخلاصة باهليئة .إضافة إىل ذلك ،ميكن هلذا املركرز اإلقليمري لرصرد األمسراك أن
يوفّر خدمات بيانات ألعضاء اهليئة الذين مل يتمتعوا بعد مبنافع مركزهم اخلاص لرصد األمساك .ويف هذه احلالرة ،مرن
شأن السفن املسجّلة يف تلك البلدان واليت حتمل أجهزة مطابقرة ،أن ترفرع تقاريرهرا مباشررة إىل مركرز رصرد األمسراك
التابع للهيئة .ومن شأن هذا املركز بدوره أن يزوّد السلطات املسؤولة عن مصايد األمساك يف تلك الدول بإمكانية الوصول
اآلني إىل البيانات.
ويتطلّب وضع التقارير ملنطقة اختصاص اهليئة اإلبالغ عن مجيع مواقع نظم رصد السفن ملركز رصرد األمسراك
-7
التابع لسلطات دولة العلم يف املقام األوّل .ويف حال كان أي موقع أبلرغ عنره خرارج امليراه اإلقليميرة أو امليراه اخلاضرعة
للوالية الوطنية لدولة العلم اليت تتبع هلا السفينة املبلّغة ،فإنّه سريسل فروراً إىل مركرز رصرد األمسراك الترابع للهيئرة.
وستكون أمانة اهليئة مسؤولة عن إرسال البيانات إىل أيّ طرف ثالث خموّل احلصول عليها.
وحيدّد األعضاء النهج األكثر مالءمة لرصد مصايد األمساك صغرية النطاق واحلرفية التابعة هلم .وسريأخذ هرذا
-8
اإلجراء يف االعتبار عوامل متغيّرة مثل جمموعات البيانات املطلوبة والتواتر املتوخى لإلبالغ .عالوة على ذلك ،سريتناول
مسألة األجهزة املطلوبة لإلبالغ على منت السرفن علرى أسرا معرايري مرن قبيرل مروارد الطاقرة ،والتغطيرة اجلغرافيرة،
واالستثمار األوّلي املطلروب ،وتكراليف التشرغيل .وسرتحظى امل سرائل شرأن اسرتخدام نظرم االتصراالت األرضرية ،مثرل
الرتددات العالية جداً ،والشربكات الالسرلكية ،واهلواترف اخللويرة ،ونقرل البيانرات يف املروانئ ،باالهتمرام يف الوقرت
املناسب.
سيوفّر األعضاء بيانات نظام رصد السفن إىل األصول التابعة هلم واملعنية بالرصد واملراقبة واإلشراف وكرذلك إىل
-9
أصول الرصد واملراقبة واإلشراف لدى أعضاء آخرين يف اهليئة كطريقة لضبط الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظريم
يف منطقة اختصاص اهليئة.
 -10وتنشئ اهليئة قاعدة بيانات للسفن على مستوى اهليئة ملنطقة اختصاصها مبرا يف ذلرك وجرود ملرف لكر ّل مرن
السفن املرخصة للصيد وتقرير عن كلّ حادث مؤكّد أو مشتبه بأنّره غرري قرانوني .وسريجري ذلرك وفرق أحكرام التوصرية
 GFCM/33/2009/8والتوصية .GFCM/32/2008/1
 -11يف حال قام أحد أعضاء اهليئة ،خالل ممارسة أنشطته العادية املتعلّقرة بنظرام رصرد السرفن والرصرد واملراقبرة
واإلشراف ،بضبط ما يبدو أنّه نشاط صيد غري قانوني من جانب سفينة تعمل حتت علم آخر غرري علمهرا ،فإنّره سريبلغ
دولة العلم املعنية وأمانة اهليئة مبا خلص إليه.
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 -12ستدمج البيانات اليت جتمعها اهليئة يف قاعدة بيانات واحدة :سجالت السفن (الفقرة  )5وبيانات نظرام رصرد
السفن (الفقرة  )6وحوادث الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم (الفقررة  .)10وسيسرمح للمروظّفني املُعيّرنني لكر ّل
عضو بالوصول املباشر وغري املقيّد إىل قاعدة البيانات وفق سياسة وإجراءات سرية البيانات اخلاصة باهليئة.
-13

سيتطوّر تطبيق نظام رصد السفن والتكنولوجيات ذات الصلة حبسب التطوّرات يف أحدث التقنيات.
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التوصية  GFCM/38/2014/1املعدّلة للتوصية GFCM/37/2013/1

املرفق زاي

بشأن التدابري االحرتازية والطارئة لعام  2015واملعنية بأرصدة األمساك السطحية الصغرية
يف املنطقة اجلغرافية الفرعية  17للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط
إن اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط،
إذ تذكّر بأن أهداف االتفاق بشأن إنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحرر األبريض املتوسرط هري تعزيرز تنميرة املروارد
البحرية احليّة ،وصونها ،وإدارتها الرشيدة واستخدامها على حنو مناسب؛
وإذ تذكّر بالتوصرية GFCM/27/2002/1بشرأن إدارة أنرواع خمترارة مرن أمسراك القراع واألمسراك السرطحية الصرغرية،
وخباصة املادة 2منها؛
وإذ تذكّر بالتوصية  GFCM/30/2006/1بشأن إدارة بعض مصايد األمساك اليت تستغل أمساك القاع واألمساك السطحية
الصغرية ،وخباصة املادتني  2و 3منها؛
وإذ تنظر يف التوصية  GFCM/37/2013/1بشأن خطة اإلدارة متعددة السنوات ملصايد األمساك السطحية الصغرية يف
اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط – املنطقة اجلغرافية ( 17مشال حبر األدرياتيك) ،وتدابري الصون
االنتقالية ملصايد األمساك السطحية الصغرية يف املنطقة اجلغرافية ( 18جنوب حبر األدرياتيك)؛
وإذ تشري إىل أنّه بالنسبة إىل األنشوفة يف املنطقة اجلغرافية  ،17اعتربت اللجنة العلمية االستشارية مؤخراً أنّ األرصدة
تستغل استغال ًال مفرط ًا وأشارت باحلد من نفوق األمساك؛
وإذ تشري إىل أنّه بعد التقييم األخري لألرصدة الذي أجرته اللجنة العلمية االستشارية ،ال بد من تنقيح النقاط املرجعية
ضمن التوصية GFCM/37/2013/1؛
وإذ تعترب أنّه بانتظار تنقيح النقاط املرجعية ،جيب اختاذ تدابري احرتازية لعام  2015للح ّد من نفوق أمساك األنشوفة؛
وإذ تشري إىل أنّ القيود املؤقتة تعترب ذات أثر مفيد على مصايد األمساك ،جيب تطبيق فرتة زمنية مغلقة خالل موسم
تزاوج مسك األنشوفة الذي غالباً ما يقع بني أبريل /نيسان وأغسط  /آب؛
وإذ تعترب أنّه من املالئم تنقيح تعريف "يوم الصيد"؛

87

وإذ تعترب أنّه من املالئم حتديد العدد األقصى أليام الصيد يف الشهر؛
تعتمد طبقاً ألحكام الفقرة ( 1ب) و(ح) من املادة  3واملادة  5من اتفاق اهليئة:
تعديل التوصية

GFCM/37/2013/1

-1

جيب أن يعدّل التعريف يف الفقرة ( 7أ) من اجلزء األوّل كما يلي:

-2

جيب تعديل التعريف يف الفقرة ( 7ب) من اجلزء األوّل كما يلي:

-3

جيب تعديل الفقرة  27من اجلزء السابع كما يلي:

"السفن اليت متار الصيد الناشط يف أرصدة األمساك السطحية الصغرية :تعين أي سفينة مزوّدة إما بشباك جرّ ،أو
بشباك جرّافة ،أو بأي نوع آخر من الشباك احمليطة حيث متثل كمية إمجالي املصيد ألرصدة األمساك السطحية
الصغرية من السردين ،واألنشوفة  50يف املائة على األقل من املصيد بالوزن احليّ".

"يوم الصيد يعين أي فرتة متواصلة متتد على  24ساعة ،أو جزء من هذه الفرتة ،تكون السفينة موجودة خالهلا يف
املنطقة اجلغرافية  17و/أو املنطقة اجلغرافية  ،18وتبحث عن أمساك ،وتصوّب وحتدّد وتقطر وتنقل معدات صيد
وحتمل املصيد وتشحنه وحتفظه وجتهّزه على متنها وتنقل األمساك ومنتجات املصايد إىل الرب".

"الشباك اجلرّافة ومراكب اجلرّ ألرصدة األمساك السطحية الصغرية كما هي حمددة يف البند الثاني من الفقرة  22أعاله،
وبغضّ النظر عن طول السفينة اإلمجالي ،ال تعمل ألكثر من  20يوم صيد يف الشهر ،على أال تتعدّى  180يوم صيد يف
السنة الواحدة".
التدابري االحرتازية والطارئة لعام

2015

لعام  ،2015يتعيّن على األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة يف اهليئة اليت كانت سفنها تصيد
-4
أرصدة األمساك السطحية الصغرية يف املنطقة اجلغرافية  17خفض أعمال الصيد وفقاً ملا هو حمدّد يف الفقرة  27من
التوصية  .GFCM/37/2013/1وهلذه الغاية ،وباستثناء أحكام الفقرة  27من اجلزء السابع ،لعام  ،2015جيب أال
تتعدّى كل سفينة صيد تستهدف مسك األنشوفة  144يوم صيد يف السنة الواحدة.
لعام  ،2015وبهدف محاية مناطق احلضانة ومناطق وضع البيض ،تطبّق األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة
-5
غري املتعاقدة حاالت إغالق مكاني وزماني ملا ال يقل عن  15يوماً متواصالً وحتى  30يوماً متواصالً للسفن اليت تصطاد
أرصدة األمساك السطحية الصغرية يف املنطقة اجلغرافية  .17وجيب أن تُحدّد حاالت اإلغالق هذه يف املياه اخلاضعة
لواليتها وأن تت ّم بني  1أبريل /نيسان و 31أغسط  /آب.
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يتعيّن على األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة أن تبلغ أمانة اهليئة ،حبلول
-6
تشرين الثاني  ،2014عن تواريخ ومناطق اإلغالق.
وبناء على ذلك جيب تكييف برامج املراقبة الوطنية وفقاً ملا هو حمدّد يف الفقرة
-7
.GFCM/37/2013/1

29

30

نوفمرب/

من التوصية

استعراض خطة اإلدارة
تنظّم اللجنة العلمية االستشارية اجتماعاً حمدداً يف الفرتة الفاصلة بني الدورات يف عام  2014الستعراض النقاط
-8
املرجعية خلطة اإلدارة وتقييم التدابري املطبّقة من جانب األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة مبا يف ذلك
حاالت اإلغالق اليت ستطبّقها هذه األطراف .وينبغي أن تساعد اللجنة العلمية االستشارية على حتديد مزيد من املناطق
ذات الصلة حباالت اإلغالق الزمين ،سواء كانت ضمن املياه الوطنية أو خارجها.
ألغراض الفقرة  ،8يتعيّن على اللجنة العلمية االستشارية أن تأخذ يف االعتبار العوامل االجتماعية واالقتصادية
-9
وأن تتشاور عند االقتضاء مع جلنتها الفرعية املعنية بالعلوم االقتصادية واالجتماعية.
 -10على أسا مشورة اللجنة العلمية االستشارية ،تستعرض اهليئة مضمون خطة اإلدارة لعام
حال الضرورة.

2015

وتكيّفه يف
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املرفق حاء
للتوصية GFCM/34/2010/3

التوصية  GFCM/38/2014/2املعدّلة وامللغية
بشأن حتديد حاالت عدم االمتثال
إن اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط،

إذ تذكّر بأن أهداف االتفاق بشأن إنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط هي تعزيز تنمية املوارد
البحرية احليّة ،وصونها ،وإدارتها الرشيدة واستخدامها على حنو مناسب؛
وإذ تذكّر بأن جمل منظمة األغذية والزراعة اعتمد يف  23يونيو/حزيران  2001خطة عمل دولية تهدف إىل الوقاية من
الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم ومنعه والقضاء عليه؛
وإذ تذكّر باختصاصات جلنة االمتثال التابعة للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط؛
وبالنظر إىل احلاجة إىل اختاذ خطوات لضمان فعالية أهداف اهليئة؛
وبالنظر إىلالتزام مجيع األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة والكيانات غري األعضاء يف اهليئة العامة
ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط احرتام تدابري الصون واإلدارة اليت تتخذها اهليئة عند الصيد يف منطقة اختصاص
اهليئة؛
وإذ تدرك ضرورة اختاذ خطوات منسّقة ومناسبة من جانب مجيع األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة
والكيانات غري األعضاء يف اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط لضمان تنفيذ تدابري الصون واإلدارة اليت
تتخذها اهليئة ،واحلاجة إىل تشجيع مجيع األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة والكيانات غري األعضاء
يف اهليئة على االلتزام بهذه التدابري عند الصيد يف منطقة اختصاص اهليئة؛
تعتمد وفقاً ألحكام الفقرتني الفرعيتني (ب) و(ح) من الفقرة  1من املادة  3واملادة  5من اتفاق إنشاء اهليئة ،ما يلي:
تقوم اهليئة يف كلّ سنة ،عن طريق جلنة االمتثال التابعة هلا ،مبا يلي:

-1
()1

جتري ،متاشياً مع الفقرتني الفرعيتني ( )3و( ،)4عملية لتحديد حاالت عدم امتثال األطراف املتعاقدة اليت مل
تفِ بالتزاماتها مبوجب اتفاق إنشاء اهليئة يف ما خيص تدابري الصون واإلدارة اليت اختذتها اهليئة ،خاصة
بعدم اختاذها التدابري واإلجراءات املطلوبة أو ممارستها الرقابة الفعّالة وفقاً للقواعد واللوائح الوطنية لكفالة
امتثال السفن اليت ترفع علمها لتدابري الصون واإلدارة؛
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()2

جتري ،متاشيا مع الفقرتني الفرعيتني ( )3و( ،)4عملية لتحديد حاالت عدم امتثال األطراف املتعاونة غري
املتعاقدة والكيانات غري األعضاء اليت ختلفت عن تنفيذ التزاماتها ،مبوجب القانون الدولي ،يف ميدان التعاون
مع اهليئة على إدارة املوارد البحرية احلية عند الصيد يف منطقة اختصاص اهليئة ،خاصة بعدم اختاذ تدابري
أو ممارسة رقابة فعّالة وفقاً للقواعد واللوائح الوطنية لكفالة عدم قيام سفنها بأي نشاط متصل بالصيد أو مصايد
األمساك يقوض تنفيذ تدابري الصون واإلدارة املتخذة من قبل اهليئة.

