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  إعداد ھذه الوثيقة

 ةلھيئل الدورة السابعة والثالثين خالل سبليت المعتمد في لتقريرل النھائية صيغةالھي  ھذه الوثيقة
 .2013 /أيارمايو 17 بتاريخ (الھيئة)، المتوسطاألبيض أسماك البحر  العامة لمصايد

  2014. التابعة لمنظمة األغذية والزراعة المتوسطاألبيض البحر أسماك مصايد ل العامة ھيئةال
   .2013 /أيارمايو 17-13، كرواتيا ،سبليت السابعة والثالثين. تقرير الدورة

منظمة األغذية  روما،. المتوسطاألبيض البحر أسماك مصايد ل العامةللھيئة  37رقم  تقريرال
  .ص 140 .والزراعة

 ملخص

)، بما الھيئة( المتوسطاألبيض أسماك البحر  العامة لمصايد ةھيئلل الدورة السابعة والثالثين حضر
بلدا  21 ممثلون عن، االمتثال السابعة للجنة والدورة، والماليةجنة اإلدارة الدورة الرابعة للفي ذلك 

فترة  أنشطة الھيئةاستعرضت وقد . مراقبا 11و، في الھيئة عضو غير بلدو، المتعاقدة األطرافمن 
 نتائج فضال عن ،المعنية بتربية األحياء المائية واللجنة االستشارية للجنة العلمية بين الدوراتما 
 .للھيئة والمؤسسيتحديث اإلطار القانوني أنشئ ل ذيال مھامق اليفر

توصية بشأن خطة اإلدارة متعددة السنوات ترد ھذا العام،  ھا الھيئةمن بين التدابير التي اعتمدتو
أسماك السطح الصغيرة في بأرصدة  المتعلقةاالنتقالية لمصايد األسماك  صونتدابير ال وبشأن

اإلجراءات الرامية إلى التقليل من خطر الصيد وقد حددت ھذه التوصية  ،البحر األدرياتيكي
ھامة مع الحفاظ اله األنواع المستھدفة ھذلوتشجيع االستغالل المستدام  األرصدة دھوروت مفرطال

مجموعة من ة توصية بشأن وضع ھيئفي منطقة البحر األسود، اعتمدت الومستقرة.  غالتعلى 
صغار أسماك الترس ضمان حماية  بغيةيات، انتيد أسماك الترس وحفظ الحيلمصا دنيامعايير الال

ھذا  كما يتطلعالبحر األسود.  سكانالمساھم في تجديد ھذه الفئة من  التكاثرحجم  تبلغ إلى أن
. حيتانياتلللحد من الصيد العرضي ل وذلك د أسماك الترس يمعايير لمصاإلى وضع اإلجراء 

قرارين لتعزيز تنفيذ المناطق البحرية على ة ھيئملزمة، وافقت الالباإلضافة إلى ھذه التوصيات و
توجيھية بشأن إدارة  خطوطعتماد ال) والتي يحظر فيھا الصيدمناطق الالمحمية (بما في ذلك 

وقد تمثلت . تهوطاقالصيد  طاقات الصيد وفقا لتوافر الموارد من أجل تعزيز مراقبة ورصد جھد
 ةدفاھالية االحتراز الصونتوجيھية بشأن تدابير  خطوطاعتماد في نتائج الدورة  نتيجة أخرى من

د يمصال الربحية االقتصادية وتحسين رصدة،آثار غير مرغوب فيھا على األ التخفيف منإلى 
ة على إنشاء أول منصة متعددة أصحاب ھيئفي مجال تربية األحياء المائية، وافقت الواألسماك. 
بعين االعتبار الدور الرئيسي آخذة  ،ن في ھذا القطاعفاعليإشراك جميع التعمل على  المصلحة
 ضرورةب ةعترفمو ،والنمو االقتصاديقوم به ھذا القطاع لتحقيق األمن الغذائي يأن  نبغيالذي ي

 تعزيز التنمية المستدامة في البحر األبيض المتوسط والبحر األسود.
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دوالر أمريكي، مع  1 940 973 قيمتھا ، والبالغة2013مستقلة لعام ال تھااعتمدت اللجنة ميزانيوقد 
 لفترةل ي األولإلطاراالھيئة برنامج  بموجبما بين الدورتين، بما في ذلك  فترةبرنامج عملھا لل

 معنيةخمس مجموعات عمل جديدة : ثالث مجموعات عمل  تشكيلتم االتفاق على و. 2013-2018
ومصايد األسماك  /الصغيرة،مصايد األسماك الحرفيةومنھجيات التحليل االجتماعي واالقتصادي، ب

 مجموعةوالجتماعية، لعلوم االقتصادية واإشراف اللجنة الفرعية المعنية باتحت  ، وذلكالترفيھية
جميع اللجان الفرعية، ومجموعة عمل تشارك فيھا المناطق البحرية المحمية ب تقاطعية معنية عمل

إلى األمام لدعم  كبيرةخطوات باتخاذ تميزت دورة ھذا العام قد . وية إنشاء الھيئةلمراجعة اتفاق
 بھدف تحديث اإلطار المؤسسي وضمان أداء أكثر كفاءة 2009في  تم إطالقھاعملية اإلصالح التي 

 جوھريدور  ية إنشاء الھيئة إلى تأديةمراجعة اتفاقالمعنية بمجموعة العمل  تدعى. وسوف للھيئة
نشاء آليات إإلى تعزيز التعاون اإلقليمي الفرعي، و تفضيأن  ينبغيفي عملية اإلصالح ھذه، التي 

، مما القانونيملزمة، وإنشاء خارطة طريق لمكافحة الصيد غير القرارات لفعالة لضمان االمتثال ل
طويلة األجل لمصايد األسماك وتربية األحياء المائية في الإلى تحسين االستدامة بالتالي يؤدي 

، 2014في  ھاالمقرر عقدمن دورة استثنائية، وستبحث البحر األبيض المتوسط والبحر األسود. 
 نتائج عملية اإلصالح ھذه.
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  افتتاح الدورة
  
ابعة   -1 ا الس ة) دورتھ ط (الھيئ يض المتوس ر األب ماك البح ايد أس ة لمص ة العام دت الھيئ عق

والثالثين، والدورة الرابعة للجنة اإلدارة والمالية، والدورة السابعة للجنة االمتثال في مدينة سبليت، 
دان ا 96. وحضر الدورة 2013مايو/ أيار  17-13بكرواتيا خالل الفترة من  ألعضاء مشاركا من البل

ة و ة الدولي ات الحكومي اء والمنظم ر األعض ة الوغي ة األغذي ة ومنظم ر الحكومي ات غي منظم
ة) ة (المنظم ة  والزراع ة للمنظم روعات اإلقليمي ةاومكوالمش ب الھيئ ة، ت ة اإلدارة والمالي ، ولجن

ى  ولجنة االمتثال، واللجنة العلمية االستشارية، ولجنة تربية األحياء المائية، ةأمانإضافةً إل . ة الھيئ
  .باءوترد قائمة بأسماء المندوبين والمراقبين في المرفق 

  
ى Stefano Cataudellaوافتتح الدورة السيد   -2 ، رئيس الھيئة، الذي توجه بالشكر إلى كرواتيا عل

اعاستضافتھا  يد االجتم ة للس رLjubomir Kucic. وأعطى الكلم ا،  ، مساعد وزي الزراعة في كرواتي
ة  Kucic السيد كوشيك مشاركين، وأبرزالذي رحب بال اء المائي ة األحي أھمية مصايد األسماك وتربي

ةا ا والھيئ ا ،لمستدامة لكل من كرواتي ة في النھوض  روأش ا ستستمر في دعم الھيئ ى أن كرواتي إل
ى معالجة خصوصيات  ادرة عل ة ق دابير فني ة ووضع ت ات الموثوق ع البيان ل جم بالمھام الصعبة مث

على بذل المزيد  ألسماك وشجعللصيادين ولمصلحة من على تصرفھا لما فيه  ھيئةأشاد بالواإلقليم. 
ود ل ن الجھ دورم رويج ل ة لت اء المائي ة األحي ة ل تربي ة العام ا الھيئ ي تغطيھ ة الت ي المنطق  مصايدف

  .أسماك البحر األبيض المتوسط
  
يد   -3 اول الس ة  Árni Mathiesenوتن ماك وتربي ايد األس ي إدارة مص اعد ف ام المس دير الع الم

يلفا انو دا س ه غرازي يد جوزي  األحياء المائية في المنظمة، الكلمة نيابةً عن المدير العام للمنظمة الس
José Graziano da Silva ن دورة وأعرب ع از لل يم الممت ى التنظ ا عل ى كرواتي كر إل ه بالش . وتوج

ة. ونتيجة  ارتياحه لمستوى المشاركة ة الھيئ ى أھمي الجيد فيھا، وھو إن دل على شيء فإنما يدل عل
ة لتنفيذ السياسات ذات الصلة لذلك، شدد على أن الھيئة ستظل خيارا استراتيجيا بالنسبة إلى المنظم

ث نوات،(م ددة الس ك خطط اإلدارة متع ي ذل ا ف ة بم م، و الً، الحوكم ماك صغيرة الحج مصايد األس
الخ) في كل من البحر األبيض المتوسط والبحر األسود بفضل الصلة القوية القائمة ، ناتوجمع البيا

ة. و ع المنظم ّدد م يد ش ى  Árni Mathiesenالس تعراض الجاري عل ادة االس ام قي ذ بزم ة تأخ أن الھيئ
ال  دور الفع ى ال ا أشار إل ة. كم ه المنظم وم ب ذي تق ة عشرة ال للھيئات المنشأة بموجب المادة الرابع

تضطلع به الھيئة في البحر األسود وأعرب عن أمله في إحراز المزيد من التقدم لصالح جميع  الذي
بالمشاركة النشطة للمنظمة في المسائل المتعلقة بالمحيطات ومصايد  تّم التذكيرالبلدان المتشاطئة. و

ة إلدارة مصايد األسماك. و ادت األسماك، بما في ذلك من خالل المنظمات اإلقليمي ة مصايد لج ن ن
ة  ي المنظم ماك ف ونخاصة باألس أن تك ن  ب ا م ة وغيرھ ايد الھيئ ة إلدارة مص ات اإلقليمي المنظم

ام، أداة لتنفيذ سياسات المنظمة على الصعيدين اإلقليمي واإلقليمي الفرعي. و األسماك ا في الخت دع
دور  ي ال ر ف ادة النظ ة إلع ا المنظم ي أطلقتھ ادرة الت أن المب م بش داء آرائھ ى إب اركين إل المش

  االستراتيجي للمنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك. 
  
ا الرئيس ألقىوفي وقت الحق،   -4 ةً أشار فيھ ى أن فريق  كلم امإل م  المھ ة ل أته الھيئ ذي أنش ال

ي ا ب رة م ة يستمر فحسب، خالل فت ديل الجاري ة التع ى عملي دورات، في اإلشراف عل ة ن ال التفاقي
ن ا ق م ذي ينطل ا ال ي ضوء نھجھ ات األخرى ف ة للمنظم ة مرجعي ا أصبح أيضا نقط ة، وإنم لھيئ

ديل  ة تع ة القاعدة إلى القمة والشفاف والقائم على المشاركة. وأما فيما يخص عملي د اتفاقي ة، فق الھيئ
ى تحسين أداء  ؤدي إل ع أن ي اد نھج إقليمي فرعي يتوق ات خصوصا بشأن اعتم رئيس تعليق قدم ال

 من جھة أخرىالھيئة. وتمت اإلشادة بالمساھمة الجارية التي يقدمھا برنامج العمل اإلطاري للھيئة 
ائج ى نت بة إل أن بالنس توى اإلقليمي الفرعي بش ى المس دت عل ي عق ات  االجتماعات الت ع البيان جم
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اريع  ى المش كر إل ه بالش انوني. وتوج ر الق يد غي ة الص نوات ومكافح ددة الس ط اإلدارة متع وخط
ذه االجتماعات و ى الجھات اإلقليمية للمنظمة والمنظمات األطراف المعنية على مشاركتھا في ھ إل

  إلطاري.دعمھا لبرنامج العمل االمانحة (أي االتحاد األوروبي، وفرنسا، وإيطاليا) على 
  
ا الستضافة  وفد من Monique Pariatالسيدة  وأعربت  -5 ا لكرواتي االتحاد األوروبي عن امتنانھ

ل  ى العم ة عل ا شكرت األمان ي. كم اد األوروب ى االتح ل إل دى الترحيب بانضمامھا المقب دورة ل ال
ق  ى إنجازات فري ارة بشكل خاص إل ع اإلش دورات، م ين ال ا ب رة م ه خالل فت امالمضطلع ب  المھ

ى االقتراحاتالھادفة إلى تحديث الھيئة. ولُ  ة فت االنتباه إل اد األوروبي  المختلف ا االتح دم بھ ي تق الت
ة في  دتھا الھيئ ي اعتم في إطار متابعة الخطوط التوجيھية بشأن خطط اإلدارة المتعددة السنوات الت

البحر  مجموعةدورتھا السادسة والثالثين. واعتبر التقدم الذي أحرزته  ة ب العمل المخصصة المعني
اد باألسود  ة االتح ة، حثت مندوب ذلھا الھيئ أنه جدير بالثناء. وسعيا إلى االستفادة من الجھود التي تب

اذاألوروبي على دعم عمليات  رار اتخ ين األعضاء  اتالق اون ب يش تعزز التع ة وتفت بخطط مراقب
ة المطا ؤدي في نھاي أنه أن ي يم، وغير األعضاء. فھذا من ش ة في اإلقل ة فرص متكافئ ى تھيئ ف إل

  ومن ثم زيادة القدرة التنافسية لقطاع مصايد األسماك.
  
  يرد النص الكامل للكلمات االفتتاحية التي أُلقيت في المرفق جيم لھذا التقرير.  -6
  

  اعتماد جدول األعمال وترتيبات الدورة
  
وق التصويت ال  -7 ان االختصاصات وحق ى بي رئيس إل ار ال ي أش اد األوروب ه االتح ذي قدم
  .GFCM:XXXVII/2013/Inf.3، والوارد في الوثيقة الدول األعضاء فيهو
  
ي   -8 وارد ف رات وال ة تغيي ال أي ة دون إدخ ه الھيئ ذي اعتمدت ال ال دول األعم د عرض ج وبع

ا بترتيألفالمرفق  ات ، قدم األمين التنفيذي للھيئة، السيد عبد هللا سرور، المشاركين وأحاطھم علم ب
  االجتماع.  

  
     .دالوترد قائمة بالوثائق المعروضة على الھيئة في المرفق   -9
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  2013-2012تقرير عن األنشطة ما بين الدورات في الفترة 
  

  أنشطة اللجنة العلمية االستشارية
  

يد   -10 ا  Henri Farrugioعرض الس ة وأجھزتھ طة اللجن ارية أنش ة االستش ة العلمي يس اللجن رئ
. وأشار GFCM:XXXVII/2013/Inf.6والوثيقة  GFCM:XXXVII/2013/2الفرعية باالستناد إلى الوثيقة 

إلى االجتماعات األربعة عشر التي عقدت خالل فترة ما بين الدورات، إضافة إلى الدورة الخامسة 
يعشرة للجنة العلمية االستشا امج  رية ودورات لجانھا الفرعية واالجتماعات الت دت ضمن برن عق

  النحو التالي:على  العمل اإلطاري
  
 ةالمقر الرئيسي  في التي ُعقدت الدورة الخامسة عشرة للجنة العلمية االستشارية  في للمنظم

 ؛وفّرت المشورة العلمية بشأن مسائل عدة في أبريل/نيسان روما
  ة" عمل حول القدمت "حلقة ا الھيئ ة التي تغطيھ يم في المنطق تحديد عمر صفيحيات الخياش

د عمر  ا عن تحدي يال فني دريب وأعّدت دل معلومات عن قراءة العمر باالستناد إلى مكون للت
 .صفيحيات الخياشيم

  ة رت "حلق ا الصيد الوف ي البحر األبيض المتوسط وتكنولوجي دات الصيد ف ل حول مع عم
ار دريب للمش اء" الت ة واالنتق ب البيولوجي ى الجوان ائي وعل يم االنتق اليب التقي ى أس كين عل

 واالجتماعية واالقتصادية المتعلقة بتصميم المعّدات وبنائھا.
  طحية واع الس ة واألن واع القاعي دة األن دير أرص ان بتق ل المعنيّت ا العم ادقت مجموعت ص

ى  ة، و 29الصغيرة عل واع القاعي ة عن األن ة فني ة عن األ 12ورق ة فني واع السطحية ورق ن
ة  ت تغطي الي، تّم كل إجم غيرة. وبش ة، و 16الص واع القاعي ة لألن ة فرعي ة جغرافي  9منطق

 مناطق جغرافية فرعية لألنواع السطحية الصغيرة.
  ى ى المسودة األول ة" عل نظم اإليكولوجي ة وال ة البحري ركزت "اللجنة الفرعية المعنية بالبيئ

د  من الخطة اإلقليمية لإلدارة التكيّفية للمرجان األحمر، وعلى نتائج حلقات العمل حول تحدي
دات الصيد،  اء مع ا وانتق عمر صفيحيات الخياشيم وعن التقدم المحرز في مجال التكنولوجي
ات في البحر األسود والبحر  ي بصون الحيتاني اق المعن وعلى األنشطة المشتركة مع االتف

ة   البحر األبيض المتوسط األبيض المتوسط ومنطقة األطلسي المتاخمة وخطة عمل التابع
المجلس الدولي الستكشاف البحار وشبكة المناطق المحمية في وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ل

 منطقة البحر األبيض المتوسط. 
  ع ي جم دم المحرز ف ات" التق ة باإلحصاءات والمعلوم ة المعني ة الفرعي استعرضت "اللجن

م ات ونظ ديم البيان ة تق ات، وحال ة  البيان بكة الداخلي ام الش ز نظ ي تعزي ات وف  -المعلوم
الخارجية الذي أنشئ لتيسير المتابعة واالتصاالت بين األعضاء واألمانة. كما عرض إطار 

 الھيئة المرجعي لجمع البيانات.
 العلوم اال ة ب ة المعني ة الفرعي ات استعرضت "اللجن ة" دراس ادية واالجتماعي ارة قتص مخت

اريع اإلقل ا المش ة واالقتصادية قامت بھ ق بالمؤشرات االجتماعي ة تتعل ة للمنظم ة التابع يمي
دوة  أن "الن راح بش ي اقت رت ف ماك ونظ ايد األس ادية لمص ة واالقتص اذج البيولوجي والنم
ر  ط والبح يض المتوس ر األب ي البح تدامة ف ة المس ماك الحرفيّ ايد األس ن مص ة ع اإلقليمي

راح إنشاء ثالث مجموعات عمل  م اقت اعي واالقتصادي، األسود". وت ل االجتم (أي التحلي
 ، ومصايد األسماك الترفيھية).ومصايد األسماك الصغيرة

  دة ة أرص ى حال ادقة عل النظر والمص دة" ب دير األرص ة بتق ة المعني ة الفرعي ت "اللجن قام
ود  ر األس ط والبح يض المتوس ر األب ي البح ة ف غيرة والقاعي طحية الص واع الس األن

 تقارير عن حالة األرصدة.واستعرضت عملية إعداد ال
  

ذي  رئيس اللجنة العلمية االستشارية،وتوجھت الھيئة بالشكر إلى   -11 ر ال وأشادت بالعمل الكبي
ى التوصيات الصادرة  تناد إل أنجز داخل اللجنة بدعم من األمانة خالل فترة ما بين الدورات، باالس

  عن الھيئة في دورتھا السادسة والثالثين.
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ه ينبغي إشراك أصحاب المصلحة من مجتمع مصايد األسماك  ورأى مندوب  -12 ر أن الجزائ
ين من  ة من المھني ة االستشارية. ومن شأن منظم ة العلمي ز عمل اللجن بشكل أكبر من أجل تعزي
وارد مصايد األسماك.  إدارة م ة ب اة شواغلھم المتعلق ى مراع البحر األبيض المتوسط أن تساعد عل

ي تقودوأشار إلى أن السياسات الت ة الت ى القم ق من القاعدة إل دا ي تنطل دة ج ة ستكون مفي ا الھيئ ھ
  الموارد البحرية. نوطأة الضغط ع إلزالة

  
االتفاق المعني بصون الحيتانيات في البحر األسود والبحر األبيض المتوسط  ةممثل توقدم  -13

اق بشأن الصيد ة واالتف ين الھيئ ة مشروعا مشتركا ب واع  ومنطقة األطلسي المتاخم العرضي لألن
اد ود. وأف ر األس يض المتوسط والبح ر األب ي البح لب ف ن الس د م االنقراض والح ددة ب أن ب تالمھ

ة  ي طنج د ف اع عق ب اجتم ط. وعق يض المتوس ر األب رب البح ى غ يركز أوال عل روع س المش
  دراسات الحالة التي سيعالجھا المشروع.داف و)، تم تحديد األھ2013(أبريل/نيسان 

  
  اللجنة المختصة بتربية األحياء المائيةأنشطة 

  
راً عن أنشطة  François Renéقدم السيد   -14 ة تقري اء المائي ة األحي ة المختصة بتربي رئيس اللجن

ة ى الوثيق تناداً إل اريع اس ا والمش ة لھ ة التابع زة الفرعي ة واألجھ   GFCM:XXXVII/2013/3 اللجن
  :اإلنجازات التي تحققت على النحو التاليص ، ولخّ GFCM: XXXVII/2013/Inf.7والوثيقة 

  
 ة استعرضت اء المائي ة األحي ك دورة  في اللجنة المختصة بتربي ا في ذل ة، بم ا الثامن دورتھ

ة في البحر األبيض المتوسط،  اء المائي خاصة حول نظام المعلومات للنھوض بتربية األحي
 المتصلة بتربية األحياء المائية.، التقدم المحرز على صعيد األنشطة في فرنساوالتي عقدت 

  ذت ة"نف اء المائي ة األحي تدامة تربي ة باس ل المعني ة العم روع  "مجموع من مش طة ض أنش
مؤشرات التنمية المستدامة لتربية األحياء المائية والخطوط التوجيھية الستخدامھا في البحر 

ة يغة النھائي ع الص ى وض وص عل زت بالخص ط، رك يض المتوس دليل   األب تخداماللل  س
 . تربية األحياء المائيةل لرصد التنمية المستدامة مؤشرات

  تيعابية" أنشطة ضمن مشروع نفذت "مجموعة العمل المعنية باختيار المواقع والقدرة االس
يض  ر األب ي البح ة ف اء المائي ة األحي ي تربي تيعابية ف درة االس ع والق ار المواق وير اختي تط

بة لتر اطق المناس من المن ط ض ين المتوس يم حلقت ى تنظ زت عل ة، رك اء المائي ة األحي بي
ا (فبراير/شباط تدريبيتين عن المناطق المخصصة لتربية األحياء المائية  في المغرب وتركي

ع 2013 اون م رة بالتع ذه األخي ت ھ البحر )، ونظم ة ب ة المعني ل المخصص ة العم مجموع
ود اء المائياألس ة األحي ي لتربي د البيئ ط الرص ن مخط اع ع رب، ، واجتم ة (المغ ة البحري

 ).2013فبراير/شباط 
 اء ا ھدفت ة في البحر األبيض المتوسط أنشطة نظام المعلومات للنھوض بتربية األحي لمائي

ية إ ات التوص ى متطلب تنادا إل ات اس ا المعلوم ات تكنولوجي ين مكون ى تحس ل
GFCM/35/2011/6 قين ريعة للمنس ة الس ل البداي ن "دلي ة م خة المحدث وطنيين" ، والنس ال

ة الصادر عن  اء المائي ة األحي اب السنوي إلحصاءات تربي ة من الكت ومشروع نسخة أولي
 الھيئة.

  ة اء المائي ة األحي ين تربي ي بالتفاعل ب اني المعن اع الث أدرجت أھم إنجازات مشروع االجتم
 إدارة"ومصايد األسماك الطبيعية في البحيرات الساحلية في البحر األبيض المتوسط بشأن 
اء ة األحي ين تربي اعالت ب ط: التف يض المتوس ر األب ي البح اطئية ف رات الش ة  البحي المائي

ة ة يجري نشرھا في إطار في  "والمصايد الطبيعي لة الدراسات واالستعراضات وثيق سلس
تدامة ل قاعدةً "أساسية عناصر  شّكلت. والصادرة عن الھيئة إلدارة المس لخطوط التوجيھية ل
 ".في البحر األبيض المتوسط  والبحر األسودللبحيرات الشاطئية 
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 ت ة" تناول اء المائي ة األحي ات تربي ويق منتج ة بتس ل المعني ة العم طة "مجموع ة  أنش دراس
ائية  ع استقص اون م ة بالتع اء المائي ة األحي تزرعي تربي ات مس أن منظم ة بش ة جاري أولي

  .)EUROFISH( والوسطىالمنظمة الدولية لتنمية مصايد األسماك في أوروبا الشرقية 
  

ك،   -15 ى ذل الوة عل ودة  تأُدرجوع ة ومس اء المائي ة األحي رد مصطلحات عن تربي ت مس تّم
  شكل موحد إلعداد التقارير الوطنية عن أنشطة البحوث.المصادقة على 

  
ة   -16 ى أھمي دد عل ة وش اء المائي ة األحي ة تربي ه لجن ذي أنجزت ل ال دوب مصر بالعم اد من وأش

رح التنسيق في  ة واقت ات موثوق وفير بيان ى ت ة من األعضاء. وشجع األعضاء عل ات المقدم البيان
ذا  ى المستوى الحكومي. وفي ھ ة عل وضع حوافز لزيادة عدد الموظفين المسؤولين عن ھذه المھم

راءب ،زيارات وطنية ، من خاللاألمانة قومالصدد، اقترح أن ت ة  تقديم مشورة الخب والمساعدة الفني
ا ى األعض ة،  ءإل اء المائي ة األحي م بخصوص تربي كل أع ات وبش ة بالبيان ائل المتعلق أن المس بش

  باالستناد أيضا إلى النتائج التي حققتھا لجنة تربية األحياء المائية.
  

ة، وأعربت عن شكرھا   -17 اء المائي وأعربت الھيئة عن تقديرھا لما قامت به لجنة تربية األحي
ة  اإلنجازات التي حققتھا اللجنة في مختلف المواضيع ذات الصلةأقرت بكما   .لرئيس اللجنة بتربي

  .األحياء المائية المستدامة
  

  األنشطة المتعلقة بالبحر األسود
  

يد   -18 دم الس ود، Simion Nicolaevق البحر األس ة ب ل المخصصة المعني ة العم ق مجموع ، منس
اع  ك االجتم ا في ذل دورات، بم ين ال ا ب رة م ا خالل فت م االضطالع بھ تقريرا عن األنشطة التي ت

ى 2013الثاني لمجموعة العمل المخصصة المعنية بالبحر األسود (بلغاريا، أبريل/نيسان  ) استنادا إل
ة:  مل: GFCM:XXXVII/2013/Inf.9الوثيق ي تش ل  وھ ة العم يقي األول لمجموع اع التنس "االجتم

ا،  ة" (روماني ة للھيئ ايرالمخصصة المعنية بالبحر األسود التابع اني/ين انون الث )، بمشاركة 2012 ك
ة، ة للھيئ مكية" التابع دة الس دير األرص ة بتق ل المعني ات العم ود في"مجموع ر األس راء البح   خب

اني  ة البحر األسود 2012(كرواتيا، نوفمبر/تشرين الث ة وھيئ ين الھيئ ة العمل المشتركة ب )، "وحلق
انوني  ر الق يد غي أن الص يم بش الغ ودون تنظ باط دون إب ا، فبراير/ش ود "(تركي ر األس ي البح ف

ا، )،"دورة تدريبية2013 ة" (تركي اء المائي ة األحي ة لتربي اطق المخصص ن المن ل ع ة عم /حلق
باط  ر 2013فبراير/ش ي البح ة ف اء المائي ة األحي واع تربي ع أن ن تنوي اع المخصص ع )، "واالجتم

دان  Nicolaev). وأعرب السيد 2013األسود" (تركيا، فبراير/شباط  ع البل عن ارتياحه لمشاركة جمي
  المتشاطئة في بعض ھذه األنشطة.

  
البحر وأعربت الھيئة عن تقديرھا للعمل الذي أنجزته مجموعة العمل المخصصة ال  -19 ة ب معني

ذه بشأن مختلف القضايا Nicolaev األسود وشكرت السيد . كما أقرت بإنجازات مجموعة العمل ھ
البحر األسودل ثان منسٌّقورحبت بإنشاء منصب نائب  ة ب مكلف  مجموعة العمل المخصصة المعني
  بقضايا تربية األحياء المائية.

  
  

ة  امج العمل اإلطاري تقرير عن األنشطة المنفذة في إطار المرحل ى من برن األول
لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط من أجل دعم نشاطات فريق  للھيئة العامة

  المھام
  

ىMiguel Bernalعرض السيد   -20 ة األول ذت ضمن المرحل ي نف ة، األنشطة الت  ، من أمانة الھيئ
ة  ات، وتربي ة، وجمع البيان من برنامج العمل اإلطاري في سياق برامج العمل الخمسة (أي الحوكم
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وثيقتين  األسماك صغيرة الحجم األحياء المائية، ومصايد والتعاون اإلقليمي الفرعي)، استنادا إلى ال
GFCM:XXXVII/2013/2 وGFCM:XXXVII/2013/Dma.1.  

  
ة أن األنشطة المنصوص وفيما يتعلق ببرنامج العمل   -21 ة الھيئ ة، بيّنت أمان ق بالحوكم المتعل

الغ  انوني دون إب ر الق ددة السنوات، والصيد غي ة بوضع خطط إدارة متع ك المتعلق عليھا تشمل تل
تغلة من خالل نھج  ة المجموعات المس ودون تنظيم (الصيد غير القانوني)، وتنسيق مؤشرات حال

ددة النظام اإليكولوجي. وانصب تركيز خ ة العمل حول وضع خطة إدارة متع ائج حلق اص على نت
نوات طحية الصغيرة الس ماك الس ارس/آذار  لألس ا، م اتيكي (كرواتي ي البحر األدري ي 2013ف ) الت

  ألقاليم فرعية أخرى. مماثلة. وكان من المتوقع عقد اجتماعات أحيلت إلى الدورة
  

ا، وعقد عدد من االجتماعات اإلقليمية الفرعية لتع  -22 ديمھا (كرواتي ات وتق زيز نظم جمع البيان
دي 2013؛ بلغاريا، أبريل/نيسان 2013؛ إيطاليا، مارس/آذار 2013مارس/آذار  )، أسفر عن تحليل نق

 شّددتونظم جمع البيانات الوطنية لألعضاء. و لقواعد بيانات الھيئة، وبروتوكوالت تقديم البيانات،
ظمة ضرورة اتخاذ إجراءات على الصعيد الوطني لتعزيز أنعلى االستنتاجات المنبثقة عن التحليل 

ات  خطواتجمع البيانات، واتخاذ  ع البيان ة إلطار جم لتحسين االتصاالت، ووضع الصيغة النھائي
  المرجعي الذي وضعته الھيئة.