()3

تستعرض مجيع املعلومات املتاحة عن حالة تنفيذ قرارات اهليئة ،مبرا فيهرا ،علرى سربيل املثرال ،البيانرات
اخلاصة باملصيد أو اجملهود ،ومعلومات التجارة ،وغري ذلك ،باالستناد ،حسرب االقتضراء ،إىل )1( :طلبرات
اإليضاح )2( ،رسائل التعبري عن القلق )3( ،ورسائل التحديد .وإن الشكل املوحّرد هلرذه الطلبرات والرسرائل،
الذي سريسله األمني التنفيذي ،ستعتمده جلنة االمتثال.

()4

تنظر يف مجيع املعلومات األخرى املتاحة والقابلة للتحقق ،مبا فيها املعلومات املقدّمة من جانب الكيانات غري
األعضاء بشأن أنشطة الصيد اليت جتريها األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة والكيانات غري
األعضاء يف اهليئة .وجيب أن تصل هذه املعلومات إىل أمانة اهليئة قبل  60يوماً على األقل من انعقاد الدورة
السنوية التالية .وال تنطبق هذه املهلة الزمنية على األطراف املتعاقدة؛

()5

تعهد إىل أمانة اهليئة مبهمة مراجعة أي مصدر للمعلومات القابلة للتحقق وتقديم حتليل متهيدي إىل جلنة
االمتثال بهدف اقرتاح إجراء تتبعه جلنة االمتثال يف حتديد حاالت عدم االمتثال.

تطلب اهليئة من األطراف املتعاقدة ،واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة والكيانات غري األعضاء املعنية يف اهليئة
-2
تعديل أي عمل أو ختلف عن العمل متّ حتديده حتى ال حتدّ من فعالية تدابري اإلدارة املتخذة من قبل اهليئة ،وفقًا
لإلجراء الوارد يف الفقرة .3
عندما حتدد جلنة االمتثال حاالت لعدم االمتثال ،يقوم األمني التنفيذي يف غضون  30يوم عمل بعد إقرار
-3
تقرير جلنة االمتثال حني تكون عملية التحديد قد متت ،بإحالة رسالة التحديد إىل الطرف املتعاقد والطرف املتعاون
غري املتعاقد والكيان غري العضو املعين .ويسعى األمني التنفيذي إىل احلصول على تأكيد من الطرف املتعاقد والطرف
املتعاون غري املتعاقد والكيان غري العضو املعين باستالمه رسالة التحديد.وتتضمن رسالة التحديد ،ضمن مجلة أمور
أخرى ،ما يلي:
(أ) سبب (أسباب) التحديد مشفوع ًا جبميع القرائن واملعلومات املؤيدة املتاحة؛
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(ب) احلق يف الرد على اهليئة خطياً ،يف موعد غايته  60يوماً قبل انعقاد الدورة التالية للجنة االمتثال ،خبصوص
التحديد والدعوة إىل توفري أية معلومات ذات صلة ،مثل القرائن الداحضة للتحديد أو ،عند االقتضاء؛ خطة
عمل لتحسني احلالة والتدابري املتخذة لتصحيحها؛
(ج) الدعوة ،يف حالة طرف متعاون غري متعاقد وكيان غري عضو ،إىل املشاركة كمراقب يف دورة جلنة االمتثال اليت
سيت ّم خالهلا النظر يف القضية.
تشجّع األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة على الطلب بصورة مشرتكة وفردية من األطراف
-4
املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة والكيانات غري األعضاء املعنية تعديل أي عمل أو ختلف عن العمل متّ حتديده
حتى ال حتدّ من فعالية تدابري اإلدارة املتخذة من قبل اهليئة .فضالً عن ذلك ،جيب أن تتعاون إىل أقصى حدّ ممكن يف
عملية التحديد السرتعاء انتباه األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة والكيانات غري األعضاء إىل احلاجة إىل
تنفيذ واجب التعاون على صون وإدارة املوارد البحرية احلية ،حبسن نية ،ومبا يتسق مع القانون الدولي.
يتعيّن على جلنة االمتثال تقييم رد األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة والكيانات غري األعضاء
-5
على رساالت التحديد ،إىل جانب أيّ معلومات جديدة ،واقرتاحها على اهليئة الختاذ قرار واحد من اإلجراءات
التالية:
(أ) إبطال التحديد؛
(ب) أو مواصلة حالة التحديد لألطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة والكيانات غري األعضاء .ويف هذه
احلاالت ،توصي اهليئة بالتدابري املناسبة الرامية إىل تسوية حاالت عدم االمتثال ،مبا يف ذلك تدابري التجارة
التمييزية ،ملنع عدم امتثال األطراف املتعاقدة/األطراف املتعاونة غري املتعاقدة/الكيانات غري األعضاء اليت ّمت
حتديدها.
ال مينع عدم وصول رد من األطراف املتعاقدة ،واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة والكيان غري العضو املعين على
-6
رسالة التحديد يف غضون املدة احملددة ،اهليئة من اختاذ تدابري يف هذا الشأن ،متاشيا مع الفقرة (5ب).
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املرفق طاء
اخلطوط التوجيهية بشأن إدارة مجوع املرجان األمحر يف البحر األبيض املتوسط
املعلومات األساسية والنطاق
نظّمت اهليئة ،عقب الطلب املقدّم من أعضائها ،عدّة اجتماعات تقنية (يف  2010 ،1988 ،1983و)2011
-1
لتحليل وضع جمموعات املرجان األمحر ( )Corallium rubrumيف البحر األبيض املتوسط وتعزيز التوافق حول تدابري
اإلدارة اليت ستطبق بهدف تفادي استغالل هذه اجملموعات بشكل مفرط يف منطقة اهليئة .وقدّمت وثيقة تتضمّن
معلومات أساسية للتحضري خلطة إقليمية إلدارة املرجان األمحر 2وقبلتها اللجنة العلمية االستشارية التابعة للهيئة يف
عام  .2013ونصحت اهليئة يف دورتها السابعة والثالثني (كرواتيا ،مايو/أيار  ،)2013باستعراض بعض اجلوانب
التشغيلية ملشروع اخلطة بالتفصيل وتقييم جدواها يف حلقة عمل متخصصة عقدت يف بلجيكا يف يناير/كانون الثاني
 . 2014ووافقت اهليئة يف دورتها الثامنة والثالثني (املقرّ الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة ،مايو/أيار  ،)2014على
اعتماد "خطوط توجيهية حمددة إلدارة جمموعات املرجان األمحر يف البحر األبيض املتوسط" على أسا وثيقة
املعلومات األساسية.
متّت صياغة هذه اخلطوط التوجيهية لتسهيل إعداد خطة إدارة إقليمية احرتازية ومؤقتة وتكيفية .ويقصد
-2
باحرتازية أنّ اخلطوط التوجيهية جيب أن توفّر عوامل للحفاظ على الوضع الراهن للمورد يف غياب البيانات إلجراء
تقييم رمسي لألرصدة على نطاق إقليمي .غري أنّ غياب البيانات ال يعين أنّه ال ميكن إدارة األرصدة :فقد كان النهج
االحرتازي يستخدم يف إطار اإلدارة التكيفية .وجيب على أي خطة إدارة قائمة على هذه اخلطوط التوجيهية أن تكون
تكيفية بهدف تعديلها وفقاً للمعلومات اجلديدة املتاحة للجنة العلمية االستشارية ،كما ال بد من أن تكون مرنة مبا فيه
الكفاية لتتماشى مع تدابري اإلدارة القائمة املوضوعة أساساً يف بلدان خمتلفة ،شرط أن تكون قادرة على ضمان حتقيق
األهداف الرئيسية احملددة يف اخلطة و/أو أن تكون أكثر حزماً.
تنطبق هذه اخلطوط التوجيهية ،من الناحية اجلغرافية ،على حوض البحر األبيض املتوسط برمّته .وجيب أن
-3
حتدّد البلدان اليت تطوّر حالياً أنشطة حصاد املرجان األمحر وحدات األرصدة وحدودها .وأفيد أنّ املرجان األمحر
يتواجد على طول السواحل املتوسطية .ويف ألبانيا واجلزائر ومالطة وموناكو واجلبل األسود ،حيظر حصاد املرجان
األمحر ،بينما تقوم ك ّل من كرواتيا وفرنسا واليونان وإيطاليا واملغرب وإسبانيا وتون باستغالل املرجان األمحر وفقاً ألطر
تنظيمية وطنية خمتلفة .وبالنسبة إىل قربص ومصر ولبنان وليبيا وسلوفينيا واجلمهورية العربية السورية وتركيا ،فلم تبلغ
اهليئة عن أي نشاط حصاد يف تلك البلدان.

2

تستند هذه اخلطوط التوجيهية إىل وثيقة معلومات أساسية أكثر مشولية متاحة على الرابط التالي:

http://151.1.154.86/GfcmWebSite/SAC/SCMEE/2014/MgmtPlan -RedCoral/docs.html
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األهداف

 - 4بعد اخلطوط التوجيهية بشأن إطار اإلدارة العام وتقديم معلومات علمية خلطط اإلدارة متعددة السنوات ملصايد
األمساك املستدامة يف املنطقة اليت تغطيها اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط ،3تهدف اخلطوط
التوجيهية إلدارة جمموعات املرجان األمحر يف البحر األبيض املتوسط إىل توفري عناصر لصون حجم األرصدة ،ومكافحة
الصيد املفرط (أفيد عنه يف عدة مناطق ،خاصة للمجموعات السطحية) ومنعه يف املناطق حيث ال يستغل املورد بالكامل،
مع ضمان غالت مستدامة طويلة األمد يف الوقت ذاته.

األهداف التشغيلية:
جيب أن تستند األهداف التشغيلية املؤقتة إىل التوصيات امللزمة القائمة للهيئة
-5
و ،)Rec. GFCM/35/2012/1وعلى حنو خاص:

(Rec. GFCM/35/2011/2



اهلدف التشغيلي املؤقت :1للتأكّد عرب املراقبة من أنّ احلجم القانوني األقصى حلصاد املرجان األمحر يطبّق
على مستوى اهليئة؛



اهلدف التشغيلي املؤقت  :2للحفاظ على مستوى حصاد السنوات الثالثة السابقة بهدف ضمان استمرار عمل
مصايد األمساك مع انتظار تقييم متسق جملموعات املرجان األمحر استنادًا إىل معلومات علمية سليمة.

املؤشرات والنقاط املرجعية وقواعد اختاذ القرارات
-6

مؤقت.

بهدف قيا أداء اإلدارة يف حتقيق األهداف ،جيب حتديد مؤشر ونقاط مرجعية مقابلة له لك ّل هدف تشغيلي
لك ّل نقطة مرجعية ثالث قيم مرتبطة بها:

-7




النقطة املرجعية املستهدفة ،وهي املوافقة حلالة متوخاة سيتمّ حتقيقها من حيث املعدّل؛
النقطة املرجعية احلدّية ،وهي تشري إىل حالة غري متوخاة وجيب تفاديها بأي مثن؛
احلدّ املوضوع أو النقطة املرجعية االحرتازية ،أي احلد األدنى الذي ميكن إنطالقا منه اختاذ اإلجراءات
األولية خلفض خماطر جتاوز احلدّ.