  
تدامة  األولى وأشير بشكل خاص إلى "الندوة اإلقليمية  -23 ة المس حول مصايد األسماك الحرفي

ة  ة في الوثيق ة المقدم ذكرة المفاھيمي ى الم تناد إل في البحر األبيض المتوسط والبحر األسود" باالس
GFCM: XXXVII/2013/Inf.15بما في المنظمةتُنظَّم بالتعاون مع  . وأحيطت الدورة علما بأن الندوة ،

ركائھا الع ة، وش اريعھا اإلقليمي ك مش اطق ذل بكة المن ة، وش دولي للطبيع ندوق ال ل الص دين مث دي
ة البحر األبيض المتوسط، ة في منطق  ،Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari –IAMو المحمي

ا  خ) وأنھ ري، إل ه البح س التوجي ي ومجل ة ف ي مالط تعقد ف اني  28-25س رين الث ، 2013نوفمبر/تش
ررة فيه ز عمل يمكن  حيّ  سيكون ھدفھا توفيرو لألعضاء وأصحاب المصلحة دراسة القضايا المتك

ى أساس  ك عل ا في ذل ة، بم ةالرئيسية الخاصة بمصايد األسماك الحرفي ة الدولي  الخطوط التوجيھي
  الصادرة عن المنظمة.  الصغيرة الحجملضمان استدامة مصايد األسماك 

  
ان"وقدم تحديث موجز عن مبادرة   -24 ا ھو وارد في  "العمل المنسق من أجل لبن ى نحو م عل

ولس . وأعلن أنهGFCM:XXXVII/2013/Inf.14الوثيقة  بتمبر/ أيل ة في س اع متابع  2013 يتم عقد اجتم
  في بيروت.

  
، باإلنجازات الملحوظة بموجب برنامج العمل بتأييد من عدة وفود ،ورحب مندوب الجزائر  -25

ة اإلطاري وخاصة ة بشأن مصايد األسماك الحرفي دوة اإلقليمي د الن ة إنشاء بعق ى أھمي ّدد عل . وش
   شبكة من الصيادين وأصحاب الشأن الذين ينبغي أن يشاركوا في وضع سياسات للقطاع. 

  
انوني البحرية، وشدد مندوب موناكو على أھمية معالجة استدامة الموارد  -26 ر الق ، والصيد غي

من خالل برنامج العمل اإلطاري وشجع على مواصلة العمل من أجل وضع  يةوتربية األحياء المائ
  التدابير المناسبة.

  
  أنشطة المشاريع اإلقليمية لمنظمة األغذية والزراعة

  
يدة   -27 روع Constantina Karlou-Rigaعرضت الس قة مش ن EastMed، منس ة ع اريعال، نياب  مش

تناد األنشطة واإلنجازات لمنظمة، ل اإلقليمية الرئيسية التي تحققت خالل فترة ما بين الدورات باالس
ى األنشطة CopeMedIIمشروع بفيما يتعلق و. GFCM: XXXVII/2013/Inf.16 إلى الوثيقة ، أشارت إل
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ايد  لة بمص وث المتص م البح اءات، ودع ال اإلحص ي مج ة ف درات الوطني ز الق ى تعزي ة إل الھادف
ذ  ة)، وتنفي واع القاعي األسماك (التقديرات المشتركة لألرصدة من األنواع السطحية الصغيرة واألن
اون. وأم ا الصيد وتطوير التع ة وتكنولوجي ا أنشطة التدريب ذات الصلة بتقدير األرصدة واالنتقائي

ا يخص مشروع  دد التخصصات AdriaMedفيم ام متع اء نظ ة دعم إنش ه بغي ى أن ا أشارت إل ، فإنھ
ات  يم مجموع م تنظ روع دع إن المش ي، ف ي الفرع توى اإلقليم ى المس ماك عل لرصد مصايد األس
اء العمل  دراسة ومجموعات عمل بشأن األنواع السطحية الصغيرة واألنواع القاعية، والتدريب أثن

ات وم  والدراس ى العل ز عل ي ترك طة الت ى األنش ك إل د ذل ت بع ر. وأحال ي البح ائية ف االستقص
ن  ة فضال ع اء المائي ة األحي ات وتربي م المعلوم ماك، ونظ ايد األس ة واالقتصادية لمص االجتماعي

روع  ق بمش ا يتعل ات اإلدارة. وفيم ير عملي د MedSudMedتيس لة بتوحي طة المتص رت األنش ، ذك
د األ ات وتحدي ا يخص المنھجي درات. وفيم ة الق ات اإلدارة وتنمي م عملي تركة، ودع دة المش رص

ات EastMedمشروع  ع البيان ى جم دريب عل ز المؤسسي، والت دعم التعزي ، عرضت األنشطة التي ت
ة تجريبية النشطة األواالختبارات التجريبية. ثم تناولت   وارد الجاري يم م ات، وتقي ع البيان بشأن جم

ق بمشروع المياه العميقة في اإلق ا يتعل اون. وفيم ادة المشاركة والتع ى زي ة إل يم واألنشطة الرامي ل
MedLMEة في المغرب  ت، تم اإلشارة إلى إشراك المنظمة في تحسين مشاركة المجتمعات المحلي

وم التنسيق  ى مفھ را، سلطت الضوء عل باإلضافة إلى إدارة الصيد العرضي في خليج قابس. وأخي
ا  آزر فيم اون والت اريع والتع م المش ك دع ي ذل ا ف ة، بم ات المانح ة والجھ اريع، والھيئ ين المش ب

  للمشاركة والتدريب إضافة إلى برنامج العمل اإلطاري.
  

م اإل  -28 ةوت ات المانح ان للجھ ن االمتن راب ع بانيا ع ا وإس ي وإيطالي اد األوروب ي االتح ، وھ
رة واليونان، والتي مكنت المشاريع اإلقليمية للمنظمة من إنجاز عم ة كبي ر ذات أھمي ذي اعتب ا ال لھ

  لھيئة.إلى ابالنسبة 
  

يم.   -29 كما أعرب عدة مندوبين عن دعمھم القوي للمشاريع، وأبرزوا دورھا األساسي في اإلقل
ة عدم  د حال ة بع ال كل من المشاريع والھيئ الده المتجدد حي زام ب ى الت ا أيضا إل دوب ليبي أشار من

  بالد.االستقرار السياسي التي شھدتھا ال
  

ة   -30 اإلقرار بأھمي امج العمل اإلطاري والمشاريع وب وتمت التوصية بتعزيز الروابط بين برن
ة البحر األبيض  المشاريع في تمھيد الطريق لعمل الھيئة من أجل تعزيز التعاون اإلقليمي في منطق

  .المتوسط
  

ر  ماك البح ايد أس ة لمص ة العام اء الھيئ ة إنش ديل اتفاقي ات تع يض اقتراح األب
ة  ائل األخرى المتعلق ا والمس ة المتصلة بھ ة والمالي وائح اإلجرائي المتوسط والل

  بعمل الھيئة
  

اع   -31 ائج اجتم ة نت ة الھيئ ت أمان ق "عرض اني لفري ديق الث امالتص ديالت  "المھ أن التع بش
تناداً  ا، اس ة المتصلة بھ ة والمالي ة والقواعد اإلجرائي ة إنشاء الھيئ ى اتفاقي ة  المقترحة عل ى الوثيق إل

GFCM: XXXVII/2013/Inf.8 يم مدى ل في تقي اع تمث ى أن ھدف االجتم . وأشارت بشكل خاص إل
ّدمھا توصياتالاتساق التعديالت المقترحة مع  امفريق  التي ق ى ضرورة المھ م التشديد عل ا ت . كم

  الھيئة. اتفاقية االتفاق على الخطوات المقبلة من خالل عملية تعديل 
  

ة   -32 ى مدى عملي وأشار الرئيس إلى أھمية الشفافية والمشاركة واالنخراط التي تم ضمانھا عل
  . وشجع األعضاء على االستمرار في ھذا االتجاه.المھامالھيئة بفضل فريق اتفاقية تعديل 
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ديالت   -33 وأعربت الھيئة عن دعم عام للعمل المتفاني الذي قامت به األمانة. واعتبرت أن التع
ر أن المھامرحة تتماشى مع التوصيات الصادرة عن فريق المقت ه اعتُب رغم من أن من  اً عدد على ال

ة من  ى مجموعة توافقي رة عل د من العمل من أجل وضع اللمسات األخي المجاالت يقتضي المزي
الھيئة  التعديالت. وأشير إلى ضرورة المبادرة مبدئيا إلى وضع الصيغة النھائية لمسرد مصطلحات

  .ةالمعّدل يةاستخدامھا في االتفاق الواجب
  

، على أن تكون مفتوحة أمام كل من واسعة مشاورات إجراءووافقت الھيئة على ضرورة    -34
األعضاء وغير األعضاء. وسعيا إلى ضمان وضع الصيغة النھائية وفي الوقت المناسب لمجموعة 

رح إنشاء مجموعة ر جديدة من التعديالت المقترحة، اقت م النظر بشكل عمل واحدة أو أكث ا ت . كم
  إيجابي في فرصة عقد دورة استثنائية عندما تكون مجموعات العمل قد استنفدت واليتھا. 

  
راء  تمتو  -35 د خب ام األعضاء بتحدي انونيينالتوصية بشدة بضرورة قي ام  ق في مستوى المھ

  .وات مستقبليةبھدف اتخاذ خط الھيئةاتفاقية الصعبة المرتبطة بعملية تعديل 
  

ة احاً يتعلق بوالية "مجموعة عمل قدم مندوب االتحاد األوروبي اقتر  -36 ة اتفاقي ة بمراجع معني
ام أّن مجموعة العمل ھذه سوف تزاول عملھا في إطار فريق  موضحاً  ،إنشاء الھيئة" حرصاً المھ

ى  العمل الالزم لوضعتنظيم على المشاركة والمرونة. كما أنھا ستشرف على  رة عل اللمسات األخي
 واسعة النطاقمشاورات  من خالل ، بما في ذلكفي مجاالت عدة عملية تعديل اتفاقية إنشاء الھيئة

  بمشاركة جميع األطراف من منظمات وأصحاب مصلحة.
  

ة"  -37 ة إنشاء الھيئ ة اتفاقي ة بمراجع اً وأيدت الھيئة اقتراح تشكيل "مجموعة العمل المعني ، وفق
  .الموفّرة في المرفق قافللصالحيات 

  
  إدارة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في البحر األبيض المتوسط

  
  المشورة الصادرة عن اللجنة العلمية االستشارية

  
ة   -38 ة عن اللجن تنتاجات الرئيسية والمشورة المنبثق قدم رئيس اللجنة العلمية االستشارية االس

وثيقتين  ى ال تنادا إل ارية اس ة االستش . GFCM: XXVII/2013/Inf.6و GFCM: XXXVII/2013/2العلمي
اءات  ة، واإلحص نظم اإليكولوجي ة وال ة البحري دة، والبيئ دير األرص لة بتق ايا المتص اول القض وتن

ة، ووالمعلومات، والجو ة في  إدراجانب االقتصادية واالجتماعي ا اللجن دمت بھ االقتراحات التي تق
  دورتھا الخامسة عشرة.

  
ة   -39 ة العلمي رئيس مشورة اللجن دم ال ة، ق وفيما يخص قضايا البيئة البحرية والنظم اإليكولوجي

ار  االستشارية بشأن صون ُصفيحيات الخياشيم، وخيارات التخفيف للحد من الصيد العرضي، وآث
غيلية  داف التش ى األھ كل خاص إل ار بش ة. وأش ة المحمي اطق البحري ة، وإدارة المن واع الدخيل األن
ذھا  ل تنفي ن أج ة م عتھا األمان ي وض ر الت ان األحم ة للمرج ة اإلدارة اإلقليمي ي خط ة ف المقترح

  المحتمل.
  

التوصية  فقد تم لفت انتباه الھيئة إلىوفيما يتعلق بالمشورة بشأن اإلحصاءات والمعلومات،   -40
ة  ى األمان اد األوروبي إل الخاصة بتيسير تقديم بيانات عن األسطول من جانب األعضاء في االتح

ة  اعالت الممكن ى التف ن خالل النظر إل ي،م اد األوروب ي االتح اطيل ف ام سجل األس ع نظ ى  م وإل
ّم تسليط لوطنية في تقديم البياناتتصال اجھات االكافة ضرورة تشجيع المشاركة المنتظمة ل . كما ت

  أول إطار مرجعي لجمع البيانات للھيئة. وضعللجنة العلمية االستشارية بتوصية ا الضوء على
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ة بشأن   -41 ى المشورة العلمي اء عل دير األرصدة، وبن من األرصدة في  41وأما فيما يخص تق

اع  22المتوسط والبحر األسود، أبرز الرئيس أن ما مجموعه األبيض البحر  من أرصدة أسماك الق
ّرض ا ( تتع ن الضغوطات الموصى بھ ر م تغالل الضغوطات صيد أكب رطالالس  نياثنأن ، و)مف

ريفرط في استغاللھما( يعانيان من مستويات في الكتلة الحيوية أدنى من تلك الموصى بھا  ). واعتُب
ذا الوضع، مفرط يتعرضان الستغالل األنواع السطحية الصغيرة اثنين من أرصدةأن  . وفي ظل ھ

  الحد من معدل النفوق في ھذه األرصدة.باللجنة  نصحت
  

ة األرصدة.   -42 وخالل المناقشة التي تلت، أعرب مندوب االتحاد األوروبي عن قلقه حيال حال
اقتراح توصية للحد وأشار ى  إلى أن االتحاد األوروبي قد تقدم ب اء عل وق األسماك بن دل نف من مع

على أھمية  وشدد االنتباه إلى حالة األرصدة في البحر األسود المندوب ىمشورة اللجنة. كما استرع
  الترس).ال سيما بالنسبة إلى أسماك اتخاذ التدابير الالزمة في ھذا المجال، (

  
من األرصدة وأشار إلى وأعرب مندوب تونس أيضا عن قلقه حيال االستغالل المفرط لعدد   -43

امة. وأشار أيضا  ة الس واع الغازي ضرورة متابعة األبحاث بخصوص سمك البخاخ، وھو أحد األن
غيرة  طحية الص ماك الس دة األس ض أرص ة بع ث حال رورة بح ى ض ورإل ن منظ ج  م ام انھ لنظ

  اإليكولوجي.
  

رأيّدت الھيئة كلمة و  -44 ذي لفت مندوب الجزائ ى  ال اه إل ةآاالنتب رار التي اذاتخ لي ا الق  اقترحھ
ق  امالفري ار. مھ دوب وأش ى المن ورة إل ة أن المش ة  العلمي دتھا اللجن ي أس ة األرصدة الت أن حال بش

يتعين تقديمھا توصيات التي الوإلى أن االستشارية العلمية ينبغي أن تستند إلى بيانات علمية سليمة، 
جوانب أخرى لاألخذ في االعتبار ستنطوي على آثار اقتصادية واجتماعية. واقترح أيضا وفقا لذلك 

ذار المبكر على الموارد السمكية، التلوث وما قد يترتب عنه من آثار  مثل رح وضع نظام لإلن واقت
  السامة.  الغازية بيولوجية مثل األنواعفي ما يخص المشاكل ذات طبيعة 

  
وأكد رئيس اللجنة االستشارية العلمية أن المشورة ال تقدم سوى بخصوص األرصدة التي   -45

ت  ات كان ماك والبيان ن مصايد األس ات م ك المعلوم ي ذل ا ف ليمة، بم ة س أنھا أسس علمي د بش توج
ة الم ة األرصدة كانت السمكية المستقلة. وأشار أيضا إلى أن مشورة اللجن ة بحال ى تعلق متناسقة عل

ين بشكل واضح أن عوامل أخرى وأوضحوات. مر السن ة دراسات تب ر  أن ثم ا أث ر الصيد لھ غي
اد ذكر إال انه .  على الموارد وع من اإلجھ ة األرصدة في ظل أي ن أن السبيل الوحيد لتحسين حال

  يكمن في الحد من ضغط البشر عليھا.
  