 - 8جيب أن يقرّر كل بلد اإلجراءات احملددة اليت جيب اختاذها بهدف احلفاظ على مستويات مستدامة للنقاط
املرجعية أو إلعادتها إىل اهلدف.
 - 9ومتاشياً مع النقطة  9من اخلطوط التوجيهية للهيئة املذكورة أعاله ،جيب حتديد األهداف واحلدود الدنيا
والنقاط املرجعية احلدّية نسبة إىل جمموعة من إجراءات اإلدارة احملتملة املستندة إىل البيانات العلمية واالجتماعية

3

قرارات أخرى  OTH-GFCM/36/2012/1يف جممع قرارات اهليئة.
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واالقتصادية املتاحة حول املورد .غري أنّه بالنظر إىل خصوصية مورد املرجان األمحر والنقص اهليكلي للبيانات املوثوقة
واحملدّثة حول الغالت الفعلية وحالة اجلموع يف العديد من مناطق جمال التوزيع ،جتدر اإلشارة إىل أنّ النقاط املرجعية
اليت تستخدم بصورة متكررة يف إدارة مصايد األمساك (كما ورد يف النقاط  13-11من اخلطوط التوجيهية للهيئة) ميكن
بصعوبة أن تطبق على املرجان األمحر يف الوقت احلاضر .وتعك النقاط املرجعية املقرتحة يف هذه اخلطوط التوجيهية
قلة املعلومات وجيب اعتبارها نقاطاً مؤقتة .كما ميكن إجراء تنقيح بناء على مشورة اللجنة العلمية االستشارية
ومناقشات اهليئة.
 - 10يرتبط كلّ هدف تشغيلي مؤقت بقاعدة الختاذ القرار .وتؤدي قاعدة اختاذ القرار دور احملفّز للقيام بإجراء
إداري .وسوف يعتمد اإلجراء الذي يتخذ على موقع املؤشر ذي الصلة بالنقطة املرجعية .وترتك اخلطوط التوجيهية
احلالية اختيار هذه اإلجراءات للبلدان وتنصح باستخدام التدابري املصنّفة كتدابري فعّالة واليت تأخذ يف احلسبان اآلثار
االجتماعية واالقتصادية للتدابري املقرتحة.
اهلدف التشغيلي  :1للتأكّد عرب املراقبة من أ ّن احلجم القانوني األقصى حلصاد املرجان األمحر يطبّق على مستوى
اهليئة
 - 11املؤشر هلذا اهلدف هو متوسط حجم (القطر األساسي) املصيد (القطر القاعدي) الذي يتمّ إنزاله على الرب.
ويقرتح حتديد قيمة النقطة املرجعية املستهدفة للهدف التشغيلي املؤقت على أسا احلجم احلالي األقصى الذي
حتدده توصيات اهليئة اليت تتوقّع عرضاً بنسبة  10يف املائة بالوزن احلي للجموع الصغرية .وميكن حتديد النقطة
املرجعية احلدّية للهدف التشغيلي املؤقت كضعف النقطة املرجعية املستهدفة ،اليت تعين أنّ  20يف املائة من الوزن
احليّ جلموع املرجان الصغرية يف أعمال اإلنزال هي مبثابة احلالة احلدّية اليت جيب تفاديها بأي مثن .كما ميكن
إرساء احلدود على نسبة  15يف املائة كإنذار مبكر ،ما يشري إىل ضرورة حتفيز اإلجراءات بهدف احلدّ من خطر جتاوز
النقطة املرجعية احلدّية.
اجلدول  :1قواعد اختاذ القرارات واإلجراءات اخلاصة باهلدف التشغيلي املؤقت
األمحر
قواعد اختاذ القرارات

اإلجراءات اليت جيب حتفيزها

النسبة املئوية للمجموعات الصغرية = %0
النسبة املئوية للمجموعات الصغرية :أكثر من صفر يف املائة وأقل من

1

خلطة اإلدارة اإلقليمية للمرجان


10

يف 

ال شيء
التوصية مبراقبة أكثر حزماً

املائة أو معادلة هلا
النسبة املئوية للمجموعات الصغرية :أكثر من  10يف املائة وأقل من  15يف املائة 

التوصية مبراقبة أكثر حزماً

أو معادلة هلا



استقصاء لتقييم هيكل احلجم الفعلي

النسبة املئوية للمجموعات الصغرية  :أكثر من  15يف املائة



التوصية مبراقبة أكثر حزماً



استقصاء لتقييم هيكل احلجم الفعلي



مراقبة الصيد



تقييم إمكانية إغالق مناطق صيد األمساك
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 - 12أدّى التنقيح الذي جرى خالل حلقة العمل يف بروكسل (يناير/كانون الثاني  )2014إىل اقرتاح خبفض قيم
النقاط املرجعية الثالث .ومتّ التوصّل إىل توافق لتعديل قيم النقطة املرجعية املستهدفة لتصبح  0يف املائة من وزن
املستعمرات حتت  7ملم من القطر القاعدي؛ وحدّد املستوى االحرتازي (أو احلدّ األدنى) على  10يف املائة حيث يبلغ
احلدّ األقصى  15يف املائة .وما من حاجة إىل اختاذ أي إجراء بني  0و 10يف املائة ،لكن حني يتمّ بلوغ القيمة ،جيب
حتفيز اإلجراءات املطروحة يف املقرتح.
 - 13جيب حتفيز اإلجراءات حني تتعدّى قيمة املؤشر النقطة املرجعية املستهدفة ،وإىل جانب هذه ،يف احلاالت
اليت يتمّ فيها جتاوز احلدّ األقصى ( 15يف املائة) ،ميكن اقرتاح إجراءات إضافية ملراقبة احلصاد قبل االنتقال إىل
االحتمال األقصى وهو النظر يف إمكانية إغالق املصايد.
 - 14جيب أن يقرّر األعضاء اإلطار الزمين والنطاق اجلغرايف لإلجراءات اليت ستتخذ حني يتمّ جتاوز احلدّ األدنى
أو النقاط املرجعية القصوى ،شريطة أن متتثل العمليات اإلمجالية إلنزال األمساك على الرب اليت جيريها البلد ،يف
جمموعة البيانات السنوية اليت ستنقل إىل اهليئة ،لتوصية عام ( 2012احلجم القانوني األدنى  7ملم مع فارق ممكن
من  10سنتمرتات على أسا إمجالي الوزن السنوي).لكن نظرًا إىل أ ّن توزيع األرصدة غري منتظم وحملي للغاية ،يتعيّن
على البلدان أن تضمن احرتام هذا احلجم املتوسط أيضاً على أسا يومي (أو أسبوعي) جلميع مساحات صيد األمساك
من خالل وضع آلية مراقبة منهجية (يومية أو أسبوعية) للمصيد يف املوانئ.
اهلدف التشغيلي  :2لإلبقاء على حصاد املرجان األمحر يف مستويات مستدامة
 - 15املؤشر هلذا اهلدف هو قيمة إمجالي املصيد (عمليات نقل املصيد إىل الرب) يف املنطقة اليت تغطيها اهليئة،
املتسقة مع اخلطوط التوجيهية للهيئة بشأن خطط اإلدارة متعددة السنوات .وجيب أن تكون النقطة املرجعية املستهدفة
للهدف التشغيلي املؤقت  2متوسط غلّة السنوات الثالث املاضية ،كما جيب وضع النقطة املرجعية االحرتازية والنقطة
املرجعية احلدّية بزيادة  10يف املائة و 20يف املائة يف إمجالي عمليات نقل املصيد إىل الرب .حدّد اهلدف افرتاضاً أنّ
متوسط املصيد للسنوات الثالث السابقة (كما يرد يف قاعدة بيانات املصيد العاملي التابعة ملنظمة األغذية والزراعة) استقر
على مستوى مستدام ،ولكن يف مناسبات عدّة ذكرت احلاجة إىل وضع اهلدف التشغيلي  2على أسا أعمال تقييم
األرصدة الرمسية (مثالً مناذج الغلة املستدامة القصوى ،وغري ذلك) حتت إشراف اللجنة العلمية االستشارية طاملا تتاح
البيانات للقيام بهذا اإلجراء .إضافة إىل ذلك ،ذكر أنّ العديد من مصايد األمساك كانت تفتقر إىل البيانات ومل تكن
جاهزة ملثل هذا التحليل .ويف هذا الصدد ،أقرّت احلاجة امللحة إىل مجع بيانات حول املصيد وإرساهلا إىل أمانة
اهليئة .ومتّ التشديد على البيانات املستقلة بشأن مصايد األمساك املنبثقة من مسوحات علمية أقل تأثّراً باالنتقائية
الشخصية للصيادين يف ما يتعلّق باجلموع الكبرية.
 - 16بالنظر إىل هذه الرباهني ،ميكن اعتماد تنفيذ اهلدف التشغيلي املؤقت  2يف مرحلة ثانية .وقد اعترب اإلطار
املقرتح إلجراء تنقيح تكييفي خالل فرتة ثالث سنوات قابالً للتنفيذ ومالئماً بهدف مجع البيانات الالزمة وتطبيق نظام
إدارة أكثر تفصيالً وفعالية يف املستقبل ،يعتمد أيضاً على اهلدف التشغيلي املؤقت  .2غري أنّه أوصي أيضاً بأن تعتمده
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البلدان بصورة تدرجيية وصوالً إىل مدة التأخري األقصر زمنياً يف حال مسحت البيانات العلمية على املستوى الوطين
بتحقيق ذلك.
تدابري إدارة مصايد األمساك
- 17

وفق ًا للتوصيات النافذة ،تطبّق حالي ًا تدابري اإلدارة التقنية التالية يف اإلقليم بأكمله (اجلدول .)2

اجلدول  :2التدابري التقنية النافذة يف األسا يف توصيات اهليئة القائمة
التدابري احلالية على املستوى اإلقليمي
أدوات اإلدارة
حظر مجع املرجان على عمق أقل من  50مرتاً

القيود على العمق

املعدات الوحيدة املسموح بها هي املطرقة اليدوية خالل الغوص

 oالقيود على املعدات
احلجم األدنى للمصيد الذي يتمّ

قطر قاعدي من  7مليمرتات (يسمح فقط باختالف بنسبة  10يف املائة للمجموعات الصغرية)

إنزاله على الرب
- 18

ترد يف اجلدول  3تدابري أخرى حمتملة ميكن تطبيقها.

اجلدول  :3ترتيب التدابري التقنية احملتملة اليت ستعتمدها البلدان للح ّد من اجملهود واملصيد
جدوى التصنيف
فعالية التصنيف
على املستوى اإلقليمي
أدوات اإلدارة

التعليقات

حدود على قدرة الصيد

نظم ترخيص

مرتفعة

مرتفعة

حدود على املصيد

حصص سنوية فردية

مرتفعة

مرتفعة

على أسا بيانات علمية

حصة يومية فردية

مرتفعة

مرتفعة

قد ترغم الغطاسني على القيام بأكثر من

ترخيص يقتصر على مناطق معيّنة مرتفعة

مرتفعة

مرتفعة

مرتفعة

رحلة يف السنة ،إمنا تضمن أعمال تفتيش
فعّالة
قيود مكانية

إنشاء مالجئ ،أو مناطق مغلقة
بصورة دائمة

جيب احلفاظ على اجلموع يف األعماق اليت
وجدت يف حالة بكر يف إطار مالجئ وميكن
إقامة مناطق حممية حبرية حمددة حلماية
املرجان األمحر

قيود زمنية

قيود مومسية على احلصاد

مرتفعة

مرتفعة

تسهّل مراقبة اجملهود

فرتات مناوبة يف قطاعات خمتلفة

متوسطة

متوسطة

معدّالت استعادة املرجان األمحر متدنية –
حيتاج املرجان من  25إىل  30سنة لبلوغ
احلجم القانوني األدنى – والتغيّر اجلغرايف
غري معروف على حنو جيّد.

رصد مصايد األمساك ومراقبتها واإلشراف عليها
 - 19لضمان االمتثال للتدابري اليت ستعتمد يف خطة اإلدارة ،يكون األعضاء املعنيون مسؤولني عن تنفيذ تدابري اإلدارة
املعتمدة يف املياه التابعة لواليتهم.
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 - 20جيب أن توفّر السلطات الوطنية املراقبة واإلشراف .وترد قائمة تدابري الرصد واملراقبة واإلشراف اليت جرى
تقييمها من حيث الكفاءة واجلدوى يف اجلدول  4وقد تستخدم كتوجيه للسلطات الوطنية.
اجلدول  :4ترتيب تدابري الرصد واملراقبة واإلشراف احملتملة اليت ستعتمد من قبل البلدان
التدابري احملتملة

االقرتاحات

للرصد واملراقبة

فعالية

جدوى التصنيف

الغاية

التصنيف

واإلشراف
دفرت التسجيل

مرتفعة

مرتفعة

تعيني املوانئ

تعيني املوانئ

مرتفعة

مرتفعة

املراقبون على منت

املراقبون العلميون على منت السفن

مرتفعة

متدنية

دفرت التسجيل

لتسجيل املصيد والبيانات ذات الصلة
حبسب الغوص على أسا يومي
تزويد املوانئ املعيّنة باملنشآت واملوظّفني
الالزمني

السفن

ملراقبة احلجم والشحن واملبيعات قبل إنزال
األمساك على الرب

مرتفعة

وحدة دوريات

متوسطة

ملراقبة العمق والرتاخيص واملعدات واحلجم

املراقبة
اإلنذار املبكر
تصديق دفرت

مرتفعة

مرتفعة

مكاملة هاتفية للميناء عند اقرتاب السفينة

مرتفعة

مرتفعة

جيب تصديق دفرت التسجيل عند إنزال

التسجيل يف مواقع

األمساك على الرب للتحقق من حمتوياته

إنزال األمساك على

نسبة إىل املصيد الفعلي الذي أنزل

الرب
جهاز التعقّب على منت السفن

مرتفعة

متوسطة

ملراقبة إجراء احلصاد فقط يف املواقع املالئمة

استخدام الفيديو يف األجهزة

متوسطة

متدنية

تفتيش الفيديو والصور املأخوذة لتحديد

املرخصة لالستعمال حتت املياه
آليات التعقّب

مذكرة بيع مع تفاصيل عن البائع
واملشرتي ورمز لك ّل رزمة تباع

أفضل للعشائر ولتقييم آثار الصيد
متوسطة

متوسطة

ملراقبة منشأ املرجان (القانوني ،اجلغرايف)
ومعاجلة الصيد املخالف .وميكن أن يكون
للمرجان املصدّق من مصايد قانونية قيمة
إضافية.
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الرصد العلمي
 - 21تكون اللجنة العلمية االستشارية التابعة للهيئة مسؤولة عن تقديم املشورة بشأن حالة األرصدة واملؤشرات
االقتصادية للمصايد.
 - 22جيب ضمان رصد علمي سنوي مالئم هلذه املصايد على املستوى الوطين حبيث تكون اللجنة العلمية
االستشارية يف موضع لتوفري املشورة العلمية .وهلذه الغاية ،متّ استحداث أداة إدخال متخصصة على منوذج Excel
لتسهيل نقل البيانات اجملمّعة على أسا سنوي .وامللف متاح على هذا العنوان:
https://gfcmsitestorage.blob.core.windows.net/contents/ReportingTools/GFCM-RedCoral-DataReportingSystem.zip

 - 23وفقاً ملا تنص عليه التوصية  ،GFCM36/2012/1يتعيّن على األعضاء جتميع مناذج مجع البيانات اليت
تقدّمها األمانة وإعادة األشكال اليت متّ ملؤها حبلول  31يناير /كانون الثاني من كلّ سنة ،اعتباراً من موسم احلصاد
لعام .2013
آليات التنفيذ والتطبيق
 - 24جيب أن يتخذ األعضاء تدابري لضمان أنّ تغطي تشريعاتهم الوطنية أحكام أي خطة إدارة للمرجان األمحر.
وال بد من حتديد آليات التنفيذ وآليات تطبيق القواعد خلطة اإلدارة من خالل تشريعات ولوائح على املستوى الوطين،
مع مراعاة خصائص األطر القانونية الوطنية وكذلك اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
أولويات البحوث
أق ّر على نطاق واسع يف العديد من املنتديات أنّ الدراسات العلمية ومواضيع البحوث جيب أن تركّز على:

- 25

الدميوغرافيا






كثافة اجملموعات
تقييم معدل منو اجملموعات
هيكل حجم اجلموع
اهليكل اإلجنابي للجموع وخمرجات الريقات
التوظيف وتقييم نفوق األمساك (مبا يف ذلك االلتهاب عن طريق اإلسفنج املثقوب)

تقييم األرصدة


املنهجيات لألنواع بطيئة النمو ومصايد األمساك اليت تفتقر إىل البيانات
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املسوحات اخلاصة بالبحار


مسوحات حول قيا األعماق كبرية وصغرية النطاق لرسم خرائط مجوع املرجان األمحر يف البحر املتوسط
من خالل منهجيات موحّدة

مورثات اجلموع





توسيع نطاق الدراسة ليشمل مجيع املناطق اجلغرافية حيث يتواجد املرجان األمحر (مبا يف ذلك السواحل
الشرقية والغربية للبحر األبيض املتوسط)
وضع وامسات فعالة جديدة لتحليل احلمض النووي الدقيق للجموع املختلفة
تقييم التنوّع والرتابط اجليين

اسرتداد األرصدة وجتديدها


وضع تقنيات التجديد

تطوير احلصاد البديل يف أعماق البحار
تقييم آثار مركبات التشغيل عن بُعد والغواصات املستخدمة حلصاد مجوع املرجان األمحر وكذلك يف النظام

اإليكولوجي.
استعراض خطة اإلدارة
 - 26وفقاً للخطوط التوجيهية للهيئة بشأن خطط اإلدارة ،جيب اسرتعراض حمتويرات خطرة اإلدارة بصرورة دوريرة
بهدف إدخال التغيريات يف نظام مصايد األمساك .وينبغي أن تنفّذ اللجنرة العلميرة االستشرارية هرذا االسرتعراض علرى
الشكل التالي:






حالة األرصدة اليت تقيّم سنوياً على أسا البيانات حول مصرايد األمسراك الريت تقردّمها البلردان بصرورة
إلزامية إىل اللجنة العلمية االستشارية
حالة مصايد األمساك (مث ًال املؤشرات االقتصادية)
جيب أن تقرتح اللجنة العلمية االستشارية النقاط املرجعية حني تتوافر املؤشرات
عند وضع النقاط املرجعية ،جيب أن تقرتح اللجنة العلمية االستشارية فرتة استعراض هلا

 - 27وفقاً هلذه التوجيهات ،جيب أن تقدّم اللجنة العلمية االستشارية كلّ سنة إن أمكن – أو يف أمد أطول حبسب
األرصدة اليت جرى استقصاؤها وتوافر البيانات – املشورة بشأن حالة األرصدة املسرتغلّة وحرول الضرغوط الريت تطرحهرا
أنشطة الصيد .كما جيب أن ترصد إجناز األهداف التشغيلية بهدف اقرتاح تعديالت أو تنقيحات عند االقتضاء (النقطرة
 15من اخلطوط التوجيهية للهيئة) .وجيب أن جيري التنقيح على مدى  3سنوات ،أو يف فرتات زمنيرة أقصرر يف حرال
كانت البيانات اجلديدة و/أو الشؤون امللحة تتطلّب تدخالً أكثر مالءمة.
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 - 28عالوة على ذلك ،وعلى أسا مشورة اللجنة العلمية االستشارية ،جيب تنقيح املستويات املرجعية مبا يتماشى
مع النقطة  17من اخلطوط التوجيهية للهيئة ،يف حال وجدت اهليئة أنّ بعض املؤشرات ذات الصلة مل تعد مالئمة
لتحقيق هدف/أهداف اخلطة.
 - 29إذا أفادت مشورة اللجنة العلمية االستشارية بأنّ األهداف احملددة اليت وردت يف اخلطة مل تتحقق ،ينبغي أن
تقرر اهليئة تنقيح تدابري اإلدارة بهدف ضمان االستغالل املستدام للمورد (النقطة  .)18وجيب أن يرتكز هذا االستعراض
على مجيع املعلومات اليت مجعت يف التقارير السنوية اليت أعدّها األعضاء وعلى جتميع كلّ البيانات املتاحة حول
املرجان األمحر من مصادر خمتلفة (مناذج إدخال البيانات الرمسية ،الدوائر العلمية ،اجملتمع ،القطاع ،الصيادون،
وغري ذلك).
 - 30عند تلقي هذه املعلومات – اليت جيب أن تشمل التدابري التقنية لإلدارة كما اعتمدت على املستوى الوطين –
ستتخذ أمانة اهليئة اإلجراء الالزم وتبلِّغ اللجنة العلمية االستشارية حبيث ميكن معاجلة القضايا اليت تثار يف جدول
أعمال اللجان الفرعية املختصة بالشكل املالئم .ويعود القرار النهائي بشأن قبول التعديالت على النقاط املرجعية إىل
اهليئة (على أسا مشورة اللجنة العلمية االستشارية).
االمتثال للخطة
 - 31جيب إبالغ اهليئة بإجراءات اإلدارة والتعديالت على اخلطة واالمتثال هلا ضمن التقرير الوطين الذي يقدّم
سنوي ًا إىل اهليئة .ويتعيّن على جلنة االمتثال التابعة للهيئة استعراض هذه التقارير واختاذ اإلجراءات الالزمة.

خارطة الطريق ملكافحة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم (الصيد غري القانوني) يف البحر األبيض املتوسط
اجلوانب اليت ستتم
معاجلتها

اإلجراءات املقرتحة ملكافحة الصيد غري القانوني يف البحر األبيض املتوسط

املرفق ياء

األهداف /املنهجية

بهدف القيام بصورة دائمة جبمع وحتديث وحتليل املعلومات بشأن طبيعة الصيد غري القانوني
تشكيل جمموعة عمل تابعة للجنة االمتثال تكون معنية مبكافحة الصيد غري
ومدى انتشاره وبشأن الوسائل املتاحة ملكافحته ،جيب تكري منتدى متخصص يف اهليئة
القانوني والرصد واملراقبة واإلشراف
ملعاجلة هذه القضايا
جيب أن تستحدث اهليئة مستودع ًا للمعلومات حول طبيعة الصيد غري القانوني ومدى انتشاره
تعزيز اآلليات لتسهيل تبادل املعرفة والتعاون بني الدول املشاطئة للبحر األبيض
يف البحر األبيض املتوسط .وجيب أن يلتزم األعضاء بإتاحة املعلومات ذات الصلة والتعاون
اجلوانب املؤسسية على
املتوسط ،مبا يف ذلك من خالل اهليئة واملنظمات األخرى القائمة ذات الصلة
ضمن نطاق اهليئة
املستويني اإلقليمي
واإلقليمي الفرعي
جيب حتديد املؤسسات والكيانات ذات الصلة .وميكن أن تنشئ اهليئة منصة مبا يف ذلك من
إنشاء شبكة للكيانات واملؤسسات ميكن أن تساهم يف تبادل املعرفة وحتسني التعاون
خالل وسائل إلكرتونية لتسهيل تبادل املعلومات يف الشبكة
جيب بذل مجيع اجلهود لضمان أ ّن الكيانات غري األعضاء يف اهليئة املعروفة مبمارستها
الصيد يف منطقة اختصاص اهليئة مدعوة ألن تصبح إما كيانات أعضاء أو أطراف متعاونة غري
تقييم حضور الكيانات غري األعضاء يف اهليئة يف منطقة اختصاص اهليئة
متعاقدة
جيب أن حتاول اهليئة مواءمة األطر القانونية ألعضائها الذين يستخدمون أمثلة قياسية موحدة
املساعدة على وضع وتنسيق تشريعات األعضاء يف اهليئة مع مراعاة احتياجاتهم
ويعرتفون باألولويات واالحتياجات املختلفة القائمة على املستوى اإلقليمي الفرعي
احملددة يف مكافحة الصيد غري القانوني
اجلوانب القانونية
جيب أن ميتثل أعضاء اهليئة للمتطلبات وفقاً لتوصيات اهليئة ذات الصلة اليت تطلب
ضمان تقديم املعلومات املتعلّقة بالصيد غري القانوني يف الوقت املناسب إىل أمانة
معلومات بشأن الصيد غري القانوني (مث ًال التوصية  GFCM/2008/32/1والتوصية
اهليئة ،وفقاً للتوصيات النافذة

اجلوانب اليت ستتم
معاجلتها

اإلجراءات املقرتحة ملكافحة الصيد غري القانوني يف البحر األبيض املتوسط

وضع خطة عمل إقليمية للوقاية من أنشطة الصيد غري القانوني ومنعها والقضاء
عليها على أسا البيانات العلمية واالجتماعية واالقتصادية

األهداف /املنهجية
)GFCM/2009/33/8
جيب أن يقدّم أعضاء اهليئة مقرتحات لوضع خطة عمل كعنصر رئيسي ملكافحة أنشطة الصيد
غري القانوني .وينبغي القيام بذلك من خالل إشراك أصحاب املصلحة ومجعيات صيادي
األمساك ومنظمات اجملتمع املدني ذات الصلة
جيب أن يعدّ أعضاء اهليئة دراسات تتناول األنواع الرئيسية املستهدفة .وقد تكون جمموعة
من هذه الدراسات الزمة كأسا للعمل املزمع القيام به
بهدف حتسني الفعالية يف مكافحة الصيد غري القانوني ،جيب أن ينظر أعضاء اهليئة يف
إمكانية التحوّل إىل استعمال األشكال املوحدّة إلعداد تقارير بالبيانات
جيب أن جتمع اهليئة املعلومات املتاحة من خالل الدول املشاطئة للبحر األبيض املتوسط،
لغرض متكني توسيم معدات الصيد

وضع منهجيات موحدّة واالتفاق عليها لتقييم املصيد غري القانوني وجتارة منتجات
الصيد دعم ًا للمشورة العلمية
جوانب البحوث العلمية
تعزيز النظم اإلحصائية الوطنية للدول املشاطئة للبحر األبيض املتوسط ،مبا يف ذلك
من خالل صياغة أشكال موحّدة لإلبالغ وتقييم البيانات حول الصيد غري القانوني
صياغة كتيّب عن معدات الصيد وخصائصها التقنية املستخدمة بشكل رئيسي يف
البحر األبيض املتوسط ألغراض الصيد غري القانوني
إجراء املسوحات بشأن استخدام معدات الصيد غري القانوني يف املنطقة اليت تغطيها
جيب إيالء اهتمام خاص يف الدراسات إىل التجارة بهذه املعدات بني أعضاء اهليئة
اهليئة
جيب حتديد املمارسات غري القانونية اليت تتسبب بالصيد العرضي والصيد املرجتع والصيد
اجلوانب التقنية
القضاء على الصيد العرضي غري القانوني ،والصيد املرجتع والصيد غري املقصود
غري املقصود وإلغائها تدرجيياً وتشجيع انتقاء معدات الصيد
بهدف احلدّ من آثار الصيد غري القانوني للحيتانيات يف البحر األبيض املتوسط ،جيب إطالق
مشاريع بصورة مشرتكة مع االتفاق املعين بصون احليتان يف البحر األسود والبحر األبيض
احلدّ من آثار الصيد غري القانوني للطيور البحرية واحليتانيات والسالحف
املتوسط ومنطقة األطلسي املتامخة

اجلوانب اليت ستتم
معاجلتها

اجلوانب االجتماعية
واالقتصادية والرتبوية

اإلجراءات املقرتحة ملكافحة الصيد غري القانوني يف البحر األبيض املتوسط

األهداف /املنهجية

مواءمة أدوات اإلدارة التالية يف البحر األبيض املتوسط ،مبا يف ذلك على املستوى بتوجيه من اللجنة العلمية االستشارية ،جيب أن تقدّم الدول املشاطئة للبحر األبيض املتوسط
اإلقليمي الفرعي وحيثما أمكن :مواسم الصيد ،مناطق الصيد ،حجم الطول األدنى املشورة إىل اهليئة حبيث ميكنها صياغة توصيات واعتمادها على أسا العناصر التقنية ذات
الصلة
لألنواع املستهدفة ومواصفات حجم عني الشبكة
إطالق محالت توعية حلماية مصايد أمساك البحر األبيض املتوسط من الصيد غري
إنشاء شبكة للكيانات واملؤسسات اليت ميكن أن تكون حمورية بالنسبة إىل تنفيذ هذا اإلجراء
القانوني
تسهيل اخنراط اجلمعيات والصيادين احملرتفني يف مكافحة الصيد غري القانوني ،جيب أن ينظر إىل غياب مشاركة اجلمعيات وصيادي األمساك احملرتفني كموطن ضعف يف
مبا يف ذلك من خالل اإلدارة املشرتكة والنهج التشاركية بهدف تعزيز املسؤولية مكافحة الصيد غري القانوني ،وميكن أن يعود اخنراطها املباشر بالنفع على صون النظم
اإليكولوجية يف البحر األبيض املتوسط واالستخدام املستدام ملواردها
جتاه التدابري املتخذة
تعزيز البحوث بواسطة مجع وحتليل البيانات االجتماعية واالقتصادية لغرض تقييم
يف ضوء البعد االجتماعي واالقتصادي للصيد غري القانوني يف البحر األبيض املتوسط ،جيب
صلتها بالصيد غري القانوني يف البحر األبيض املتوسط ،مع تقييم عمل املشاريع
مجع ك ّل البيانات ذات الصلة وحتليلها للتوصّل إىل فهم أفضل لألسباب اجلذرية للمشكلة
اإلقليمية للفاو وكذلك عمل اجلامعات والربامج ذات الصلة

اجلوانب اليت ستتم
معاجلتها

اجلوانب املتعلقة
بالرصد واملراقبة
واإلشراف

اإلجراءات املقرتحة ملكافحة الصيد غري القانوني يف البحر األبيض
املتوسط

األهداف /املنهجية

ينبغي أن يضمن أي نظام رادع ملكافحة الصيد غري القانوني أنتتم أعمال املراقبة من
الشبكة حتى املائدة .وميكن أخذ العمل الذي قامت به كلّ من منظمة األغذية والزراعة
حتسني آليات التعقب واختاذ التدابري للوقاية من التجارة يف منتجات
واهليئة يف االعتبار وكذلك متطلبات لوائح االحتاد األوروبي .وجيب وضع تدابري متصلة
الصيد غري القانوني ومنعها والقضاء عليها
بالسوق وتوسيع نطاقها مبا يتجاوز خطة العمل الدولية التابعة للفاو ملنع الصيد غري
القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.
وال بد من متابعة التنسيق بني أجهزة املراقبة اليت تعمل على املستوى اإلقليمي (مثالً خفر
تكييف األدوات مثل املخطط الدولي املشرتك للتفتيش وبرامج املراقبني
السواحل ،حر احلدود ،الشرطة املالية ومفتشو مصايد األمساك) ،مبا يف ذلك من خالل
ألعضاء اهليئة مبا يف ذلك على املستوى اإلقليمي الفرعي
الشبكات القائمة خلفر السواحل
ميكن أن تنظّم اهليئة دورات تدريب بالتعاون مع االحتاد األوروبي (أي الوكالة األوروبية
إجراء تدريب مشرتك ملفتشي مصايد األمساك وسلطات اإلنفاذ األخرى
ملراقبة مصايد األمساك) ،إن أمكن
من شأن النظام املركزي لرصد السفن التابع للهيئة أن يسهّل بشكل ملحوظ لي فقط نقل
إنشاء نظام مركزي لرصد السفن خاص باهليئة ومواصلة توفري املساعدة التكنولوجيا ،وإمنا أيضاً تبادل املعرفة بني أعضاء اهليئة .فمن دون توفري بديل عن املراكز
الوطنية لرصد الصيد ،مينح النظام أعضاء اهليئة الذين ال حيظون بهذا املركز أداة الرصد
التقنية ونقل التكنولوجيا يف جمال الرصد واملراقبة واإلشراف
واملراقبة واإلشراف الالزمة بشدة.
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املرفق كاف
قائمة السفن اليت متار الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم
يف املنطقة اخلاصة باهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط
رقم تعريف السفينة اخلاص
باملنظمة البحرية الدولية/مرجع

اسم السفينة

املنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد

(االسم السابق)

دولة العلم أو أرض العلم
[وفقاً للمنظمة اإلقليمية إلدارة
مصايد األمساك]

األمساك

مسجّلة يف املنظمة اإلقليمية
إلدارة مصايد األمساك

غري معروف (آخر علم معروف:

اهليئة احلكومية الدولية لصون

هندورا )

التونة يف األطلسي

غري معروف (آخر علم معروف:

اهليئة احلكومية الدولية لصون

هندورا )

التونة يف األطلسي

)20060010 (ICCAT

ACROS No 2

)20060009 (ICCAT

ACROS No 3

7306570

ALBORAN II (WHITE
ENTERPRISE
[NAFO/NEAFC]/WHITE,
ENTERPRISE, ENXEMBRE,
ATALAYA, REDA IV, ATALAYA
)]DEL SUR [SEAFO

بنما

7424891

)ALDABRA (OMOA I

تنزانيا

7036345

AMORINN (ICEBERG II, NOEMI,
)LOME

غري معروف

12290 (IATTC)/
)20110011 (ICCAT

BHASKARA No 10

هيئة إدارة مصايد األمساك
لشمال شرق األطلسي،
هيئة إدارة مصايد األمساك
لشمال غرب األطلسي،
منظمة مصايد أمساك جنوب
شرق احمليط األطلسي
هيئة صون املوارد البحرية
احلية يف القطب اجلنوبي،
منظمة مصايد أمساك جنوب
شرق احمليط األطلسي
هيئة صون املوارد البحرية
احلية يف القطب اجلنوبي،
منظمة مصايد أمساك جنوب
شرق احمليط األطلسي
غري معروف

اهليئة احلكومية الدولية لصون
التونة يف األطلسي ،هيئة
التونة االستوائية يف البلدان
األمريكية
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رقم تعريف السفينة اخلاص
باملنظمة البحرية الدولية/مرجع

اسم السفينة

املنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد

(االسم السابق)

دولة العلم أو أرض العلم
[وفقاً للمنظمة اإلقليمية إلدارة
مصايد األمساك]

األمساك

غري معروف

مسجّلة يف املنظمة اإلقليمية
إلدارة مصايد األمساك
اهليئة احلكومية الدولية لصون
التونة يف األطلسي ،هيئة

12291 (IATTC)/
)20110012 (ICCAT

BHASKARA No 9

)20060001 (ICCAT

BIGEYE

)20040005 (ICCAT

BRAVO

9407 (IATTC)/
)20110013 (ICCAT

CAMELOT

6622642

CHALLENGE (MILA,
PERSERVERANCE
[CCAMLR]/MILA, ISLA,
MONTANA CLARA,
)]PERSEVERANCE [SEAFO

بنما

125 (IATTC)/
)20110014 (ICCAT

CHIA HAO No 66

غري معروف

)20080001(ICCAT

)DANIAA (CARLOS

مجهورية غينيا (كوناكري)

8422852

)DOLPHIN (OGNEVKA

التونة االستوائية يف البلدان
األمريكية
غري معروف

اهليئة احلكومية الدولية لصون
التونة يف األطلسي

غري معروف

اهليئة احلكومية الدولية لصون
التونة يف األطلسي
اهليئة احلكومية الدولية لصون

غري معروف

التونة يف األطلسي ،هيئة
التونة االستوائية يف البلدان
األمريكية
هيئة صون املوارد البحرية
احلية يف القطب اجلنوبي،
منظمة مصايد أمساك جنوب
شرق احمليط األطلسي
اهليئة احلكومية الدولية لصون
التونة يف األطلسي ،هيئة
التونة االستوائية يف البلدان
األمريكية

غري معروف

اهليئة احلكومية الدولية لصون
التونة يف األطلسي
هيئة إدارة مصايد األمساك
لشمال شرق األطلسي،
هيئة إدارة مصايد األمساك
لشمال غرب األطلسي،
منظمة مصايد أمساك جنوب
شرق احمليط األطلسي
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رقم تعريف السفينة اخلاص
باملنظمة البحرية الدولية/مرجع

اسم السفينة

املنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد

(االسم السابق)

دولة العلم أو أرض العلم
[وفقاً للمنظمة اإلقليمية إلدارة
مصايد األمساك]

األمساك

غري معروف

)6163 (IATTC

DRAGON III

8604668

)EROS DOS (FURABOLOS

بنما

7355662

FU LIEN No 1

جورجيا

)20080005 (ICCAT

)GALA I (MANARA II/ROAGAN

)6591 (IATTC

GOIDAU RUEY No 1

7020126

GOOD HOPE (TOTO, SEA
)RANGER V

6719419

)GORILERO (GRAN SOL

)20090003 (ICCAT

GUNUAR MELYAN 21

مسجّلة يف املنظمة اإلقليمية
إلدارة مصايد األمساك
هيئة التونة االستوائية يف
البلدان األمريكية
هيئة إدارة مصايد األمساك
لشمال شرق األطلسي،
هيئة إدارة مصايد األمساك
لشمال غرب األطلسي،
منظمة مصايد أمساك جنوب
شرق احمليط األطلسي

غري معروف

هيئة مصايد األمساك يف غرب
ووسط احمليط اهلادئ
اهليئة احلكومية الدولية لصون
التونة يف األطلسي

غري معروف

هيئة التونة االستوائية يف
البلدان األمريكية
هيئة صون املوارد البحرية

نيجرييا

احلية يف القطب اجلنوبي،
منظمة مصايد أمساك جنوب
شرق احمليط األطلسي

غري معروف (األعالم األخرية
املعروفة :سرياليون ،بنما[ ،هيئة
إدارة مصايد األمساك لشمال شرق
األطلسي ،هيئة إدارة مصايد
األمساك لشمال غرب األطلسي]

هيئة إدارة مصايد األمساك
لشمال شرق األطلسي،
هيئة إدارة مصايد األمساك
لشمال غرب األطلسي،
منظمة مصايد أمساك جنوب
شرق احمليط األطلسي
اهليئة احلكومية الدولية لصون

غري معروف

التونة يف األطلسي ،هيئة
مصايد أمساك التونة يف
احمليط اهلندي
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رقم تعريف السفينة اخلاص
باملنظمة البحرية الدولية/مرجع

اسم السفينة

املنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد

(االسم السابق)

دولة العلم أو أرض العلم
[وفقاً للمنظمة اإلقليمية إلدارة
مصايد األمساك]

األمساك
7322926

مسجّلة يف املنظمة اإلقليمية
إلدارة مصايد األمساك
هيئة صون املوارد البحرية

HEAVY SEA [CCAMLR]/HEAVY
SEAS [SEAFO] (SHERPA UNO,
)DUERO, KETA

بنما

احلية يف القطب اجلنوبي،
منظمة مصايد أمساك جنوب
شرق احمليط األطلسي
اهليئة احلكومية الدولية لصون

)20100004 (ICCAT

HOOM XIANG 11

7322897

HUANG HE 22 (SIMA QIAN
BARU 22, DORITA, MAGNUS,
THULE, EOLO, RED MOON,
BLACK MOON, INA MAKA,
)GALAXY, CORVUS

9319856

HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI
44, YANGZI HUA44, TROSKY,
PALOMA V [SEAFO
1/CCAMLR])/WUTAISHAN
ANHUI 44 (YANGZI HUA 44,
PALOMA V, JIAN YUAN,
)]TROSKY [SEAFO 2

7332218

IANNIS I (MOANA MAR, CANOS
)]DE MECA [SEAFO

غري معروف

التونة يف األطلسي ،هيئة
مصايد أمساك التونة يف
احمليط اهلندي

تنزانيا [هيئة صون املوارد
البحرية احلية يف القطب
اجلنوبي]/غري معروف [منظمة
مصايد أمساك جنوب شرق
احمليط األطلسي]

هيئة صون املوارد البحرية
احلية يف القطب اجلنوبي،
منظمة مصايد أمساك جنوب
شرق احمليط األطلسي
هيئة صون املوارد البحرية

تنزانيا

احلية يف القطب اجلنوبي،
منظمة مصايد أمساك جنوب
شرق احمليط األطلسي

بنما [هيئة إدارة مصايد األمساك

هيئة إدارة مصايد األمساك

لشمال غرب األطلسي ،منظمة

لشمال شرق األطلسي ،هيئة

مصايد أمساك جنوب شرق

إدارة مصايد األمساك لشمال

احمليط األطلسي] /غري معروف

غرب األطلسي ،منظمة مصايد

[هيئة إدارة مصايد األمساك

أمساك جنوب شرق احمليط

لشمال شرق األطلسي]

األطلسي
هيئة صون املوارد البحرية

ITZIAR II (MARE, NOTRE

6803961

 DAME, GOLDEN SUN, SEABULLمالي
)22, CARMELA, GOLD DRAGON

احلية يف القطب اجلنوبي،
منظمة مصايد أمساك جنوب
شرق احمليط األطلسي

)9505 (IATTC

JYI LIH 88

غري معروف

هيئة التونة االستوائية يف
البلدان األمريكية
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رقم تعريف السفينة اخلاص
باملنظمة البحرية الدولية/مرجع

اسم السفينة

املنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد

(االسم السابق)

دولة العلم أو أرض العلم
[وفقاً للمنظمة اإلقليمية إلدارة
مصايد األمساك]

األمساك

تنزانيا [منظمة مصايد أمساك
جنوب شرق احمليط األطلسي]/

7905039

KESHAN (BAIYANGDIAN,
PACIFIC DUCHESS
[CCAMLR])/BAIYANGDIAN
)](PACIFIC DUCHESS [SEAFO

7905443

)KOOSHA 4 (EGUZKIA

مجهورية إيران اإلسالمية

9037537

LANA (ZEUS, TRITON-1,
)KINSHO MARU No 18

غري معروف

منغوليا [هيئة صون املوارد
البحرية احلية يف القطب
اجلنوبي]

مسجّلة يف املنظمة اإلقليمية
إلدارة مصايد األمساك

منظمة مصايد أمساك جنوب
شرق احمليط األطلسي ،هيئة
صون املوارد البحرية احلية يف
القطب اجلنوبي
هيئة صون املوارد البحرية
احلية يف القطب اجلنوبي،
منظمة مصايد أمساك جنوب
شرق احمليط األطلسي
هيئة صون املوارد البحرية
احلية يف القطب اجلنوبي،
منظمة مصايد أمساك جنوب
شرق احمليط األطلسي

)20060007 (ICCAT

LILA No 10

غري معروف (آخر علم معروف:

اهليئة احلكومية الدولية لصون

بنما)

التونة يف األطلسي

7388267

LIMPOPO (ROSS, ALOS, LENA,
CAP GEORGE, CONBAROYA,
TERCERO [SEAFO]/LENA,
)]ALOS, ROSS [CCAMLR

غري معروف (األعالم األخرية

احلية يف القطب اجلنوبي،

املعروفة :توغو ،غانا ،سيشيل)

منظمة مصايد أمساك جنوب

)20040007 (ICCAT

MADURA 2

)20040008 (ICCAT

MADURA 3

7325746

MAINE (MAPOSA NOVENO,
)]GUINESPA I [SEAFO

هيئة صون املوارد البحرية

شرق احمليط األطلسي
غري معروف

اهليئة احلكومية الدولية لصون
التونة يف األطلسي

غري معروف

اهليئة احلكومية الدولية لصون
التونة يف األطلسي
هيئة إدارة مصايد األمساك
لشمال شرق األطلسي ،هيئة

مجهورية غينيا (كوناكري)

إدارة مصايد األمساك لشمال
غرب األطلسي ،منظمة مصايد
أمساك جنوب شرق احمليط
األطلسي
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رقم تعريف السفينة اخلاص
باملنظمة البحرية الدولية/مرجع