روع   -46 ار منسق مش ة، أش امة الغازي واع الس ق بقضية األن ا يتعل ائق  EastMedوفيم ى الوث إل
واع  ذا الموضوع، أي بخصوص سمك البخاخ واألن ارزة الصادرة بشأن ھ والمنشورات الفنية الب

  الدخيلة (عوامل الھجرة، وعلم األحياء، والسمية، وما إلى ذلك).
  

ة وأوضح األمين التنفيذي أن  -47 إن اآللي ة، ف ام الھيئ دمھا فريق مھ ه، تمشياً مع التوصية التي ق
ة التي اتخاذ  دعم من بين أمور أخرى عمليةلتي تا القرار سوف تيّسر أيضاً تنفيذ الخطوط التوجيھي

تناداً  ى إاعتمدتھا الھيئة بشأن خطط اإلدارة متعددة السنوات، وأنه بإمكانھا أن ترفع إلى الھيئة، اس ل
ا . وعلى ھذا األساس، ستكون الھيئة في للتوصياتاقتراحات  المشورة العلمية للجنة موقع يسمح لھ

ارية لمز ة االستش ة العلمي ى الھيئ ا إل ا أو إحالتھ م (أي اعتمادھ ل المالئ د مجرى العم دبتحدي ن  ي م
ً  وأشار ).التنقيح ةإلى أن األمين التنفيذي أيضا د عضو في الھيئ  ه يمكن في الوقت الحاضر ألي بل

  للجنة االستشارية العلمية. تقديم اقتراحات جديدة تنظر فيھا الھيئة بناء على المشورة ذات الصلة
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دأ  تطبيق رئيس الھيئة الضوء على أھمية سلّطو  -48 من  15النھج التحوطي الذي انبثق عن المب
ة ة والتنمي أن البيئ و بش الن ري ً  إع اً صحيحا ج  .تطبيق اد نھ دوى اعتم ى ج ا عل دد أيض ام اوش لنظ

اة وعلى ضرورة اإليكولوجي  بمراع ة واالقتصادية الجوان ى  االجتماعي ةإضافةً إل اد البيئي . األبع
أشار إلى أن خطط اإلدارة متعددة السنوات تعتبر ضرورية لوضع استراتيجيات في ھذا الصدد، و

  .تعزيزھامتناسقة لضمان استدامة استغالل األرصدة، وأن الھيئة مدعوة إلى تأدية دور مھم في 
  

ة   -49 ة االستشارية العلمي ى اللجن ة بالشكر إل ذلتوتوجھت الھيئ ود التي ب ى الجھ  ورئيسھا عل
  وأشادت بجميع الجھات الفاعلة المشاركة في ھذه العملية.، إلسداء المشورة العلمية السليمة

  
 المشورة الصادرة عن لجنة تربية األحياء المائية

  
تنتاجات واالقتراحات بشأن   -50 م االس ة أھ عرض رئيس اللجنة المختصة بتربية األحياء المائي

وثيقتين  ي ال وا وارد ف ا ھ ط، كم يض المتوس ر األب ي البح ة ف اء المائي ة األحي إدارة تربي
GFCM:XXXVII/2013/3  

  .GFCM: XXXVII/2013/Inf.7و
  

ق   -51 ا يتعل إدارةفيم ة ب ين تربي اعالت ب رات والتف ماك  البحي ايد األس ة ومص اء المائي األحي
الخطوط التوجيھية لإلدارة المستدامة للبحيرات الشاطئية في البحر األبيض الطبيعية، أحال إلى  "
لھادفة إلى ) اGFCM:XXXVII/2013/3(كما يرد في المرفق باء من الوثيقة  "المتوسط والبحر األسود

  .البحيرات الشاطئية في المنطقة الخاضعة للھيئةتوفير توجيھات عامة وعناصر أساسية إلدارة 
  

ة  إجراء، شدد على ضرورة تربية األحياء المائيةاستدامة وفيما يخص   -52 الدراسات التجريبي
وفي  األحياء المائية في البر وتربية الرخويات. تربيةلحول المؤشرات مع األخذ في االعتبار أيضاً 

ى: ( تناد إل ز 1ھذا الصدد، ينبغي مواصلة وضع خطوط توجيھية باالس ) استخدام المؤشرات لتعزي
ل  ة، والتقب تدامة البيئي تصور الجمھور لتربية األحياء المائية، والقدرة التنافسية في األسواق، واالس

) 3حياء المائية؛ (لنظام اإليكولوجي ومتعدد أصحاب المصلحة إزاء تربية األا) نھج 2االجتماعي؛ (
  بروتوكول فني لتنفيذ المؤشرات والقيم المرجعية المرتبطة بھا.

  
اطق المخصصة   -53 وفيما يتعلق بانتقاء الموقع والقدرة االستيعابية، اعتبر تعزيز استخدام المن

بة للتخطيط  أداة مناس ة ك اء المائي ة األحي انيلتربي اط المك ي المن ة ف اء المائي ة األحي اج تربي ق إلدم
اطق 1وينبغي تركيز االھتمام على: ( .الساحلية مسألة مھمة ذ المن دان في تنفي ى البل دعم إل ) تقديم ال

ة؛ ( اء المائي ة األحي ة لتربي لحة 2المخصص حاب المص ة وأص ات البحثي ين المؤسس اون ب ) التع
  اآلخرين لرفع الوعي برصد البيئة المحيطة بالمزارع في البحر.

  
ى إنشاء  أخرىوركزت مشورة   -54 ة عل اء المائي ة األحي ة المختصة بتربي دمتھا اللجن ارزة ق ب

ي  دم تجانس القطاع وخصوصياته ف اة ع ع مراع ة، م اء المائي ة األحي إطار مرجعي إقليمي لتربي
راء " ى إج ة، وعل ة للھيئ ة التابع ة المنطق اء المائي ة األحي الي لتربي ي للوضع الح تعراض إقليم اس

ة الخاض ي المنطق ھا ف ةوخصائص ك "، عة للھيئ ي ذل ا ف ة بم ائية إقليمي ة استقص الل دراس ن خ م
  لالطاّلع على حالة تربية األحياء المائية.

  
وده   -55 ى جھ ة عل ديرھمھنأ المندوبون رئيس لجنة تربية األحياء المائي وا عن تق لعمل ل وأعرب

  .مانةدعمته األالمثير لإلعجاب الذي قامت به اللجنة و
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ّددو  -56 اد  ش ى االعتم ار إل ة وأش يع المعالج ة المواض ى أھمي ي عل اد األوروب دوب االتح   من
ر " اد األخي ي االتح ة ف اء المائي ة األحي تدامة لتربي ة المس تراتيجية للتنمي ة اإلس وط التوجيھي للخط
رحاألوروبي ي، اقت اد األوروب ة لالتح ا وثيق االنظر في ". ورغم أنھ ى   ھ د عل ا أك ة. كم داخل الھيئ
ع باختصاصات لخاصة الھامة للھيئة باعتبارھا منظمة ا الميزة إقليمية إلدارة مصايد األسماك  تتمت

  .في مجال تربية األحياء المائية
  

اميأھمية ھذا القطاع الوأبرز عدة مندوبين   -57 دان ن د من البل ابعون في العدي م يت ادوا أنھ ، وأف
نالتطورات في ھذا القطاع باھتمام بالغ. وبھدف تعزيز الدور الذي  ع م اء  يُتوقَّ ة األحي أنشطة تربي

ة  أن تؤديهالمائية  ى دعم التنمي ة إل ود الرامي ى مواصلة الجھ ى الحاجة إل ّددوا عل تقبل، ش في المس
تدامة اع المس ذا القط ار لھ ي االعتب ذ ف ع األخ ادأل، م ادي،  هبع اعي واالقتص عيد االجتم ى الص عل

ة،  عيد الحوكم ى ص ي، وعل ذلك ووالبيئ ايد  هتفاعلك ة، مص رى وبصورة خاص ات أخ ع قطاع م
  .األسماك

  
ة   -58 ة البحري اء المائي ة األحي ع أصناف تربي ألة تنوي ار مس وذّكر مندوب تونس بأنه يجب اعتب
وقأولو تدامة الس اً الس اً أيض ةً، وفق ةي ى أھمي ّدد عل ب  ، وش ماك والجوان ف األس ى عل ل عل العم

  المرضية.
  

ين االستھالك   -59 ّد الثغرات ب وّشدد مندوب االتحاد األوروبي من جھته على الصعوبات في س
ة وضع األنشطة  ه عملي ه لتوجي ى تأديت ة إل دعى اإلدارات العام د تُ ذي ق دور ال ى ال داد، وعل واإلم

ة ع اء المائي ة األحي ة بتربي ادية المرتبط ي االقتص تدام يراع و مس ى نح ةل اد البيئ ر أن االتح . وذّك
األوروبي مستعد لمواصلة التعاون مع الھيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط في ھذه 

  القضايا.
  

ة قطاعاالنتباه إلى أھمية  المغربولفت مندوب   -60 ةل تنمي اء المائي ة األحي ه السوق تربي  يوجھ
ً دعم   ضمان تآزر أفضل بين األنشطة البحثية واتساق المعايير التنظيمية.إلى أھمية لمھنيين، ول ا

  
ر في  -61 ى نحو أكب ة النظر عل ى أھمي ر عل ائل المتصلة  وشدد مندوب الجزائ بالجوانب المس

البيئية في تربية األحياء المائية، والرصد، ومزارع تربية أسماك التونة زرقاء الزعانف. ومن أجل 
ار تعزيز تنمية  تربية األحياء المائية في المنطقة التي تغطيھا الھيئة، اُقّر بضرورة األخذ في االعتب

  لمسائل المتصلة بالسوق وتيسير مشاركة القطاع الخاص.ل
  

ر إقامة نظم سليمة إلصدار الشھادات والتتبع بھدف تبأھمية  أقّرت الھيئة و  -62 ة أكث وفير حرك
 ً اقا اء ل اتس ة األحي ات تربي ذا الخصوصمنتج ي ھ ة، وف ارالمائي مكي  ةمثلم ت، أش امج الس البرن

ا  يض  Eurofishألوروب ر األب ماك البح ايد أس ة لمص ة العام ع الھيئ ة م اھم الموقع ذكرة التف ى م إل
ار ط. وأش ا تالمتوس ا تعاونھم ين أن تعظّم ان المنظمت ه بإمك ى أن ب ذات  إل ي الجوان ام االف ھتم

  المناقشات.، كتلك المذكورة في المتبادل
  

ى   -63 دوب مصر عل ّدد من ة، ش اء المائي وعلى الرغم من الثناء على الحماسة حيال تربية األحي
رات الساحلية.  أن التنمية ال ينبغي أن تتم على حساب أنشطة مصايد األسماك في البحر وفي البحي

ار  رات الساحلية مع األخذ في االعتب طة االقتصادية ألنشلوينبغي صون الميزات الھشة في البحي
اص،  اع الخ ون، والقط ة (المنتج اء المائي ة األحي اع تربي ي قط ة ف ائز المختلف ا الرك ي تجريھ الت

  والبحوث) وينبغي أن يتم تناولھا وفقاً لنھج أصحاب المصلحة المتعددين. 
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ديمھا   -64 الزم تق ة ال اھمة الھام دوبين بالمس دة من ر ع ذا الصدد، أق ي ھ ة وف للخطوط التوجيھي
ود  يض المتوسط والبحر األس ي البحر األب احلية ف رات الس تدامة للبحي اإلدارة المس ة ب ي المعني الت

  تضعھا لجنة تربية األحياء المائية.
  

بتعزيز ُربط  تربية األحياء المائية تنمية لتحقيقاإلجراءات الرئيسية نظراً إلى أن العديد من   -65
اء  ة األحي ةلجنة تربي ة المائي ة استعراض معّمق ى إطالق عملي ة إل ا الھيئ ذي دع ين التنفي إن األم ، ف

ة إلدارة  ة العام ه الھيئ ذي تضطلع ب دور االستراتيجي ال د ال يح توطي دة تت إليجاد أساليب عمل جدي
ديم اقتراحات ملموسة  ة، وتق اء المائي ة األحي مصايد أسماك البحر األبيض المتوسط في مجال تربي

ذا الص ي ھ ة  ددف ه الھيئ ذي سوف تضطلع ب د ال دور الجدي دعم ال ر ل ماك البح ة لمصايد أس العام
  .  في مجال استدامة تربية األحياء المائية األبيض المتوسط

  
ة بصورة خاصة ورّحبت الھيئة  -66 رة وضع منصة إقليمي ددة أصحاب الشأن بفك خاصة  متع

د ال ھذه . وقد يكون إنشاءوالمستقبليةة الحالية دعما لألنشط بتربية األحياء المائية دا لتحدي منصة مفي
خ)في مجاالت مختلفة (مثل قابلية التتبع، والسوق،  البحوث اإلستراتيجية ة، إل  واألمراض، والتغذي

  االستثمارات في المنطقة التي تغطيھا الھيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط.لدفع و
  

ات اإلستراتيجية في   -67 ة تشكل إحدى األولوي اء المائي ة األحي أن تربي وذّكر األمين التنفيذي ب
ه العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسطلدى الھيئة برنامج العمل اإلطاري  د، وبأن ّم تحدي  ت

ً األنشطة  ا الة ل وفق ى الرس د أشار أيضاً إل ذا اإلطار. وق ةھ لھا مشروع  الدوري  AquaMedالتي أرس
ّدد الھدف مع اون المح ة التع ّر بأھمي اد األوروبي حيث تق ة  الممّول من االتح ة لمصايد الھيئ العام

  لجنة تربية األحياء المائية. من خالل أسماك البحر األبيض المتوسط
  

ددةمنصة  فكرة إقامةرئيس الھيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط  ودعم  -68  متع
ةكأداة من جيل جديد لتحسين إستراتيجية تع الشأنأصحاب  ا أن زيز تنمية تربية األحياء المائي . وبم

اة ا ع مراع ادتعزيز قيمة المنصة من خالل استخدام األدوات المتاحة، وم تدامة ةالمختلف ألبع  ، لالس
  .من حيث المشاركة واإلشراكذّكر بالتجربة اإليجابية لفريق المھام ، مايكون ھاس
  

ق   -69 ىواف ة إل ى الحاج ة عل اء المائي ة األحي ة تربي يس لجن ة  رئ دف  ةمنصالإقام ز بھ تعزي
يو، شأن في المنطقة برمتھاوإشراك أصحاب ال ،التعاون دأ ف مشروع  إطار مواصلة العمل الذي ب

  أكواميد، في لجنة تربية األحياء المائية. 
  

ذه  -70 رة إنشاء ھ ة  وفي المناقشة التي تبعت ذلك، رحبت الھيئة بفك ا ألنشطة لجن المنصة دعم
ددة أصحاب الشأن  تم االتفاقو تربية األحياء المائية. ة المنصة متع ة على إقام از فرعي للجن كجھ

  تربية األحياء المائية في سياق إعادة تنظيمھا.
  