اسم السفينة

املنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد

(االسم السابق)

دولة العلم أو أرض العلم
[وفقاً للمنظمة اإلقليمية إلدارة
مصايد األمساك]

األمساك
)20060002 (ICCAT

MARIA

)20060005 (ICCAT

MELILLA No 101

)20060004 (ICCAT

MELILLA No 103

7385174

MURTOSA

14613
(IATTC)/20110003
(ICCAT)/C-00545
)(WCPFC

NEPTUNE

)20060003 (ICCAT

No 101 GLORIA (GOLDEN
)LAKE

)20060008 (ICCAT

No 2 CHOYU

)20060011 (ICCAT

No 3 CHOYU

)20040006 (ICCAT

OCEAN DIAMOND

غري معروف

مسجّلة يف املنظمة اإلقليمية
إلدارة مصايد األمساك
اهليئة احلكومية الدولية لصون
التونة يف األطلسي

غري معروف (آخر علم معروف:

اهليئة احلكومية الدولية لصون

بنما)

التونة يف األطلسي

غري معروف (آخر علم معروف:

اهليئة احلكومية الدولية لصون

بنما)

التونة يف األطلسي

غري معروف (آخر علم معروف:

هيئة إدارة مصايد األمساك

توغو [هيئة إدارة مصايد األمساك

لشمال شرق األطلسي ،هيئة

لشمال شرق األطلسي /هيئة إدارة

إدارة مصايد األمساك لشمال

مصايد األمساك لشمال غرب

غرب األطلسي ،منظمة مصايد

األطلسي] /الربتغال [منظمة

أمساك جنوب شرق احمليط

مصايد أمساك جنوب شرق

األطلسي

احمليط األطلسي]
اهليئة احلكومية الدولية لصون
التونة يف األطلسي ،هيئة
جورجيا

التونة االستوائية يف البلدان
األمريكية ،هيئة مصايد
األمساك يف غرب ووسط
احمليط اهلادئ

غري معروف (آخر علم معروف:

اهليئة احلكومية الدولية لصون

بنما)

التونة يف األطلسي

غري معروف (آخر علم معروف:

اهليئة احلكومية الدولية لصون

هندورا )

التونة يف األطلسي

غري معروف (آخر علم معروف:

اهليئة احلكومية الدولية لصون

هندورا )

التونة يف األطلسي

غري معروف

اهليئة احلكومية الدولية لصون
التونة يف األطلسي
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رقم تعريف السفينة اخلاص
باملنظمة البحرية الدولية/مرجع

اسم السفينة

املنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد

(االسم السابق)

دولة العلم أو أرض العلم
[وفقاً للمنظمة اإلقليمية إلدارة
مصايد األمساك]

األمساك

مسجّلة يف املنظمة اإلقليمية
إلدارة مصايد األمساك
اهليئة احلكومية الدولية لصون

7826233/20090001
)(ICCAT

OCEAN LION

8713392

OCTOPUS 1 (PISCIS, SOUTH
BOY, GALE, ULYSES, THOR 33,
YIN PENG, CHU LIM, THE BIRD,
)PION

)11369 (IATTC

ORCA

)20060012 (ICCAT

ORIENTE No 7

5062479

PERLON (CHERNE, SARGO,
HOKING, BIGARO,
)UGALPESCA

6607666

RAY (KILLY, TROPIC,
)CONSTANT, ISLA RACIOSA

)95 (IATTC

REYMAR 6

غري معروف (آخر علم معروف:

التونة يف األطلسي ،هيئة

غينيا االستوائية)

مصايد أمساك التونة يف
احمليط اهلندي
هيئة صون املوارد البحرية

منغوليا

احلية يف القطب اجلنوبي،
منظمة مصايد أمساك جنوب
شرق احمليط األطلسي

غري معروف (آخر علم معروف:

هيئة التونة االستوائية يف

بليز)

البلدان األمريكية

غري معروف (آخر علم معروف:

اهليئة احلكومية الدولية لصون

هندورا )

التونة يف األطلسي

غري معروف (األعالم األخرية
املعروفة :أوروغواي ،منغوليا،
توغو)

هيئة صون املوارد البحرية
احلية يف القطب اجلنوبي،
منظمة مصايد أمساك جنوب
شرق احمليط األطلسي

غري معروف (األعالم األخرية

هيئة صون املوارد البحرية

املعروفة :بليز ،منغوليا ،غينيا

احلية يف القطب اجلنوبي،

االستوائية ،جنوب أفريقيا)

منظمة مصايد أمساك جنوب

[هيئة صون املوارد البحرية احلية شرق احمليط األطلسي
يف القطب اجلنوبي] /بليز [منظمة
مصايد أمساك جنوب شرق
احمليط األطلسي]
غري معروف (آخر علم معروف:

هيئة التونة االستوائية يف

بليز)

البلدان األمريكية
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رقم تعريف السفينة اخلاص
باملنظمة البحرية الدولية/مرجع

اسم السفينة

املنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد

(االسم السابق)

دولة العلم أو أرض العلم
[وفقاً للمنظمة اإلقليمية إلدارة
مصايد األمساك]

األمساك

9042001

SHAANXI HENAN 33 (XIONG
NU BARU 33, LIBERTY, CHILBO
SAN 33, HAMMER, CARRAN,
)DRACO-1

)20080004 (ICCAT

SHARON 1 (MANARA
)I/POSEIDON

)20050001 (ICCAT

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG
)CHANG

)9405 (IATTC

TA FU 1

6818930

TCHAW (CONDOR, INCA,
VIKING, CISNE AZUL, REX
[CCAMLR]/CONDOR, INCA,
VIKING, CISNE AZUL, REX,
PESCAMEX III, AROSA CUARTO
)][SEAFO

مسجّلة يف املنظمة اإلقليمية
إلدارة مصايد األمساك
هيئة صون املوارد البحرية

تنزانيا

احلية يف القطب اجلنوبي،
منظمة مصايد أمساك جنوب
شرق احمليط األطلسي

غري معروف (األعالم املعروفة

اهليئة احلكومية الدولية لصون

األخرية :ليبيا)

التونة يف األطلسي

غري معروف (آخر علم معروف:

اهليئة احلكومية الدولية لصون

سانت فنسنت وغرينادين)

التونة يف األطلسي

غري معروف

هيئة التونة االستوائية يف
البلدان األمريكية
هيئة صون املوارد البحرية

غري معروف (األعالم املعروفة

احلية يف القطب اجلنوبي،

األخرية :بليز ،سيشيل ،توغو)

منظمة مصايد أمساك جنوب
شرق احمليط األطلسي

)13568 (IATTC

)TCHING YE No 6 (EL DIRIA I

غري معروف (آخر علم معروف:

هيئة التونة االستوائية يف

بليز)

البلدان األمريكية

6905408

THUNDER (ARTIC RANGER,
)RUBIN, TYPHOON-1, KUKO

نيجرييا

7321374/7325930
)(SEAFO

TRINITY (YUCATAN BASIN,
EXEMBRE, FONTENOVA,
JAWHARA [NEAFC])/YUCATAN
BASIN (ENXEMBRE, FONTE
NOVA, JAWHARA
)][SEAFO/NAFO

غانا

)129 (IATTC

WEN TENG No 688 (apparently
changed to MAHKOIA ABADI No
)196

هيئة صون املوارد البحرية
احلية يف القطب اجلنوبي،
منظمة مصايد أمساك جنوب
شرق احمليط األطلسي
هيئة إدارة مصايد األمساك
لشمال شرق األطلسي ،هيئة
إدارة مصايد األمساك لشمال
غرب األطلسي ،منظمة مصايد
أمساك جنوب شرق احمليط
األطلسي
غري معروف (آخر علم معروف:

هيئة التونة االستوائية يف

بليز)

البلدان األمريكية
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رقم تعريف السفينة اخلاص
باملنظمة البحرية الدولية/مرجع

اسم السفينة

املنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد

(االسم السابق)

دولة العلم أو أرض العلم
[وفقاً للمنظمة اإلقليمية إلدارة
مصايد األمساك]

األمساك
YU FONG 168

تايوان

مسجّلة يف املنظمة اإلقليمية
إلدارة مصايد األمساك
هيئة مصايد األمساك يف غرب
ووسط احمليط اهلادئ
اهليئة احلكومية الدولية لصون

غري معروف (آخر علم معروف:

التونة يف األطلسي ،هيئة

جورجيا)

مصايد أمساك التونة يف

)20090002 (ICCAT

YU MAAN WON

)20130018 (ICCAT

FULL RICH

غري معروف

)20130017 (ICCAT

FU HSIANG FA

غري معروف

)20130027 (ICCAT

SAMUDERA PASIFIK NO. 18

إندونيسيا

احمليط اهلندي
اهليئة احلكومية الدولية لصون
التونة يف األطلسي
اهليئة احلكومية الدولية لصون
التونة يف األطلسي
اهليئة احلكومية الدولية لصون
التونة يف األطلسي
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املرفق الم
مشروع اقرتاح االحتاد األوروبي بشأن توصية اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط
بوضع جمموعة من املعايري الدنيا ملصايد األمساك بشباك اجلر القاعية يف مضيق صقلية
بانتظار وضع واعتماد خطة إدارة متعددة السنوات
The General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM),
RECALLING that the objectives of the Agreement establishing the General Fisheries Commission for the
Mediterranean are to promote the development, conservation, rational management and proper utilization
of living marine resources;
REAFFIRMING the principles of the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries and recalling the
precautionary and ecosystem approach to fishery management;
RECALLING the Guidelines on precautionary conservation measures pending the development and
adoption of GFCM multiannual management plans for relevant fisheries at the sub-regional level in the
GFCM area agreed during its thirty-seventh session;
NOTING that the Scientific Advisory Committee (SAC) has recurrently considered demersal stocks
overexploited in GSA 12, 13, 14, 15 and 16;
CONSIDERING that the state of stocks as assessed by the SAC calls for the development and adoption of
management measures aimed at ensuring the conservation of demersal stocks in the area with the view of
adopting as soon as possible a multiannual plan;
CONSIDERING the conclusions of the SAC Subregional Technical Workshop on Multiannual
Management Plans that took place in October 2013;
CONSIDERING the socioeconomic importance of fisheries exploiting demersal stocks and the need to
ensure their sustainability;
ADOPTS in conformity with the provisions of paragraph 1 (b) and (h) of Article III and Article V of
GFCM Agreement that:
PART I
Scope and geographical area of application
1. In order to ensure adequate conservation of demersal stocks, Members and cooperating non-Members
(CPCs) of GFCM shall adopt fisheries management measures or national management plans in the
GFCM-GSAs 12, 13, 14, 15, and 16 (hereafter "Strait of Sicily") as defined in Resolution
GFCM/33/2009/2
2. CPCs will actively cooperate with a view to establishing the necessary requirements as soon as
possible so as to be in position to adopt a management plan at the level of the GFCM, which should
therefore draw on the experience of the then existing national management plans.
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PART II
Technical conservation measures
3. The establishment of minimum conservation size and appropriate spatial restrictions are of high
relevance for the conservation of demersal stocks in the Strait of Sicily.
4. As from the entry into force of this recommendation, deepwater rose shrimp, Norway lobster, hake,
red mullet, common pandoraand red sea bream smaller than the minimum conservation reference size
in total length or carapace length (CL) for crustaceans as reported below and measured to the lowest
centimetre, shall not be caught, retained on board, transhipped, transferred, stored, sold, displayed or
offered for sale:
Deepwater rose shrimp (Parapenaeus longirostris)
20 mm CL
Norway lobster (Nephrops norvegicus)
20 mm CL
Hake (Merluccius merluccius)
20 cm
Red mullet (Mullus barbatus)
11 cm
Common pandora(Pagellus erythrinus)
15 cm
Red seabream (Pagellus bogaraveo)
33 cm
5. CPCs shall communicate by 31 March 2015 to the GFCM Secretariat the spatial restrictions in the
waters under their jurisdiction which they will apply with a view to protecting spawning and nursery
areas for deepwater rose shrimp and associated species.
PART III
Fleet management measures
6. CPCs shall maintain an updated register of vessels authorized to operate in the Strait of Sicily
targeting demersal stocks.
7. CPCs shall communicate to GFCM Secretariat, no later than 30 November of each year, the list of
vessels which have used bottom trawls to fish demersal stocks in the areas referred to in paragraph 1
in the past year.
PART IV
National management plans
8. CPCs shall ensure that the measures outlined in Parts II and III are integrated in their national
management.
9. CPCs shall notify to the GFCM, by 31 January 2015, the management measures or management plans
adopted at the national level.
PART V
Assessment by the SAC
10. Within the framework of stock assessmentsin 2016, the SAC shall evaluate the effectiveness of the
management measures of this recommendation for the state of the stocks and of any measures applied
under national management frameworks.
11. The Compliance Committee shall evaluate the level of implementation of the adopted management
measures under this recommendation and provide GFCM with an opinion on their implementation for
further consideration.
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12. In conducting its evaluation the SAC will take into account the assessment of the Compliance
Committee on the implementation of this recommendation.
13. The SAC will continue to work after the stock assessment referred to in paragraph 10 to provide
GFCM with advice on the measures to be developed with a view to establishing, at the GFCM level, a
multiannual management plan for demersal species in the Strait of Sicily, based on the national
measures adopted by the CPCs. This will be done taking into account the opinion expressed by the
Compliance Committee referred to in paragraph 11.
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املرفق ميم
مشروع اقرتاح االحتاد األوروبي بشأن توصية اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط حول
وضع خطة إدارة متعددة السنوات ملصايد أمساك الرت وأنواع أمساك القاع املرتبطة بها يف املنطقة
) للهيئة العام ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (البحر األسود29 اجلغرافية الفرعية
The General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM),
RECALLING that the objectives of the Agreement establishing the General Fisheries Commission for the
Mediterranean are to promote the development, conservation, rational management and proper utilization
of living marine resources;
RECALLING Recommendation GFCM/37/2013/2 on the establishment of a set of minimum standards for
bottom-set gillnets fisheries for turbot and conservation of cetaceans in the Black Sea;
RECALLING the Guidelines on a general management framework and presentation of scientific
information for multiannual management plans for sustainable fisheries in the GFCM area agreed during
its thirty-sixth session;
NOTING that for turbot in GSA 29 the Scientific Advisory Committee (SAC) has concluded at its
sixteenth session in 2014 that the stock is in overfishing and advised the adoption of a recovery plan;
CONSIDERING the proposal for a minimum structure of management plan for turbot fisheries in the
Black Sea presented to the sixteenth session of the SAC;
CONSIDERING that fishing mortality should be kept below safe thresholds to ensure long-term high
yields while limiting the risk of stock collapse and guaranteeing stable and more viable fisheries;
NOTING that for turbot and associated species in GSA 29 the SAC has underlined that there is a high
level of illegal, unreported and unregulated catches (IUU);
CONSIDERING that fisheries targeting turbot are multispecies in nature and management decisions
should therefore be taken considering also associated species;
CONSIDERING the socioeconomic importance of fisheries exploiting turbot and associated stocks and
the need to ensure their sustainability;
ADOPTS in conformity with the provision of paragraph 1 (b) and (h) of Article III and Article V of the
GFCM Agreement that:
PART I
General objectives, scope and definitions
General objectives of the multiannual plan
1.
A multiannual management plan for fisheries exploiting turbot and associated species in
GFCMGSA 29 “Black Sea” shall be developed, in line with the precautionary approach, and designed to
counteract and/or prevent overfishing (both direct and indirect) with a view to providing high long-term
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yields consistent with the maximum sustainable yield (hereafter MSY) and to guaranteeing a low risk of
stocks collapse while ensuring sustainable and relatively stable fisheries.
2.

The conservation objective shall be to achieve fishing mortality at MSY level no later than 2020.

The multiannual management plan for the fisheries exploiting turbot and associated species shall also
pursue the reduction in IUU fishing activities in GFCM GSA 29.
3.
GFCM Contracting Parties and Cooperating non-Contracting Parties (CPCs) whose vessels have
been actively fishing for turbot and associated species in GSA 29 agree to implement such multiannual
management plan for the fisheries concerned in accordance with the general and specific objectives and
measures set by this recommendation.
4.
GFCM Contracting Parties and Cooperating non-Contracting Parties (CPCs) whose vessels have
been actively fishing for turbot and associated species in GSA 29 agree to implement actions established
in the roadmap for fighting IUU fishing in the Black Sea adopted in 2013.
Geographical scope
5.
The multiannual management plan provided by the present recommendation shall apply to GFCM
GSA 29 “Black Sea”.
Definitions
6.
a)
b)

c)
d)

e)
f)

For the purpose of this recommendation:
“vessel actively fishing for turbot” means any vessel equipped with bottom-set gillnets authorized
to fish for turbot;
“fishing day” means any continuous period of 24 hours, or part thereof, during which a vessel is
present within GSA 29 and is searching for fish, shooting, setting, towing, hauling of a fishing gear,
taking catch on board, transhipping, retaining on board, processing on board, transferring and
landing of fish and fishery products;
“turbot” means fish pertaining to the species Psetta maxima;
“associated species” means those species that (i) prey upon the target species, (ii) are preyed on by
it, (iii) compete with it for food, living space, etc.; or (iv) co-occur in the same fishing area and are
exploited (or accidentally taken) in the same fishery or fisheries, inter alia, picked dogfish (Squalus
acanthias);
“bottom-set gillnet” means any net made up of a single piece of net held vertically in the water by
floats and weights fixed or capable of being fixed by any means to the bottom of the sea and
maintain the gear in place either close to the bottom or floating in the water column;
“fishing authorization” means entitlement to engage in fishing activities during a specified period,
in a given area or for a given fishery.
PART II
Specific objectives of the multiannual management plan for GSA 29

7.
The operational objective of this plan shall be to maintain fishing mortality for turbot within
agreed precautionary reference points, with a view to achieving Fmsy no later than 2020.
8.
Considering the current fishing mortality (Fcurr = 0.8) and the estimated fishing mortality at
MSY levels (Fmsy = 0.26) confirmed by the SAC, the target fishing mortality (Ftarget) for the
management plan shall be set at an intermediate level of 0.55 for the year 2017. The SAC Working Group
for the Black Sea (WGBS) shall be requested to regularly assess this level. The GFCM, on the basis of
SAC advice, shall review yearly the target fishing mortality (Ftarget).
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9.
Operational objectives in terms of fighting against IUU fishing activities which are relevant for
turbot and associated species fisheries shall be developed as defined in part VII of this recommendation.
PART III
Scientific monitoring, adaptation and revision of the plan
10.
GFCM Contracting Parties and Cooperating non-Contracting Parties shall ensure adequate annual
scientific monitoring of the status of turbot and associated species in GSA 29.
11.
The SAC shall provide, on annual basis as from 2015, advice on the status of the stocks of turbot
and associated species in GSA 29, including specific objectives to maintain fishing mortality within
agreed precautionary fishing mortality reference points and to restore the size of Black Sea turbot stock
and associated species at levels which can produce the maximum sustainable yield, by 2020 at the latest.
The evaluation of the SAC will include a socioeconomic impact assessment.
12.

Based on the SAC advice, the GFCM may review the content of the management plan.

13.
Whenever the GFCM, on the basis of SAC advice, finds that the fishing mortality level specified
according to paragraph 9 is no longer appropriate to achieve the objectives specified in paragraph 1
above, it shall revise those parameters accordingly. Where SAC advice indicates that the general or
specific objectives of the multiannual plan are not being met, the GFCM shall decide upon additional
and/or alternative management measures to ensure that those objectives are achieved.
14.
In 2015, the SAC shall evaluate the effectiveness of the measures already applied at the national
level and advise on whether these measures could be applicable to the entire GSA 29.
15.
In 2015, the SAC shall collect and analyse all available information and data referring to
associated species for turbot fisheries and, where appropriate, advise on minimum conservation sizes.
16.
For the purpose of providing advice for the development of this management plan, the SAC shall
organize adequate workshops. To this purpose, the SAC, through the Working Group for the Black
Sea,shall promote scientific cooperation and a harmonized approach amongst all Black Sea countries.
PART IV
Fleet management measures
17.
Vessels authorized to fish turbot in the GSA 29 shall be indicated in a valid fishing authorization,
which shall specify the technical conditions under which those activities could be exerted. In the absence
of such authorization a vessel shall not catch, retain on board, tranship, land, store or sell turbot.
18.
CPCs shall maintain an updated register of those fishing authorizations. CPCs shall communicate
to GFCM Secretariat, no later than 30 November of the previous year, the list of active vessels for which
such a fishing authorization has been issued for the forthcoming year or years. This list will include the
external identification number, the name of the fishing vessels concerned and, if applicable, the individual
fishing opportunities allocated to them.
19.
Where for whatever reason (e.g. lack of appropriate data) the SAC is not in a position to provide
an accurate advice on the state of the turbot stocks and associate species and on the exploitation level,
GFCM shall decide on the most appropriate management measures to ensure sustainability of the fishery.
These measures should be based on SAC advice taking into consideration socioeconomic elements
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PART V
Technical conservation measures
20.
In addition to the provisions on minimum size of turbot already defined in Recommendation
GFCM/37/2013/2, picked dogfish smaller than the minimum conservation reference size in total length as
reported below and measured to the lowest centimetre, shall not be caught, retained on board,
transhipped, transferred, landed, stored, sold, displayed or offered for sale:
Picked dogfish
90 cm
21.
Notwithstanding paragraph 21, when due to unavoidable circumstances undersized specimens of
picked dogfish have been effectively caught, masters of the catching vessel shall record those catches
(estimated weight and numbers) of undersized specimens. CPCs shall establish an adequate mechanism
for recording those catches.
22.
Without prejudice to provisions foreseen in paragraph 21 and when a system to avoid discards
and set obligations to land all catches has been established by a CPC, the master of the fishing vessel will
not be allowed to discard those catches and shall therefore land the fish caught independently of the size
of the fish caught in line with the provisions stipulated by the CPC. All quantities of undersize fish landed
shall be recorded and shall not be displayed, offered for sale or used for human consumption.
23.
CPCs implementing a landing obligations scheme shall notify its contents and characteristics to
the GFCM Secretariat prior to the subsequent GFCM plenary session with a view to informing the other
Parties.
24.
The SAC will provide advice in 2015 on appropriate minimum conservation sizes for any other
associated species that is relevant to the turbot fishery. On the basis of this advice, the GFCM will define
minimum sizes in 2015.
25.
CPCs shall designate additional spatial/temporal restrictions, with respect to those already
established, in which fishing activities shall be banned or restricted in order to protect aggregation areas
of juvenile turbot. CPCs will notify to GFCM by 1 January 2015 the list of these areas and the restrictions
applied.
26.
In addition of the provisions defined for bottom-set gillnets in Recommendation
GFCM/37/2013/2, CPCs shall cooperate to harmonize their legislation regarding maximum length and
height of gillnets to achieve common standards as from 2016.
27.
The GFCM Secretariat shall facilitate the cooperation between Contracting Parties, including,
where necessary, by ensuring that a scientific contribution is obtained from the SAC.
PART VI
Management of the fishing effort
28.
The CPCsshall communicate to GFCM Secretariat, no later than 30 November 2014, the list of all
vessels using bottom-set gillnets authorized to fish for turbot.The list shall contain for each vessel the
information referred to in Annex I.
29.
Any fishing vessel not included in the list established under point 25 above shall not be allowed
to fish for, retain on board or land turbot if the vessel is engaged on a fishing trip in GSA 29.
30.
The CPCs shall promptly notify the GFCM Secretariat of any addition to, any deletion from
and/or any modification of the fishing fleets for turbot, as identified under point 28 above, at any time
such changes occur.
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31.
The GFCM Secretariat shall maintain updated the list of fishing vessels authorized to fish for
turbot and place it on the GFCM website, in a manner consistent with confidentiality requirements noted
by Contracting Parties.
32.
Trawlers and bottom-set gillnets authorized to fish for turbot in GSA 29, irrespective of the
vessel’s length overall shall not exceed 180 fishing days per year.
33.
Each CPC shall ensure to set up adequate mechanisms in terms of recording each fishing vessel in
a national fleet register, of recording vessels' catches and fishing effort via both the logbook and remote
sensing, and monitoring of fishing vessels activities and landings via catch and effort sampling surveys
according to the rules stipulated by each CPC.
34.
The above 1st subparagraph is without prejudice to Recommendation GFCM/33/2009/7
concerning minimum standards for the establishment of a vessel monitoring system in the GFCM area.
PART VII
Specific measures to address illegal, unreported and unregulated fishing activities
35.
It shall be prohibited to carry out fishing activities with passive gear which are not identifiable.
For that purpose, passive gear, including its markers and intermediary buoys, shall permanently display
the external registration letters and numbers displayed on the hull of the fishing vessel to which it
belongs.
36.
CPCs will establish a mechanism to ensure that vessels fishing in GSA 29 will declare all catches
and by-catches of turbot. The obligations to declare catches will apply irrespective of the volume of the
catch.
37.
Each CPC shall designate ports or places close to the shore in which landings of turbot in GSA 29
may take place.
38.
For each designated port, the port CPC shall specify permitted landing and transhipping times and
places. The port CPC shall also ensure inspection coverage during all landing and transhipping times and
at all landing and transhipping places.
39.
It shall be prohibited to land or tranship from fishing vessels any quantity of turbot fished in
GSA 29 at any place other than ports designated by CPCs in accordance with paragraph 37.
40.
CPCs shall transmit to the GFCM Executive Secretary, no later than 30 October 2014, a list of the
designated ports in which landings of turbot in GSA 29 may take place. Any subsequent change that may
occur to this list shall be promptly notified to the GFCM.
41.
CPCsshall engage to cooperate on the fight against IUU activities, in particular through sharing
information and gathering intelligence to fight against illegal activities and organized crime.
PART VIII
National programmes for control, monitoring and surveillance
42.
National control programmes for the implementation of the provisions of this recommendation
shall be established by the concerned Parties through specific plans. These plans shall contain the
elements listed in Annex II and ensure, inter alia, a proper and accurate monitoring and recording of the
monthly catches and fishing effort deployed so that a mechanisms is setup at the national level to avoid
inconsistencies and non-compliance with the measures and restrictions adopted by the GFCM.
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43.
Those national control programmes and plans shall be communicated each year to the GFCM
Secretariat, during the last quarter of the previous year and no later than 30 October each year. If the
GFCM finds a serious fault in the plan submitted by a CPC and cannot endorse the plan, the GFCM shall
decide by mail vote, by 15 December, on the suspension of turbot fisheries for the CPC concerned in the
subsequent year. The Compliance Committee shall adopt specific rules and procedures to prepare the
necessary examination.
44.
CPCs not submitting the plan by the deadline specified in paragraph 42 are not allowed to carry
out the turbot fisheries in the area until the plan is submitted and endorsed by the GFCM.
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Annex I
The list referred to in [Part VI, Point 23] shall contain for each vessel the following information:















Name of vessel
Vessel register number (code assigned by Members)
GFCM registration number (country ISO 3-alpha code + 9 digits, e.g. xxx000000001)
Port of registration (full name of the port)
Previous name (if any)
Previous flag (if any)
Previous details of deletion from other registries (if any)
International radio call sign (if any)
VMS (indicate Y/N)
Vessel type, length overall and gross tonnage (GT) and/or gross registered tonnage (GRT) and
engine power expressed in kW
Name and address of owner(s), and/or charter and/or operator(s)
Main target species
Main gear(s) used for turbot and fleet segment allocation and Operational Unit as identified in
TASK 1 statistical matrix
Time period authorized for fishing with trawlers, gillnet or any other gear likely to fish turbot (if
any of such authorization)
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Annex II
Guidelines for the preparation of specific monitoring and control plans
for turbot in the Black Sea
Specific monitoring and control plans shall clearly define the following:
a) Means of control
Description of human, technical and financial means specifically available for the implementation of the
plans. Particular attention shall be given to the description of the patrol vessels, including details on the
bodies managing them as well as their spatial and temporal autonomy and on-board facilities (number of
beds, etc.).
b) Annual fishing plans
The details of any system in place for national monitoring and control of the fishing plan. The
methodology to ensure compliance to the rules of recording catches (completion/submission of logbooks,
landing declarations and sales notes) and the mechanisms established to cross-check and verify
information received from different sources.
c) Sampling methodologies
Each country shall specify and describe which sampling strategy will be applied to verify the weighing of
catches at first sale as well as the sampling strategy for vessels that are not subject to logbook/landing
declaration rules.
d) Inspection protocols
Define inspection tasks and procedures in accordance with inspections and proceedings to ensure in
particular the continuity of evidence observed during inspections.
e) Guidelines
Explanatory guidelines for inspectors, producer's organizations and fishermen, regarding the set of rules
in place for fisheries that are likely to catch turbot and associated species:

Rules of completion of various documents including completion of inspection reports,
fishing logbooks, transhipment declarations, landing and take-over declarations, transport
documents, sales notes;

Technical measures in force, including mesh size and/or mesh dimensions, minimum
catching size, temporary restrictions, etc.;


Sampling strategies;



Cross-check mechanisms.

f) Inspection benchmarks


Objective

Each country shall set specific inspection benchmarks in accordance with risk-based methodologies.