ة خاصة  اطق المشمولة بحماي مشروع قرار بشأن إدارة المناطق المحمية بما في ذلك المن
ة لمصايد أسماك في  ذات األھمية البحر األبيض المتوسط في مجال اختصاص الھيئة العام

  البحر األبيض المتوسط
  

ة   -71 وارد في الوثيق رار ال إدارة  GFCM:37/2013/5قّدم األمين التنفيذي مشروع الق ق ب والمتعل
ة خاصة  اطق المشمولة بحماي ة والمن اطق الصيد المحمي المناطق البحرية المحمية، بما في ذلك من
ل  ع خطة عم اھم م ذكرة التف ع م ه عقب توقي ر بأن ي البحر األبيض المتوسط. وذّك ة ف ذات األھمي

ياً مع ا ة وتمش ذالبحر األبيض المتوسط التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئ رار ال ة لق ه الھيئ ي اتخذت
ين أمور دسفي دورتھا السا ّص يھدف، من ب ى ن رة عل ة والثالثين، وضعت األمانة اللمسات األخي
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م المتحدة  امج األم ة لبرن أخرى، إلى تيسير التعاون مع خطة عمل البحر األبيض المتوسط التابع
اطق المشمولة  ة مع المن ة خاصة ذات اللبيئة في حالة تصادف مناطق الصيد المحمي ة بحماي ألھمي

  .في البحر األبيض المتوسط
  

يض   -72 ر األب ود والبح ر األس ي البح ات ف ون الحيتاني ي بص اق المعن ة االتف ت ممثل واقترح
ات التي  ر في العملي المتوسط ومنطقة األطلسي المتاخمة بأن تشارك منظمتھا بصورة مباشرة أكث

  يلحظھا ھذا االقتراح.
  

اكوزائر الج اوعبّر مندوب  -73 ات  اعن دعمھم ومون ى ضوء التعليق ك عل ا في ذل راح، بم لالقت
ة  ات في البحر األسود والبحر األبيض المتوسط ومنطق التي قّدمھا االتفاق المعني بصون الحيتاني

  األطلسي المتاخمة.
  

ثالواقترح   -74 ذا  مم د من أن يشمل نطاق ھ ة التأك دولي للطبيع يانيا والصندوق ال ة أوس منظم
  ساھم بصورة خاصة في تحديد مناطق الصيد المحمية. تتراح المنظمات ذات الصلة بحيث االق

  
راح   -75 أن االقت ىوأقّر مندوب االتحاد األوروبي ب ى  أت ه يھدف إل ة، وأن نتيجة مناقشات طويل

ى أن  وجي البحري. وأشار إل وع البيول ة التن ة بحماي تعزيز التعاون بين األجھزة ذات الصلة المعني
   على الرغم من أن نطاق العمل مقبول. اإليضاحات والتحسيناتبعض الجوانب تتطلب مزيداً من 

  
ل  -76 ب ممث ط ال ورّح يض المتوس ر األب ل البح ة عم ةخط دة للبيئ م المتح امج األم ة لبرن  تابع

رارات  ى التك االقتراح وأشار إل ة خاصة ب ة بحماي اطق المتمتع المركز اإلقليمي لألنشطة في المن
ة.  م المتحدة للبيئ المختلفة بين الخدمات القانونية التي تقدمھا منظمة األغذية والزراعة ومنظمة األم

ول  ،اورية امتدت  سنتينورأى أن ھذا االقتراح يعكس نتيجة عملية تش على الرغم من أنه من المقب
  إشراك منظمات إضافية. 

  
اون مع خطة عمل البحر   -77 ز التع راح ھو تعزي وتّم توضيح أن أحد األھداف األساسية لالقت

ال ي مج ة ف دة للبيئ م المتح امج األم ة لبرن ط التابع يض المتوس ا يخصّ  األب ي م اق ف د  االتس تحدي
  .سوف تُشرك أيضاً في ھذه العملية منظمات أخرى وبأنالمعايير إلقامة مناطق محمية، 

  
رد في   -78 رات، وھو ي ة مع بعض التغيي اطق المحمي رار بشأن إدارة المن واعتُمد مشروع الق

  .ھاءالمرفق 
  

  خطة عمل إقليمية إلدارة طاقات الصيد
  

يدة   -79 يض Pilar Hernandezعرضت الس ماك البحر األب ة لمصايد أس ة العام ة الھيئ ، من أمان
ط  ة االمتوس ى الوثيق تناداً إل اطيل اس ات األس أن إدارة طاق د بش ت بع م يُبَ ذي ل رار ال لق

GFCM:XXXVII/2013/4 ي جرت خالل ذا المشروع عقب المناقشات الت ة إعداد ھ . وذّكرت بعملي
التعليقات الواردة من البلدان األعضاء قد أُدرجت في الدورة السادسة والثالثين للھيئة، وشرحت أن 

  النص.
  

روا  وذّكر المندوبون من لبنان ومصر وليبيا وتونس والجزائر  -80 والمغرب بالشواغل التي عبّ
د  ة الصيد. وق د طاق ى تجمي عنھا خالل انعقاد الدورة السادسة والثالثين للھيئة، مع إشارة خاصة إل

رات االجتماعية واالقتصادية، مع تحديد نقاط مرجعية ومعايير، وتفصيل أشاروا إلى أھمية االعتبا
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مدى استغالل الموارد من جانب لأكبر لبعض المبادئ المقترحة، وإلى ضرورة األخذ في االعتبار 
  األعضاء لدى تناول مسألة إدارة طاقة الصيد.

  
ى   -81 ة إل ورة خاص ار بص روع، وأش ة المش ذي طبيع ين التنفي ح األم ة وأوض أن مجموع

اإلجراءات الوطنية المحددة فيه تھدف إلى تمثيل االقتراحات التي يتعين على األعضاء أن يأخذوھا 
ى ى العمل عل ة. وشّجع األعضاء عل اتھم الوطني اتھم وسياس ى ضوء أولوي ار عل ّص   في االعتب ن

ً المسودة  يا ة تمش ة وطوعي ة برامجي ه من طبيع ا يتسم ب نھم م وا نصب أعي مع خطوط  على أن يُبق
  .الصيد" طاقةة األغذية والزراعة بشأن إدارة خطة العمل الدولية لمنظم"
  

ر اإللزامي للمشروع كم  -82 ى الطابع غي ك في وأشار مندوب االتحاد األوروبي إل ا يظھر ذل
ةتلم التي  أھدافه وإجراءاته ر أن المسودة  .فرض التزامات بشأن تخفيض الطاق نتيجة  تعكسوذّك

ا ل تش رة عم رى لفت م ج ت ركي مھ نتيندام ن س ر م ن رأي  ،أكث رب ع اده وأع مانات مف أن ض
  وفقاً لإلجراءات المستقبلية التي اعتبرھا األعضاء مالئمة.ُوضعت وخيارات كثيرة 

  
د  -83 دوب المغرب  أيّ رحمن رار المقت اد الق ر أن اعتم ا اعتب نص  فيم ا ال م يعالجھ ة جوانب ل ثم

ذا  ر بھ ة الصيد. وذّك د طاق ة وتجمي ة والتقني تھدفة واألدوات المالي ا األرصدة المس بالكامل من بينھ
ذلك بالفعل الخصوص بأّن المغرب قد بادر  اً ل إلى تجميد طاقة الصيد وإلى إدارة أسطول صيده تبع

وطني  توى ال ى المس ى شواطىءعل يض المتوسط عل ي المحيط األطلسي البحر األب د  وف ى ح عل
رارات أخرى للحد من  ، في إطار خطط اإلدارة،بالفعل . وعالوة على ذلك، اتخذ المغربسواء ق

  .عائمةلتخلي عن الشباك الل وطنيال برنامجالأسطول الصيد لديه بواسطة 
  

اده   -84 ّم اعتم ة الصيد، ت أن إدارة طاق راح بش ودة االقت ى مس ات عل ن التعليق دد م ي ع د تلق بع
  كما ھو مبيّن في الملحق واو. ، GFCM/37/2013/2كالقرار 

  
ة  ة العام ال اختصاص الھيئ ي مج ر ف ان األحم ة للمرج ة تكيفي ة إدارة إقليمي روع خط مش

  البحر األبيض المتوسط لمصايد أسماك
  

ّدمت   -85 ن ق الً ع اً مفّص ط عرض يض المتوس ر األب ماك البح ايد أس ة لمص ة العام ة الھيئ أمان
ذلك الجوانب التشغيلية  مشروع الخطة اإلقليمية لإلدارة التكيفية الستغالل المرجان األحمر، بما في

ّم التشديد بصورة خاصة  الرئيسية د ت ة. وق ة واالستراتيجيات الوطني اط المرجعي داف، والنق واألھ
  عليھا. تنقيح إضافي ارطة طريق ممكنة لتنفيذ ھذه الخطة وإجراءعلى خ

  
ر  -86 ونس والجزائ ن ت دوبون م ب المن د رّح ة  وق إلدارة التكيفي ة ل ة اإلقليمي رب بالخط والمغ

تثناء بعض الجوانب  ة، باس الستغالل المرجان األحمر التي بدت على اتساق مع تشريعاتھم الوطني
ع،  فيھا من قبيل الرصد والمراقبة واإلشراف، وبرامج البحوث، والمراقبين على متن السفن، والتتب

  .مخصصة لھا حلقات عمل خاللھذه الجوانب  تُعالجومسائل متصلة بالسوق. واقتُرح أن 
  

ر   -87 تغالل المرجان األحم ة الس إلدارة التكيفي ة ل أن الخطة اإلقليمي ي ب اد األوروب ّر االتح وأق
، واقترح إتمامه من خالل مشاورات من أجل إتمام صّك مالئم لإلدارةتوفّر أساساً متيناً يُبنى عليه 

ة حول مس ل ممكن ات عم دورات وحلق ين ال ذ ب دعم لتنفي ع، وال ة التتب الخطة ائل ذات الصلة (قابلي
  .)اإلقليمية لإلدارة التكيفية الستغالل المرجان األحمر

  
ه في خالل ثالث سنوات   -88 ى أن ة إل وأشار ممثل الصندوق االستئماني العالمي لحفظ الطبيع

ط،  رزتفق يض المتوسط  أح ر األب ماك البح ة لمصايد أس ة العام ً الھيئ دما ً  تق ا ي  ملحوظ إصدار ف
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ة  ى أھمي ة وعل دابير فني توصيات ملزمة بشأن المرجان األحمر. وشّدد على أھمية خطط اإلدارة كت
د  70اإلدارة المشتركة كنھج مشيراً إلى أن البلدان التي تملك حوالي  وارد تؤي ذه الم في المائة من ھ

  رجان األحمر. مبدئياً اعتماد الخطة اإلقليمية لإلدارة التكيفية الستغالل الم
  

وي حظر استغالل   -89 الده تن ودعم مندوب كرواتيا اقتراح االتحاد األوروبي، وأشار إلى أن ب
ذه  على أنه ينبغي توخيالمرجان األحمر على  دفع تعويضات لصيادي األسماك الذين يستھدفون ھ

  الموارد.
  

ة  -90 د حلق ووافقت الھيئ ى عق يح  ةعل ن تنق وال، بحيث يمك وافر األم ل مختصة، حسب ت عم
ين  ة والثالث دورة الثامن الخطة اإلقليمية لإلدارة التكيفية الستغالل المرجان األحمر واعتمادھا في ال

  للھيئة.
  

مشروع وعرض االتحاد األوروبي استضافة حلقة العمل ھذه في بروكسل بھدف دعم إتمام   -91
  . لتكيفية الستغالل المرجان األحمرالخطة اإلقليمية لإلدارة ا

  
ود ر األس يم للبح الغ ودون تنظ انوني دون إب ر الق يد غي ة بالص ق المتعلق ة الطري  خارط

ارير  انوني دون إبالغ ودون تنظيم وتق (أُنظر المرفق لحلقة العمل الخاصة بالصيد غير الق
  مجموعة العمل المعنية بالبحر األسود)

  
، من أمانة الھيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط Nicola Ferriعرض السيد   -92

أن  ر ب خارطة الطريق لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم في البحر األسود. وذّك
ة لمصايد أسماك البحر األبيض  ة العام ين الھيئ ھذه الوثيقة اعتمدت خالل حلقة العمل المشتركة ب

ة الخاص الغ ودون تنظيم في المتوسط واللجن انوني دون إب ر الق البحر األسود حول الصيد غي ة ب
ة،  ة، والعلمي ية، والقانوني د من الجوانب السياس البحر األسود، وذلك إقراراً بضرورة معالجة العدي

ة االقتصادية، وال ة، واالجتماعي ائلوالفني ة ب  مس ت المتعلق د كان راف. وق ة واإلش الرصد والمراقب
ل  ة العم انيمجموع ا الث ي اجتماعھ ق ف ة الطري ى خارط دقت عل د ص ود ق البحر األس ة ب   المعني

  .)2013(بلغاريا، أبريل/نيسان 
  

ذلتھا   -93 ود مشتركة ب رة جھ ورّحب مندوب االتحاد األوروبي بخارطة الطريق التي كانت ثم
ك، للبحر األسود ستة بلدان مشاطئة ى ذل ه. وعالوةً عل اً برأي ى أن . وكان ذلك حدثاً تاريخي نظراً إل

ز بأن   هأملأعرب عن خارطة الطريق تعتمد نھجاً شامالً،  ى تعزي ك إل ؤدي ذل اون في مجال ي التع
  مصايد األسماك في اإلقليم. كما تّم التذكير بأھمية توسيم معدات الصيد.

  
ي حاالت   -94 ة ف ه ال يجب المبالغ ن أن ا أعل ي إنم اد األوروب ا آراء االتح دوب تركي وشاطر من

ك الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم في البحر األسود حدوث   يضرورالمن وأنه مع ذل
  رفع مستوى الرصد والمراقبة واإلشراف.

  
وشكر ممثل االتحاد الروسي أمانة الھيئة على ما بذلته من جھود على صعيد وضع خارطة   -95

ى  بة إل دة بالنس ة ومفي ة متين كل وثيق ا تش د أنھ ق. وأّك ات الطري ود والمنظم ر األس ي البح ة ف الھيئ
  اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك في مناطق أخرى.

  
واردة في المرفق   -96 ق، وال اءوأيدت الھيئة اعتماد خارطة الطري ادرة ي إطالق مب ، ورحبت ب

  مماثلة للبحر األبيض المتوسط في إطار برنامج العمل اإلطاري.



16 
 

 

  
  األسماك مصايدإلدارة اقتراحات جديدة 

  
تھا  -97 ي، وجرت مناقش اد األوروب ّدھا وعرضھا االتح ا أع . قُّدمت ثالثة مقترحات للقرار، كم

  :وبعد نقاشات كثيفة، اتخذت الھيئة اإلجراءات التالية
  

  ات في البحر اقتراح توصية بشأن معايير دنيا لمصايد أسماك الترس والحفاظ على الحيتاني
 األسود.

  
 .حاءفي المرفق  وأُدرج، GFCM37/2013/2اعتُمد االقتراح كالتوصية   -98
  

  راح ى أرصدة اقت بة إل ماك بالنس نوات لمصايد األس ددة الس ة إدارة متع أن خط توصية بش
 األسماك السطحية الصغيرة في البحر األدرياتيكي.

  
ماك   -99 ة لألس ة فرعي ود بوضع خطط إدارة إقليمي ل األس ا والجب ن ألباني دوبان م ورحب المن

ى  ة إل السطحية الصغيرة في البحر األدرياتيكي، وأفادا بأن بلديھما يشاركان في اإلجراءات الرامي
ي  ذ ف ط إدارة  تأخ ع خط ى وض ا إل ا دعي ر أنھم ايد. غي ذه المص ي ھ تدامة ف مان اإلدارة المس ض

، وبخاصة: 18والمنطقة الجغرافية الفرعية  17االختالفات بين المنطقة الجغرافية الفرعية الحسبان 
ة 1( ة الفرعي ة الجغرافي ة األدنى 2؛ (18) غياب تقييم رسمي لحالة ھذه األرصدة في المنطق ) الطاق

اليف االستغال3لألسطول في المنطقة؛ ( ة تك ل ) االستعداد لتحديث األسطول من أجل تحسين فعالي
دة   يم األرص عيد تقي ى ص افياً عل دماً إض دوبان أن تق ر المن تدامة. وذك دود مس من ح يكون سض

  ضرورياً للتمّكن من تصميم خطة إدارة مالئمة وكاملة.
  