Strategy

Inspection and surveillance of fishing activities shall concentrate on fishing vessels likely to catch turbot
and associated species. In addition to specific benchmarks defined, random inspections of transport and
marketing of this species shall be used as a complementary cross-checking mechanism to test the
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effectiveness of inspection and surveillance. Moreover the strategies and action plans for the control of
markets and transport shall be included.


Priorities

When defining risks, different gear types shall be subject to different levels of prioritization, depending
on the extent to which the fleets are affected by fishing opportunity limits. For that reason, each country
shall set specific priorities.


Target benchmarks

Member countries shall implement their inspection schedules taking account risk-based methodologies
and defining specific targets. Minimum benchmarks are defined below.
 Level of inspection in ports
o
As a general rule, the accuracy to be achieved should be at least equivalent to what would
be obtained by a simple random sampling method, where inspections shall cover 20 percent of
all landings of turbot and associated species by weight in the country.
 Level of inspection of marketing
o

Inspection of 5 percent of the quantities of turbot offered as first sale.

 Level of inspection at sea
Flexible benchmark: to be set after a detailed analysis of the fishing activity in each area by analysing
VMS tracks and the results of aerial surveillance. Benchmarks at sea shall refer to the number of patrol
days at sea in the management areas.
g) Joint operations
Concerned countries shall define together joint actions at sea and ashore to fight against illegal and
unrecorded catches. These joint actions shall de defined in accordance with control and inspection criteria
and priorities agreed.
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املرفق نون

مشروع اقرتاح مقدم من تون بشأن توصية اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط بإقامة
 للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط14 موسم حلظر الصيد يف املنطقة اجلغرافية الفرعية
RECOGNIZING the situation of overexploitation of demersal stocks in several GSAs in the
Mediterranean, including GSA 14;
TAKING INTO ACCOUNT the scientific advice of the GFCM Scientific Advisory Committee (SAC) on
the critical state of the shared stocks in the area;
CONSIDERING the importance of GSA 14 in the Mediterranean in terms of biodiversity, volume of
catches and socioeconomic impact and with the objective to preserve demersal stocks in the area;
CONSIDERING the socioeconomic importance of demersal fisheries in GSA 14 and with the aim to
ensure their sustainability;
ADOPTS the following measures in accordance with Articles III and V of the GFCM Agreement:
1- in order to rationally manage demersal fisheries resources in GSA 14, Contracting Parties and
Cooperating non-Contracting Parties (CPCs) shall apply a closing season in GSA 14 by stopping
fishing activities by trawlers in the area;
2- stopping of fishing activities by trawlers for all countries (members and non-members) in GSA 14
shall be applied over three (3) months during the year (July, August and September).
This measure has been already applied since 2009 by the Tunisian fleet operating in the area, in
accordance with SAC recommendation concerning the reduction of fishing effort for demersal stocks in
the Mediterranean.
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التشغيل

املوظفون

امليزانية املستقلة للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط

املوظّفون الفنيون ()8
املوظفون اإلداريون ()5

جمموع املوظّفني

املوارد البشرية املؤقتة (حرا األمن ،ومعاون خدمة املكاتب ،والوقت
اإلضايف)
املستشارون (مبا يف ذلك مرتمجو املطبوعات العلمية)
نفقات السفر (املوظفون ،املكتب ،املنسقون ،بدل املعيشة اليومي وتذاكر سفر
اخلرباء)
التدريب
مشرتيات مستهلكة (مبا يف ذلك طبع املنشورات)
مشرتيات غري مستهلكة
نفقات التشغيل العامة
خدمات داخلية/خارجية (اسرتداد التكاليف)
فريق مهام/برنامج العمل اإلطاري
سفر املرتمجني الفوريني (بدل املعيشة اليومي وتذاكر السفر)

مصاريف
متفرقة

نفقات التشغيل العام

امليزانية املستقلة (املوظفون +التشغيل)
الضيافة ونفقات متنوعة ( 1يف املائة من امليزانية املستقلة)
تكاليف دعم الفاو ( 4.5يف املائة من اجملموع)
جمموع امليزانية املستقلة (باليورو*)

لعام 2014

املرفق سني

باليورو*

احلصة من
اجملموع
(النسبة املئوية)

963 000

58,98

247 000

15,13

1 210 000

74,11

51 000

3,12

20 000

1,22

65 000

3,98

4 000

0,24

9 000

0,55

4 000

0,24

21 000

1,29

127 000

7,78

18 000

1,10

18 000

1,10

337 000

20,64

1 547 000
15 470
70 311
€ 1 632 781

جمموع امليزانية املستقلة (بالدوالر األمريكي)
* السعر املعمول به يف األمم املتحدة يف  1أبريل /نيسان ( 1يورو =  1,3755158بالدوالر األمريكي)
( 1دوالر أمريكي =  0,727يورو).

$ 2 245 916
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املرفق عني

االشرتاكات يف ميزانية اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط املستقلة

لعام 2014

دوالر
أمريكي

اجملموع
املرجح

دوالر
أمريكي

19 226

5 437

201 960

57 115

العضو
ألبانيا
اجلزائر
بلغاريا
كرواتيا
قربص
مصر
فرنسا
اليونان
إسرائيل
إيطاليا
اليابان
لبنان
ليبيا
مالطة
موناكو
اجلبل األسود
املغرب
رومانيا
سلوفينيا
إسبانيا
اجلمهورية العربية
السورية
تون
تركيا
املفوضية األوروبية

دوالر
أمريكي

النسبة
املئوية
()%

دوالر
أمريكي

املؤشر

20 442

0,91

9 765

1

5 240

72 120

3,21

9 765

1

5 240

15 005

0,67

9 765

1

5 240

62 170

2,77

9 765

10

52 405

62 170

2,77

9 765

10

52 405

90 922

4,05

9 765

1

5 240

114 574

5,10

9 765

20

104 809

62 170

2,77

9 765

10

52 405

114 574

5,10

9 765

20

104 809

268 445

75 917

114 581

5,10

9 765

20

104 809

25

7

17 705

0,79

9 765

1

5 240

9 545

2 699

102 175

4,55

9 765

10

52 405

141 462

40 006

62 170

2,77

9 765

10

52 405

9 765

0,43

9 765

10 887

0,48

9 765

36 338

1,62

9 765

1

5 240

15 005

0,67

9 765

1

5 240

62 170

2,77

9 765

10

52 405

114 574

5,10

9 765

20

104 809

3 969

1 122

75 434

21 333

17 414

0,78

9 765

1

5 240

8 518

2 409

91 626

4,08

9 765

1

5 240

270 933

76 620

242 091

10,78

9 765

1

5 240

802 988

227 086

735 268

32,74
100

9 765

2 565 419
4,367,925

725 503

2 245 916

150
224 592

786 071

1 235 254
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امليزانية اإلمجالية
رسوم أساسية

2 245 916

%10
224 592

*

عدد األعضاء

جمموع امليزانية ناقص الرسم
األساسي
عنصر الناتج احمللي اإلمجالي
عنصر املصيد

دوالر أمريكي
من امليزانية اإلمجالية
دوالرًا أمريكي ًا
23

2 021 325
%35
786 071
%55
1 235 254

_________________
*األعضاء الذين يدفعون مساهماتهم يف امليزانية املستقلة.

دوالرًا أمريكي ًا
من امليزانية اإلمجالية
دوالرًا أمريكي ًا
من امليزانية اإلمجالية
دوالرًا أمريكي ًا

ﺣﴬ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺜﻼﺛني ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺼﺎﻳﺪ أﺳامك اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺪورة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻹدارة واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل ،ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻣﻦ  ٢٢ﻋﻀﻮاً و ٣ﻣﻦ ﻏري اﻷﻋﻀﺎء و ١٥ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ دوﻟﻴﺔ
وﻏري ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ .وﰲ ﺿﻮء ﻧﺘﺎﺋﺞ دورﺗﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )اﻟﻴﻮﻧﺎن ،أﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎن  ،(٢٠١٤أﻗّﺮت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﺗﻔﺎﻗﻬﺎ اﳌﻌﺪّ ل،
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّ د أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ اﻟﻘﺎمئﺔ ﻋﲆ ﻣﺒﺎدئ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻨﻬﺞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﻔﺮﻋﻲ ،واﻹدارة اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات وﻣﺸﺎرﻛﺔ
أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ .واﻋﱰاﻓﺎً ﺑﺎﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﻨﻈامت اﻟﴩﻳﻜﺔ ،دﺧﻠﺖ ﺛﻼث ﻣﺬﻛﺮات ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﺣ ّﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ رﺳﻤﻴﺎً ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ،واﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ – ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺘﻮﺳﻄﻲ وﻣﺮﻛﺰ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .وﺷﻜّﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﺪورة أﻳﻀﺎً
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪّ م ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺼﻴﺪ ﻏري اﻟﻘﺎﻧﻮين دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻋﺘامد ﺧﻄﻮط ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
ﻣﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻨﻈﻢ رﺻﺪ اﻟﺴﻔﻦ ،وﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺼﻴﺪ ﻏري اﻟﻘﺎﻧﻮين دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ
اﳌﺘﻮﺳﻂ وﻗﺎمئﺔ اﻟﺴﻔﻦ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ ﻏري اﻟﻘﺎﻧﻮين دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ ﰲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺼﺎﻳﺪ أﺳامك اﻟﺒﺤﺮ
وﺗﻢ أﻳﻀﺎً اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﲆ ﻧﻄﺎق واﺳﻊّ .
ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل ،ﻟﻀامن اﻣﺘﺜﺎل أﻓﻀﻞ ﻟﻘﺮارات اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺼﺎﻳﺪ أﺳامك اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ،وﺧﺎﺻﺔ ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﳌﺘﻮﻗّﻊ أن ﺗﺆدي ﰲ ﻋﺎم  ٢٠١٥إﱃ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻋﻀﺎء وﻏري اﻷﻋﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﺴﻮاء.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ إدارة ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ،ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﺪاﺑري اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﺪاﺑري اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻌﺎم
 ٢٠١٥ﺑﺸﺄن ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻷﺳامك اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ اﻟﺼﻐرية ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ  .١٧ﻛام أﻗ ّﺮت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺧﻄﻮﻃﺎً ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
ﻹدارة اﻷﻧﻮاع اﳌﺮﺟﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﻤﺮاء اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ،واﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﺒﺤﺮ
اﻷﺳﻮد ،واﻹﻃﺎر اﳌﺮﺟﻌﻲ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺼﺎﻳﺪ أﺳامك اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ .واﻋﱰاﻓﺎً
ﺑﺎﻟﺪور اﻟﻬﺎم ﳌﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ﰲ اﻹﻗﻠﻴﻢ ،واﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ،دﻋﻤﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ أﻳﻀﺎً
إﻃﻼق اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﺎوين اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻷ ّول ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ .وﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺣﻴﺎء اﳌﺎﺋﻴﺔ
ذﻛﺮت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ دﻋﻢ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﻹﻗﻠﻴﻢ ور ّﺣﺒﺖ ﺑﺈﻃﻼق ﻣﻨﺼﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺘﻌﺪدة أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن ﰲ
ﻣﺠﺎل ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺣﻴﺎء اﳌﺎﺋﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻺدارة اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤريات اﻟﺸﺎﻃﺌﻴﺔ .إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ،اﻋﱰﻓﺖ
اﳌﻨﺴﻖ ﻟﻼﺳﺘﺰراع ﺑﺄﻗﻔﺎص اﻟﺰﻋﻨﻔﻴﺎت ﰲ اﻟﺒﺤﺮ
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ّ
اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﺒﺤﺮ اﻷﺳﻮد .وأﺧرياً ،ﻗ ّﺮرت اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻋﺎدة ﺗﻌﻴني اﻟﺴ ّﻴﺪ ﻋﺒﺪﻟﻠﻪ ﴎور ﻛﺄﻣني ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﳌﺼﺎﻳﺪ أﺳامك اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮان  ٢٠١٦وﺣﺘﻰ ﻋﺎم  .٢٠٢١واﻋﺘﻤﺪت ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻟﻌﺎم  ،٢٠١٤اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ  ٢ ٢٤٥ ٩١٦دوﻻراً أﻣﺮﻳﻜﻴﺎً ،وﻧﺎﻗﺸﺖ اﺣﺘامل اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ اﻋﺘامد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات ﰲ
اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ .ﻛام متّﺖ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻔﱰة ﻣﺎ ﺑني اﻟﺪورات ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻃﺎر اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﳌﺼﺎﻳﺪ أﺳامك اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ.
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