ة  وأوضح مندوب  -100 ، اقتُرحت 18االتحاد األوروبي أنه بالنسبة إلى المنطقة الجغرافية الفرعي
ه يم  تدابير انتقالية فقط، وعبّر عن أمل ى تقي ة للحصول عل ة الالزم ات العلمي اً البيان وفّر قريب أن تت ب

ذه  ،كامل لھذه الموارد في البحر األدرياتيكي بكامله ة في ھ ود زمني َرض قي مع أنه أوضح أنه لم تُف
ه  ذي قامت ب ي ال ى العمل التقن ةالتدابير االنتقالية. وأثنى االتحاد األوروبي عل ه  األمان ذي دعم وال

، وأشار إلى أنه سيلزم القيام بمزيد من العمل لتنفيذ التدابير الواردة في االقتراح. AdriaMedمشروع 
ياق، ذكر أن التنسيق  ذا الس ه وفي ھ وم ب ذي تق ة حاسم، واألال اقتراح أنشطة إضافية  أوصىمان ب

للتقدم في تنفيذ االقتراح وتوفير البيانات الضرورية المتعلقة بالبحر األدرياتيكي بكامله خالل الفترة 
  بين الدورات. 

  
وطني، الشروع في الجزائر إلى وجوب  مندوب وأشار  -101 وضع خطط لإلدارة على الصعيد ال

من خالل مؤشرات عامة واختصاصات، ومع األخذ  األمانة مع تلقي التوجيھات والدعم المالئم من
ار  لّط لفي االعتب د اإلنساني. وس وجي والبع ا كل من النظام اإليكول ي يتسم بھ ة الت زات المحلي لمي

ي  ة إشراك القطاع المھن ى أھمي ذهفي الضوء أيضاً عل ة  ھ ة العلمي ه يمكن للجن ة. وذكر أن العملي
ى خطط اإلدارة الو ة االستشارية المصادقة عل ة فرعي ه ينبغي وضع خطط إدارة إقليمي ة، وان طني

وم  اتفقوإقليمية مع أخذھا في االعتبار. وفي ھذا الخصوص،  ل مفھ المندوبون على أنه ال يجب نق
ى دراسة حاالت أخرى في البحر  مقترح اإلدارة اإلقليمية الفرعية ومضمونھا على نحو مباشر إل

  البحر األسود. في األبيض المتوسط و
  

أن اإلجراءات الموصى  ممثل المجلس االستشاري المعني بالبحر األبيض المتوسط أفادو  -102 ب
  .األسماك في سلوفينيا مصايدبھا لم تُناقش مع قطاع 
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ة   -103 ة إلقام ة النھائي ة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط بالغاي ة العام وذكر رئيس الھيئ
، من الضروري العمل كھذا أنه من أجل تحقيق ھدفمصايد أسماك مسؤولة ومستدامة، مشيراً إلى 

د  د يتجاوز البع ة األرصدة المشتركة، ق ين. وفي حال اني المالئم وجي واإلنس دين اإليكول ى البع عل
ة لمصايد إلسداء المالئم البعد الوطني. وأشار أيضاً إلى وجود نظام سليم   المشورة في الھيئة العام

ه ة.  أسماك البحر األبيض المتوسط، وأن دة النوعي ات جي ى بيان تناداً إل ة اس وفّر اقتراحات متين د ي ق
زم  ى ضرورة أن تلت وفي ھذا الخصوص، سلّط رئيس اللجنة العلمية االستشارية الضوء أيضاً عل

دان  ث تضمن مواصلة  بالبل م بحي ت المالئ ي الوق ات ف ذه المعلوم وفير ھ ي ت تمرار ف داء االس إس
  ة. المشورة الالزمة لتنفيذ خطة إدار

  
ة تتناول أن المقترحة اإلدارة إجراءات على ينبغي بأنه التوضيح إدراج وبعد  -104  الخاصة الحال

اتيكي، البحر في الصغيرة السطح أسماك لمصايد ه األدري ا يمكن ال وبأن ة  لكامل   تعميمھ المنطق
ا ي تغطيھ ة الت ة ل الھيئ ايدالعام ط مص يض المتوس ر األب ماك البح دَ  ،أس راح اُعتم يةك االقت  التوص

GFCM37/2013/1 لھذا التقرير يزا المرفق في الواردة.  
  

  ة التي تشملھا اقتراح توصية بشأن تدابير الصون االحترازية لمصايد األسماك في المنطق
 الھيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط

  
ايد   -105 مان صون مص ه لض اق عمل ى نط وا عل االقتراح، وأثن دوبين ب ن المن د م ب العدي رّح

الھيئة. غير أنھم أثاروا بعض الشواغل المتصلة بصورة خاصة  تشملھااألسماك في المنطقة التي 
ة،  األسماك مصايدبالصعوبات في اعتماد التدابير ذاتھا بالنسبة إلى عدد كبير من  اطق مختلف في من

د من المشاورات بحيث يمكن علماً أ ى إجراء مزي ف، وبالحاجة إل د تختل ن مستويات االستغالل ق
  توضيح بعض المسائل في االقتراح. 

  
ة، اتفق  -106 ات األولي ى المناقش تناداً إل دة  تاس ى ع ديالت عل ن التع دد م ال ع ى إدخ ود عل وف

ى شكل  راح عل اد االقت تم اعتم ى أن ي ة، عل ى الھيئ ي وُعرضت النسخة المنقحة عل االقتراح األول
  ألعضاء االلتزام به بصورة طوعية. لقرار يمكن 

  
ى   -107 وا عل راح واتفق ذا االقت ورّحب المندوبون بالجھود المبذولة لمراعاة مختلف اآلراء في ھ
ة األرصدة في البحر األبيض المتوسط وفي البحر  أنه ة من أجل النھوض بحال يشكل وثيقة ھام

ود  دداً من الوف ر أّن ع يم. غي ق خطط اإلدارة في اإلقل ھّل تطبي األسود وإلرساء إطار مشترك يس
ين ه يتع ة وأن ابع للغاي ة الط زال تقني ة ال ت ة المعدل رت أّن الوثيق الي  األخرى اعتب راءبالت ي إج م تقي

بفي كل من األقاليم الفرعية  ھاتنفيذة قابليل راء  من جان اء والخب مختلف المواضيع التي في العلم
ة  ة المطلوب ة والمعلومات العلمي ة المعرف ى كمي دوبين عل ذلك بعض المن ق ك راح. وعلّ ملھا االقت ش

  وقتاً التخاذ قرارات مستنيرة. تطلّب دابير الواردة في االقتراح، مما لتقييم الت
  

  .بوقت كاف قبل انعقاد الدورة االقتراحات  ه ينبغي تلقيأن نيمندوب وأعلن عدة  -108
  

ة وأّن   -109 ة تتضمن بشكل رئيسي توجيھات وأمثل وأوضح مندوب االتحاد األوروبي أّن الوثيق
ل  ن أج ارب م ادل التج ير تب ة تيس ل بغي راءات للعم ار وإج ى إط و التوصل إل ي ھ دفھا الرئيس ھ

  التوصل إلى وضع خطط لإلدارة. 
  

اد االق  -110 ى اعتم ذي، عل ين التنفي راح األم ى اقت اء عل ة، بن ت الھيئ اره واتفق ى اعتب راح عل ت
ة ةدورالخطوطاً توجيھية، وعلى أن يُعاد النظر في الوثيقة خالل  ا  المقبل ة تحويلھ للنظر في إمكاني

ة إلى توصيات.  ن األعضاء من مراجع ة األساسومن شأن ھذا أن يمّك ي والعلمي للوثيق في  التقن
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رد الخطوط  بين الدوراتما الفترة  ة االستشارية. وت ة العلمي ة للجن دورة المقبل بما في ذلك خالل ال
  .طاءالتوجيھية في المرفق 

  
  2014-2013لفترة ما بين الدورات في لبرنامج العمل 

  
  برنامج عمل اللجنة العلمية االستشارية

  
قدم رئيس اللجنة العلمية االستشارية مشروع  ،GFCM:XXXVII/2013/2الوثيقة   فيما يخص  -111

دورات  ة 2014-2013برنامج عمل اللجان الفرعية للفترة ما بين ال ه اللجن ذي اقترحت ى النحو ال ، عل
  العلمية االستشارية في دورتھا الخامسة عشرة.

  
ى   -112 ارية عل ة االستش ة العلمي ل اللجن رح من قب ل المقت امج العم ة برن رت الھيئ د أق الشكل وق

  التالي:
  

  اللجنة الفرعية المعنية بالبيئة البحرية والنظم اإليكولوجية 
  

 تدابير اإلدارة الوطنية لحماية الفقمة الناسكة وتقديمھا إلى اللجنة العلمية االستشارية  تجميع
 )؛GFCM/35/2011/5(التوصية 

 ور  تحليل ة والطي الخيارات التي من شأنھا التخفيف من الصيد العرضي للسالحف البحري
 )؛GFCM/35/2011/4و GFCM/35/2011/3البحرية (التوصيتان  

  د ات بع م لجمع البيان ى مصايد األسماك ووضع إطار مالئ ة عل واع الغريب ار األن تقييم آث
امة  اقير وأحواض السمك مصيدھا واستكشاف أسواق بديلة لألنواع الغريبة الس م العق (عل

 ومستحضرات التجميل، وغيرھا)؛
 برنامج بحوث على مدى ثالث سنوات عن صفيحيات الخياشيم،  وضع  
  ى تند إل ة يس ا الھيئ ي تغطيھ ة الت ي المنطق ه ف يد وتقنيات دات الص ن مع الوج ع ع كت وض

 المعلومات التي جمعتھا الشبكة التقنية التابعة للھيئة؛
 رامج تشجيع م ب ة والضوضاء تحت  ودع ات البحري اخ والنفاي ر المن ة بتغي البحث المتعلق

 الماء؛
  دولي العاشر عن  حلقةتنظيم عمل ليوم واحد حول الشعاب الصناعية في إطار المؤتمر ال

 إزمير، تركيا)؛ ،2013الشعاب الصناعية والموائل المائية ذات الصلة (سبتمبر/أيلول 
 تمار ة في اس رات البيئي واع إدراج المتغي ى وجه الخصوص لألن يم األرصدة، وعل ات تقي

 السطحية الصغيرة؛
  رامجوضع تدام  ب تخدام المس ز االس دابير الصون وتعزي د ت دة لتحدي بحث لمنتصف الم

ة) واألرصدة  ان العميق وع المرج ان وجم ة والودي ال البحري ار (الجب اق البح ل أعم لموائ
 ؛السمكية ذات الصلة

  عن الجبال البحرية.جمع معلومات بيئية وبيولوجية  
  

  اللجنة الفرعية المعنية باإلحصاءات والمعلومات
  

  ى اد األوروبي إل تسھيل تقديم البيانات حول أساطيل الصيد من جانب األعضاء في االتح
 األمانة عبر إيجاد تفاعالت مجدية مع نظام سجل أسطول االتحاد األوروبي؛
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  رة تماشيا مع أول إطار مرجعي للھيئة لجمع البيانات (اإلطار المرجعي)، استعراض وتي
ات  ع البيان ةجم ة  االجتماعي ار المھم ي إط ا ف ادية حالي د 3-1واالقتص ن تحدي ، فضال ع

 المجاالت الواردة في سجالت السفن لدى الھيئة العامة التي تُعتَبر إلزامية؛ 
 لجديدة وأطر تقديم التقارير على النحو المحدد في اإلطار حلقة عمل حول البيانات ا تنظيم

 المرجعي األول؛
 ائق (كتيب زوديھم بوث ر ت ائيين عب تخدمين النھ ور المس ير أم تغالل ةدلّأ، اتتيس ) الس

 المنشأة حديثا من قبل األمانة. )SharePoint(شيربوينت  لنظماإلمكانات الكاملة 
  ذات الصلة واألنشطة المنصوص عليھا في البرنامج اإلطاري األول. االجتماعاتتنظيم  

  
  اللجنة الفرعية المعنية بالعلوم االقتصادية واالجتماعية 

  
 ؛مصايد األسماك الحرفيّة المستدامةأول ندوة إقليمية عن  تنظيم 
 ة عن  تنظيم أول حلقة عمل عن مصايد األسماك الترفيھية، إذا أمكن في أعقاب ندوة إقليمي

 ؛ مصايد األسماك الحرفيّة المستدامة
 وخ ( جمع ) في شرق البحر األبيض Lagocephalus sceleratusالبيانات عن آثار سمك الينف

 المتوسط؛ 
 ا ي نط ادية ف ة واالقتص رات االجتماعي ن المتغي تعراض ع داد اس ة إع ي  3-1ق المھم لك

يربو راء بواسطة منصة لش ق خب ا فري ذه SharePointنت (ييصادق عليھ د ُخّصصت لھ ) ق
 الغاية؛

  عمل إعداد وثيقة بشأن اآلثار االجتماعية واالقتصادية لألنواع الغازية المختارة في منطقة
 المتوسط؛األبيض البحر أسماك الھيئة العامة لمصايد 

  التقييم االقتصادي لمصايد األسماك الترفيھية؛إعداد استعراض لمنھجيات 
 وضع منھجية مشتركة لتنفيذ التحليل االجتماعي واالقتصادي لدعم إدارة مصايد األسماك؛ 
  اعي واالقتصادي للمصايد ل االجتم ات التحلي ة بمنھجي إنشاء ثالث مجموعات عمل معني

 ، والمصايد الترفيھية؛الحرفية/الصغيرة
 ة تنظيم حلقة عمل مشترك نظم اإليكولوجي ة وال ة البحري ة بالبيئ ة المعني ة بين اللجنة الفرعي

ز  اخ بتركي ر المن ار تغي ة، عن آث العلوم االقتصادية واالجتماعي ة ب ة المعني واللجنة الفرعي
  خاص على الجوانب االجتماعية واالقتصادية لألنواع الغازية.

  
  اللجنة الفرعية المعنية بتقدير األرصدة

  
 ات يم مجموع طحية  تنظ واع الس أن األن ل بش ات الصغيرة عم ة واجتماع واع القاعي واألن

  اآلخر)؛تلو (واحدا   اللجان الفرعية
  

  واع دة األن ّص أرص ا يخ ديرھا فيم ة وتق اط المرجعي د النق ول تحدي ل ح ة عم يم حلق تنظ
ة لوضع خطط اإلدارة  ة للھيئ السطحية الصغيرة واألنواع القاعية، وفقا للخطوط التوجيھي

 المتعددة السنوات؛
  كل سنتين عن حالة مصايد األسماك في البحر األبيض المتوسط والبحر  مطبوعإصدار

 بما يشمل لمحة عامة عن أنشطة البحث الرئيسية الجارية؛  ،األسود
  دالت رة ومع اط الھج زون وأنم دة المخ د وح أن تحدي ات بش راء دراس اليب وإج اد أس إيج

  الفوقية؛ المجتمعاتالتبّدل بين 
  ّل ة، أو التي تح واع المحلي افس مع أرصدة األن تحقيق أرصدة األنواع الليسبسية التي تتن

محلّھا بوصفھا األھداف السمكية الرئيسية، لكونھا قادرة على تحمل ضغط كبير في مجال 
 الصيد؛
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  يما بالنسبة لاألرصدة مع األخذ بعين االعتبار  تقييماتاستعراض ة، وال س لمتغيرات البيئي
  لألنواع السطحية الصغيرة (مثل السردين واألنشوجة).

  
  العمل المخصصة المعنية بالبحر األسود (مكّون مصايد األسماك) مجموعة

  
  الوج  كتالوجوضع لمعدات الصيد وأنواع السفن المستخدمة في البحر األسود (ليكمل الكت

  الذي وضعته اللجنة الفرعية المعنية بالبيئة البحرية والنظم اإليكولوجية)
  الصكوك القانونية الحالية المتصلة بمصايد األسماك في البلدان المشاطئة  إحصاءاستكمال

  للبحر األسود
  ة تعراض لحال داد اس ةمصإع ماك الحرفي دوة  ايد األس ى الن دم إل ود ليق ر األس ي البح ف

  )2013نوفمبر/تشرين الثاني ، مالطة( الحرفية األسماكمصايد اإلقليمية األولى حول 
 استعراض حالة مصايد أسماك البحر األسود واستكماله بالمعلومات الموجودة ذات  تحديث

 الصلة بأنشطة مصايد األسماك وحالة األرصدة
  حلقة عمل عن اتساق منھجيات االستقصاء في البحر األسود.تنظيم  

  
  

  اجتماعات اللجنة العلمية االستشارية
  

  :وافقت الھيئة على الدعوة إلى عقد االجتماعات التالية في فترة ما بين الدورات  -113
  

 المكان/الزماناللجنة العلمية االستشاريةااجتماع
ة حول الشعاب الصناعية  نظم اإليكولوجي ة وال ة البحري حلقة عمل اللجنة الفرعية المعنية بالبيئ

اون مع مشروع شرق المتوسط األبيض في البحر   )EastMedالمتوسط والبحر األسود (بالتع
 (يوم واحد)

  إزمير، تركيا
 2013سبتمبر/أيلول  27

ة يم  مجموع ة بتقي ة المعني ة الفرعي ة للجن ة التابع واع القاعي دة األن يم أرص ة بتقي ل المعني العم
 الحقا يُحّدد أيام)  5األرصدة (

ة  مجموعة ة المعني ة الفرعي ة للجن العمل المعنية بتقييم أرصدة األنواع السطحية الصغيرة التابع
 الحقا يُحّدد أيام)  5بتقييم األرصدة (

تحديد وتقدير النقاط المرجعية لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط والبحر حلقة عمل حول 
 الحقا يُحّدد أيام) 4األسود (

العمل المعنية بالمنھجية المشتركة لتنفيذ التحليل االجتماعي واالقتصادي التابعة للجنة  مجموعة
 الفرعية المعنية بالعلوم االقتصادية واالجتماعية (يومان)

  تونس
 الحقا يُحّدد

 الحقا يُحّدد أيام)  4دورات اللجان الفرعية (

  طرابزون، تركيا بالبحر األسود االجتماع الثالث لمجموعة العمل المخصصة المعنية
 الحقا يُحّدد

 الحقا يُحّدد أيام) 5( الدورة السادسة عشرة للجنة العلمية االستشارية

  تونس  األوروبي ثعبان البحرحلقة عمل عن 
ً يُحّدد    الحقا

البحر حلقة عمل عن اتساق منھجيات االستقصاء في البحر األسود ( ة ب مجموعة العمل المعني
ً   أيام) 3(األسود)   يُحّدد الحقا

  
ة مع قيام  األوروبي حلقة عمل عن ثعبان البحر عقدواتفقت الھيئة على   -114 ة للبيئ اللجنة الفرعي

اھم مع  والنظم اإليكولوجية البحرية ذكرة التف واردة في م ك ال ى تل تنادا عل بتحديد اختصاصاتھا اس
  المجلس الدولي الستكشاف البحار.
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دوب  -115 ات من اً بتعليق ة علم ونس يأحاطت الھيئ ر ت ن اقترح نذيلال والجزائ د م راء المزي ا إج
ذه األ مسائل من قبيل معالجةل األعمال ى سميّة ھ واع؛ تأثيرات األسماك المنتفخة نظراً إل ائل ون مس

  قتصادية. اجتماعية وا
  

ات  -116 عمالً باقتراح منظمة أوسيانيا، وإدراجاً لتعليقات مندوب المغرب بشأن النظر في مكون
ة  ة العلمي ة للجن ة التابع ان الفرعي ع اللج راك جمي رية، وإلش ات البش وجي والمكون ام اإليكول النظ

اط،  ذا النش ي ھ ارية ف ى واالستش ة عل اطق افقت الھيئ ة بالمن تركة معني ل مش ة عم كيل مجموع تش
  البحرية المحمية وعلى أن تكون اختصاصاتھا كاآلتي:

  
  استعراض حالة المناطق البحرية المحمية الموجودة حالياً في البحر األبيض المتوسط وفي

رارات  ال للق البحر األسود بما في ذلك تقييم حالة النظام اإليكولوجي والبُعد البشري واالمتث
 وعملية الرصد. 

  ك ا في ذل دة بم استعراض حالة االقتراحات الموجودة الستحداث مناطق بحرية محمية جدي
ة أو  التطورات والشروط الالزمة للتشجيع على إنشاء آليات للحماية كمناطق الصيد المحمي

 في البحر األبيض المتوسط. ذات األھميةالمناطق المحمية بشكل خاص و
 ة لت ول تقني راح حل يد اقت ل إلدارة الص ط عم اء خط ة بإنش ايير الخاص ف المع د مختل وحي

 GFCM/37/2013/1 القراراستناداً إلى  ،بما في ذلكومناطق صيد محمية
  ل للنظام ا يشمل إجراء تحلي ة بم اطق صيد محمي تحديد مناطق جديدة تصلح ألن تكون من

مي  راح رس ديم اقت ات لتق د االحتياج ة واالقتصادية وتحدي اد االجتماعي وجي ولألبع اإليكول
ة  للحماية. وستعمل مجموعة العمل على وجه التحديد على تقييم فوائد مناطق الصيد المحمي

بة  ة ابالنس ى حماي ي ألرصدة المعرضة للخطرإل تعادتھا ف ة واس تغلة بصورة مفرط /المس
 منطقة عمل الھيئة.

  م يم نظ دتقي ة ل الرص اطق لالحالي ةمن ينات  البحري ن تحس زم م ا يل راح م ة واقت المحمي
 وتعديالت.

  
  برنامج عمل لجنة تربية األحياء المائية

  
وثيقتين   -117 ى ال اء عل ة، بن اء المائي ة األحي ة تربي امج لجن ى برن ة عل ت الموافق تم

GFCM:XXXVI/2012/3 وGFCM:XXXVI/2012/Inf.9 :على الشكل التالي  
  

  مجموعة العمل المعنية باستدامة تربية األحياء المائية
  

  مرجعية والمعايير للمؤشرات المختارة؛التحديد النقاط  
 ارة على المستوى المحلي ونشر النتائج؛اختبار المؤشرات المخت  
  ذ ة األخرى  دراساتتنفي ك األنظم ي ذل ا ف تدامة، بم دة بشأن مؤشرات االس ة جدي تجريبي

  لتربية األحياء المائية ومجموعات األنواع.
  

  مجموعة العمل المعنية باختيار المواقع والقدرة االستيعابية
  

  صعيد النقاط المرجعية لمعايير الجودة البيئية لرصد تربية األحياء المائية؛ علىالتقدم  
  ع د الموق تنفيذ برنامج لنشر النتائج الفنية والنواتج الناجمة عن أنشطة مشروع تطوير تحدي

اطق المخصصة  SHoCMEDاألحياء المائية في المتوسط  لتربيةوالحمولة الحيوية  في المن
  ة والمناطق المؤثرة المسموح بھا؛لتربية األحياء المائي

  اء دىإنش م  منت تيعابية لتقاس درة االس ع والق ار الموق أن اختي ات بش ا المعلوم لتكنولوجي
  البيانات؛
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  ة في البحر األبيض المتوسط اء المائي ة األحي إعداد دليل عن الرصد البيئي المتسق لتربي
  والبحر األسود.

  
  نظام المعلومات للنھوض بتربية األحياء المائية في البحر األبيض المتوسط 

  
  المحرز في جمع البيانات عن: مراكز اإلنتاج، وإحصاءات اإلنتاج والسوق؛ التقدممتابعة  
  ة ات للنھوض بتربي ام المعلوم ات المتصلة بنظ د البيان طة وقواع ج األنش ة دم ام عملي إتم

ي البحر ا ة ف اء المائي ود األحي البحر األس ة ب ل المعني ة العم ي مجموع يض المتوسط ف ألب
  بيانات عن تربية األحياء المائية؛ تقديمومتابعة المساعدة المقدمة إلى البلدان في مجال 

 اون مع مؤسسات أخرى  إعادة تنشيط قاعدة البيانات حول "برامج البحث والتنمية" والتع
ة  ات إقليمي د بيان ى وضع قواع ل عل دف ذات صلة تعم ة بھ اء المائي ة األحي خاصة بتربي

  . AquaMedمشروع  تقاسم البيانات، من قبيل
  

  إدارة البحيرات والتفاعل بين تربية األحياء المائية ومصايد األسماك الطبيعية 
  

  ة تحديد مؤشرات للتنمية المستدامة لتربية األحياء المائية وأنشطة مصايد األسماك الطبيعي
  ضمن البحيرات الشاطئية؛ 

  ة ارير القطري ى التق مواصلة تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالبحيرات الشاطئية استنادا إل
ا ع LaMed-2وصحائف البيانات التي جرى إعدادھا في إطار مشروع  ى شبكة وإتاحتھ ل

  الويب.
  

  مجموعة العمل المعنية بتسويق منتجات تربية األحياء المائية
  

  ى وضع مؤشرات ة عل اء المائي ة األحي تدامة تربي ة باس ع مجموعة العمل المعني العمل م
 ونقاط مرجعية لتحقيق استدامة تربية األحياء المائية في المسائل االقتصادية والتسويقية؛

  ،رة ات األخي ع اللمس ة وض ائية اإلقليمي ة االستقص ى الدراس ركاء، عل ع الش اون م بالتع
لمنظمات المستزرعين، وإعداد استعراض للتشريعات والوضع الحالي لمنظمات المنتجين 

 في الھيئة؛ ومنظمات المستزرعين في البلدان األعضاء
  ة ة تربي تدامة تنمي و السوق الس ه نح ج موج تديرة حول "نھ دة مس يم مائ ي تنظ اون ف التع

 األحياء المائية في البحر األبيض المتوسط" مع الشركاء واألطراف المھتمة.
  .إقامة منصة متعددة أصحاب الشأن في لجنة تربية األحياء المائية 

  
  األنشطة األخرى المقترحة

  
 ة وي في تربي ة واألمن الحي  إجراء دراسة استقصائية إقليمية حول صحة الحيوانات المائي

 األحياء المائية؛ 
 راء ة  إج ائية إقليمي ة استقص ھادات دراس دار الش ة بإص ية المتعلق ب الرئيس ول الجوان ح

 في مجال تربية األحياء المائية؛ التتبعو
 ة ة في منطق اء المائي  إعداد مشروع إلجراء استعراض إقليمي للوضع الحالي لتربية األحي

ك الھيئة، وتنظيم اختصاص يُدَرج ذل ائج (س امج العمل  حلقة عمل أخيرة لنشر النت في برن
 مقترح مشروع)؛  اإلطاري باعتباره

  ة  االجتماعتنظيم األول إلقامة منصة متعددة أصحاب الشأن في مجال تربية األحياء المائي
  ؛، وجدول أعمالھا، وأدواتھااواختصاصاتھعلى أن يرّكز على أھداف ھذه المنصة، 

 دان األعضاء في  إصدار ة في البل اء المائي ة األحي ة قطاع تربي ر حول "حال ة"تقري   الھيئ
 يصدر كل سنتين؛ 

 وضع الصيغة النھائية لمسودة المصطلحات الخاصة بتربية األحياء المائية واعتمادھا؛  



23 
 

 

  
  مجموعة العمل المخصصة المعنية بالبحر األسود (مكون تربية األحياء المائية)

  
  وين األرصدةإعداد خطوط ادة تك يدة ألغراض إع السمكية  توجيھية بشأن األنشطة الرش

 ؛وتعزيزھا
  ة الملوحة مزارع تربية األحياء المائية البحرية  إنھاء جرد اج ذات والمعتدل ومراكز اإلنت

 البحر األسود؛ الصلة في منطقة
 ذ إعداد برنامج إلجراء دراسة تجريبية عن مشاريع تربية األحياء المائية (بم ك تنفي ا في ذل

 مراكز اإليضاح العلمي)؛
المناطق المخصصة لتربية األحياء المائية. دعم البلدان في تنفيذ  

 
  (بما في ذلك ضمن برنامج العمل اإلطاري) اجتماعات لجنة تربية األحياء المائية

  
  وافقت الھيئة على الدعوة إلى عقد االجتماعات التالية في فترة ما بين الدورات:  -118

  
 الزمان/المكان (بما في ذلك ضمن برنامج العمل اإلطاري) اجتماعات لجنة تربية األحياء المائية

تدامة  -مجموعة العمل المعنية باستدامة تربية األحياء المائية  ة المس مشروع مؤشرات التنمي
دراسة  -لتربية األحياء المائية والخطوط التوجيھية الستخدامھا في البحر األبيض المتوسط 

ة  ونس تجريبي ي ت اء 3(الخطوة ف ة األحي تدامة تربي ام مؤشرات خاصة باس ذ نظ ) بشأن تنفي
 المائية.

 أكتوبر/تشرين األول
2013  

 موناستير، تونس

تدامة  -مجموعة العمل المعنية باستدامة تربية األحياء المائية  ة المس مشروع مؤشرات التنمي
وط التوجيھ ة والخط اء المائي ة األحي ةلتربي ط  ي يض المتوس ر األب ي البح تخدامھا ف  -الس

وة  ة 1(الخط ة التجريبي ن الدراس ود م ل األس ي الجب رات  AdriaMed) ف د مؤش أن تحدي بش
 الستدامة تربية األحياء المائية.

  يوليو/تموز
2013  

 ً  يُحّدد الحقا

ة  ة والخطوط التوجيھي اء المائي ة األحي تدامة لتربي الستخدامھا مشروع مؤشرات التنمية المس
ة  -في البحر األبيض المتوسط  ة في تربي ة الحيوي ع والحمول ار المواق مشروع تطوير اختي

ط  يض المتوس ر األب ي البح ة ف اء المائي ات   -األحي د حلق ول تحدي ل ح ة عم اط المرجعي النق
 للمؤشرات االجتماعية واالقتصادية والبيئية المتعلقة بتربية األحياء المائية.

نوفمبر/تشرين الثاني 
2013  

 ً  يُحّدد الحقا

تدامة  -مجموعة العمل المعنية باستدامة تربية األحياء المائية  ة المس مشروع مؤشرات التنمي
دراسة  -الستخدامھا في البحر األبيض المتوسط  لتربية األحياء المائية والخطوط التوجيھية

 المؤشرات وتحديد إطار مرجعي كّمي.) بشأن تقييم 2(الخطوة في المغرب تجريبية 

ديسمبر/كانون األول 
2013/  

 مضيق، المغربال

تدامة  -مجموعة العمل المعنية باستدامة تربية األحياء المائية  ة المس مشروع مؤشرات التنمي
دراسة  -لتربية األحياء المائية والخطوط التوجيھية الستخدامھا في البحر األبيض المتوسط 

 إسبانيا بشأن تحديد مؤشرات لتربية األحياء المائية المستدامة (الرخويات).تجريبية في 
 ً  يُحّدد الحقا

ً  التابعة للجنة المختصة بتربية األحياء المائية العملاالجتماع التنسيقي السادس لمجموعات   يُحّدد الحقا

ة في البحر األبيض  للنھوضالدورة الخامسة عشرة لنظام المعلومات  اء المائي ة األحي بتربي
 المتوسط

الربع األول من عام 
2014/  

 ً  يُحّدد الحقا

 الدورة التاسعة للجنة تربية األحياء المائية
الربع األول من عام 

  / المغرب2015
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رات   -119 تدامة للبحي إلدارة المس ة ل ة للخطوط التوجيھي ة وضع الصيغة النھائي واقترحت الھيئ
ة حتى  اء المائي ة األحي ة تربي الشاطئية في البحر األبيض المتوسط  والبحر األسود التي أعدتھا لجن

   ، واعتمادھا المحتمل.ھا في الدورة القادمة للنظر فيھايتسنى عرض
  

  برنامج عمل لجنة االمتثال
  

  .COC:VII/2013/2عرض مشروع برنامج عمل لجنة االمتثال استنادا إلى الوثيقة   -120
  

  ووافقت الھيئة على تنظيم ثالثة اجتماعات وفقا لالختصاصات التالية:  -121
  

  للجنة االمتثال لمجموعات العمل المختصة التابعة اجتماع ما بين الدورات
  

  راض اء ألغ ل األعض ن قب ة م رارات الھيئ ذ ق ة تنفي ن حال ة ع ات المتاح ل المعلوم تحلي
  ؛GFCM/2010/34/3التوصية 

  ات ذات ى المرفق تنادا إل لة اس الة اإليضاح المرس ات رس ى طلب ل ردود األعضاء عل تحلي
  الصلة من تقرير الدورة السابعة للجنة االمتثال؛ 

  ة ا األعضاء في حال ر فيھ د الحاالت التي يعتب م إجراؤه، تحدي ذي ت استنادا إلى التحليل ال
  عدم امتثال للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الھيئة؛

 ية إش ا للتوص ين، وفق اء المعني الة GFCM34/2010/3عار األعض ى الرس تنادا إل ، واس
  النموذجية لتحديد األعضاء التي وافقت عليھا الھيئة في دورتھا السابعة والثالثين؛

   ة ر األعضاء في منطق ل غي ا أنشطة الصيد من قب عمل تحديد الحاالت التي تحدث فيھ
 ؛أم ال قا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الھيئةلھيئة وتقييم ما إذا كانت تحدث وفا

  ا للتوصية ين، وفق ر األعضاء المعني الة GFCM/34/2010/3إشعار غي ى الرس تنادا إل ، واس
  النموذجية لتحديد غير األعضاء التي وافقت عليھا الھيئة في دورتھا السابعة والثالثين.

  
  الھيئة عمل المراقبة ذات الصلة في منطقةمجموعة العمل المعنية بنظام رصد السفن وأنظمة 

  
  ذ التوصية ة بتيسير تنفي ائل الكفيل ق GFCM/33/2009/07تحديد الوس ا يتعل ك م ا في ذل ، بم

ة  يح ممكن ات تنق ا والنظر في عملي ة للسفن المرّخص بھ ة الھيئ بنقل المعلومات عن قائم
  لنصھا؛

 ة ب ك نظام رصد تقييم القيود اإلدارية والفنية والقانونية المتعلق ا في ذل ة، بم ة المراقب أنظم
  السفن؛

  ة وبحث التطورات دراسة ما إذا كان ينبغي إنشاء نظام مركزي لرصد السفن ضمن الھيئ
  األخيرة المتعلقة بأدوات الرصد والمراقبة واإلشراف األخرى؛

 ذ أنظم أن تنفي ة بش ة الفرعي ة/ اإلقليمي اريع اإلقليمي ز المش ات لتعزي ن المتطلب ق م ة التحق
  بما في ذلك نظام رصد السفن؛ المراقبة،

  تقديم اقتراحات إلعمال "الخطوط التوجيھية لبرنامج التعاون التقني في رصد سفن الصيد
  اختصاص الھيئة"؛ في منطقة

 م األعضاء لدى  المساعدة الفنية تحديد احتياجات ين دعمھ ذين يتع ار ال ك اختب ا في ذل ، بم
  .لمصايد األسماك الصغيرةأدوات مراقبة بديلة لنظام رصد السفن بالنسبة 
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  مجموعة العمل المعنية بالتشريعات ومجموعة قرارات الھيئة

  
  ة ع أحدث التشريعات الوطني ى جم العمل، بما في ذلك من خالل استبيانات مخصصة، عل

ى  ديالت عل ة والتع وائح التنظيمي ايد والل أن مص ا بش ول بھ ة المعم وص القانوني النص
  األسماك وقانون البحار، من قبل األعضاء وغير األعضاء في الھيئة؛

  ك ي ذل ا ف ة، بم ريعات الوطني أن التش ة بش دتھا الھيئ ي أع ة الت ات المقارن ديث دراس تح
  ؛1الجداول والقوائم، باالستناد إلى المعلومات المجمعة في إطار النقطة 

 دي ة إدراج تص كوك الدولي م الص ى معظ ا عل اء فيھ ر األعض ة وغي اء الھيئ قات أعض
  واإلقليمية ذات الصلة في مجالي مصايد األسماك وقانون البحار؛

  ام ا في القي ة لھ ة التابع ة والمشاريع اإلقليمي ة للمنظم التواصل مع مكتب الشؤون القانوني
التي تجمع في إطار النقطة باألنشطة المذكورة أعاله وكذلك في تيسير ترجمة المعلومات 

  اللغة اإلنكليزية؛ب نسخة عمل الھيئة، بما في ذلك في العمل إلى لغات  1
  ة اريع اإلقليمي ة والمش ة للمنظم ب الشؤون القانوني ع مكت ق م اون الوثي ا بالتع ل، ربم العم

  التابعة لھا، على إنشاء والحفاظ على شبكة من الخبراء في مجال التشريعات الوطنية؛
 ة عن التشريعات ات إلكتروني ة  ،إنشاء قاعدة بيان ا مع المجموعة اإللكتروني   يمكن دمجھ

  لقرارات الھيئة.
  

  لجنة االمتثال (بما في ذلك ضمن برنامج العمل اإلطاري) اجتماعات
  

دورات  -122 ين ال ا ب رة م ك ضمن وافقت الھيئة على عقد االجتماعات التالية أثناء فت ا في ذل ، بم
  :برنامج العمل اإلطارياختصاص 

  

 المكان/الزمان برنامج العمل اإلطاري)(بما في ذلك ضمنلجنة االمتثال اجتماعات

  يُحدد فيما بعد  اجتماع ما بين الدورات لمجموعات العمل المختصة التابعة للجنة االمتثال عن االمتثال
ة  ة ذات الصلة في منطق ة المراقب ة بنظام رصد السفن وأنظم عمل مجموعة العمل المعني

 يُحدد فيما بعدالھيئة

 يُحدد فيما بعدمجموعة العمل المعنية بالتشريعات ومجموعة قرارات الھيئة

  يُحدد فيما بعد )يوم واحدالدورة الثامنة للجنة االمتثال (
 

  
  والماليةبرنامج عمل لجنة اإلدارة 

  
اء   -123 ة بإنش رت الھيئ ة"ذّك ة الھيئ ة اتفاقي ل لمراجع ة عم دوى "مجموع ا بج ، وأحاطت علم

  لجنة اإلدارة والمالية.  واليتھا بالنسبة إلى
  

ارا  -124 ى ضرورة استكشاف خي ذه وإل ت ولفت المندوبون االنتباه إلى والية مجموعة العمل ھ
اذ لتحسين عملية   رار. وأاتخ ّرتالق ه ق ة أن ة الھيئ ة آلي ى وضع والي اذ ، إضافة إل راراتخ التي  الق

ةاآلقترح أيضاً خيارات إلطالق تأن  ةالمذكورلمجموعة العمل اقترحھا فريق المھام، فإنه يمكن    لي
  .على أساس تجريبي
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  البرنامج اإلطاري  ضمنبرنامج العمل 
  

  :2013تمت اإلحاطة علما بقائمة االجتماعات المتوقعة ضمن البرنامج اإلطاري لعام   -125
  

 المكان/الزمانات البرنامج اإلطارياجتماع

ى ا المجموعة دريب عل يم األرصدة للبحر األسود عقب الت ة بتقي ة المعني ة الفرعي إلقليمي
 أساليب تقييم األرصدة

أكتوبر/تشرين األول  14-18
  ؛2013

 بوخارست، رومانيا

 عمل الختبار جدوى تنفيذ خطط اإلدارة المتعددة السنوات في البحر األسود. حلقة
  –نوفمبر/تشرين الثاني 

  ؛2013ديسمبر/كانون األول  
 يحدد الحقا

ول  ى ح ة األول دوة اإلقليمي تدامةالن ة المس ماك الحرفي ايد األس يض  مص ر األب ي  البح ف
 والبحر األسود. المتوسط

نوفمبر/تشرين الثاني  27-30
  ؛2013
 مالطة

ة  وارد البيولوجي تدام للم تخدام المس طي لالس اون متوس روع "تع اع مش الق اجتم انط
 البحرية".

  (يحدد الحقا)، 2013عام 
 مقر الھيئة، روما

ة نواتحلق ددة الس ط اإلدارة المتع ذ خط دوى تنفي ار ج ة الختب ة فرعي ل إقليمي  عم
وشرقه).(في غرب المتوسط ووسطه

  (يحدد الحقا)؛ 
 تونس

ات اءات والمعلوم ة باإلحص ة المعني ة الفرعي يم /(اللجن ة بتقي ة المعني اللجنةالفرعي
األرصدة/اللجنة الفرعية المعنية بالعلوم االقتصادية واالجتماعية) حلقة عمل مشتركة بين 

ك إ ي ذل ا ف ارير، بم ديم التق ر تق دة وأط ات الجدي ول البيان ثالث ح ان ال ة اللج ار الھيئ ط
 المرجعي لجمع البيانات. 

 يحدد الحقا

د  ك الرص ي ذل ا ف يم، بم الغ ودون تنظ انوني دون إب ر الق يد غي ول الص ل ح ة عم حلق
 يحدد الحقا المتوسط)األبيض والمراقبة واإلشراف وأسطول الصيد (البحر 

  
ددة   -126 ط اإلدارة المتع ذ خط دوى تنفي ار ج ة الختب ة الفرعي ل اإلقليمي ة العم ق بحلق ا يتعل فيم

دراسة بمناقشة السنوات في البحر األبيض المتوسط، أعرب مندوبا تونس والجزائر عن اھتمامھما 
  .ھذا المنتدىفي  األوروبي حالة ثعبان البحر
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  والثالثين للھيئةاقتراحات أنشطة جديدة ناشئة عن الدورة السابعة 
  

  ُعرضت االقتراحات التالية خالل دورة الھيئة:  -127
  

 المكان / الزمانات الجديدةاالجتماع
  بروكسيلحلقة عمل عن الخطة اإلقليمية إلدارة المرجان األحمر

 ً  يحدد الحقا
 يحدد الحقا حلقة عمل / دورة تدريبية عن تنفيذ خطة إدارة المرجان األحمر وتتبعھا

 يحدد الحقا لمجموعة العمل المخصصة المعنية بتعديل اتفاقية إنشاء الھيئة اتاجتماع
 يحدد الحقا سنوات في البحر األدرياتيكيالمتعددةحلقة عمل لدعم خطط اإلدارة

 يحدد الحقا دورة استثنائية للھيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط
ة االجتماع األول للبرنامج  ة المختصة بتربي ابع للجن دد أصحاب المصلحة الت المتع

)Aquamedاألحياء المائية (
  مصر

 ً  يحدد الحقا
  فرنسااجتماع عن األسماك الصفيحية الخيشوم

 ً  يحدد الحقا
  فرنساإدارة المناطق البحرية المحميةعناألول لمجموعة العمل جتماعالا

  2013أكتوبر/تشرين األول 
ً  يؤكَّد(  )الحقا

  
ه ينبغي وافقت    -128 ى أن ة عل ذالھيئ ا  تنفي ة وفق زة الفرعي ع األجھ رح لجمي امج العمل المقت برن

  إما من خالل الميزانية المستقلة أو من خارج الميزانية. ،لتوافر األموال
  

البحر األسود   -129 ة ب في ما يتعلق بمختلف األنشطة المرتقبة لمجموعة العمل المخصصة المعني
واردة ضمن ة  وال اء المائي ة األحي ة المختصة بتربي ارية واللجن ة االستش ة العلمي ل اللجن خطط عم

ادي و امج اإلطاري، أعرب في إطار والتي يتعين االضطالع بھا في إطار برنامج العمل الع البرن
  مندوب تركيا عن تأييده الكامل وعن استعداد بالده للمساھمة. 

  
ة ورّحب مندوب االتحاد األوروبي   -130 بالتقدم الذي أحرزته مجموعة العمل المخصصة المعني

  يتسم بأھمية حاسمة. البحر األسود بالحر األسود وشدد على أن التعاون في منطقة
  

اد الروسي  -131 دوب االتح دوره وأعرب من ل ب ة العم ه لمجموع ة  عن دعم المخصصة المعني
  مشيراً إلى أّن بالده ستواصل مشاركتھا فيھا. بالبحر األسود

  
ه بعض األعضاء الستضافة اجتماعات  -132 ذي قدم العرض السخي ال ا ب ة علم  وأحاطت الھيئ

  ، رھنا بتأكيد السلطات المختصة في بلدانھم.مختلفة لألجھزة الفرعية
  

  .2014و 2013وأقرت الھيئة خطة العمل المقترحة ألجھزتھا الفرعية لعامي   -133
 

  تقرير الدورة السابعة للجنة االمتثال
  

عرض رئيس لجنة االمتثال السيد سمير مجدالني تقرير الدورة السابعة للجنة االمتثال التي   -134
دوبون من 2013مايو/أيار  14ُعقدت في مدينة سبليت في كرواتيا بتاريخ  دورة من  21. وقد حضر ال

ة من األعضاء وبلد واحد غير عضو ھو االتحاد الروسي وممثلون عن عدد من المنظمات الحكومي
  الدولية والمنظمات غير الحكومية. 
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ى كافوقبل اعتماد التقرير (المرفق   -135 زت عل )، ذّكر الرئيس بنوع خاص بأّن المناقشات رّك
ى أعضاء الھيئة لحالة تنفيذ  تناداً إل ة، اس ة. ودرست اللجن رارات ذات الصلة الصادرة عن الھيئ لق
  ، المسائل المتعلقة بتحديد حاالت عدم االمتثال. GFCM/2010/34/3التوصية 

  
لھذه الغاية، أشار إلى تشكيل مجموعة عمل غير رسمية تعالج مسألة حاالت عدم االمتثال و  -136

رارات  ذ ق ة تنفي د جدول إشاري بشأن حال ى تحدي تناداً إل ا في المرفق الم، اس التي يرد تقرير عنھ
ه أُعرب عن ألبيض المتوسط (المرفق ميم). أسماك البحر ا مصايدالھيئة العامة ل رئيس بأن وذّكر ال

اده  رأي د أن مف تم تحدي اءي ب  األعض الل طل ن خ رحلتين: أوالً، م ى م ي  إيضاح  عل لهأولّ  يرس
ماك ة المختصة بمصايد األس ى اإلدارات الوطني ة إل ة عن الھيئ ذي نياب ين التنفي ي  األم (الملحق ف

ويُستخدم لغير األعضاء شكل آخر من . المرفق نون)، تليه رسالة تحديد يرد شكلھا في المرفق سين
  رسالة التحديد، كما يبيّنه المرفق عين. 

  
ذ التوصية   -137 ة تنفي دم المحرز في حال دير للتق ق  GFCM/33/2009/7وكان ھناك تق ا يتعل في م

  بنظام رصد السفن.
  

  استعرضت الھيئة التقرير ووافقت على اعتماده.وقد   -138
  

  تقرير الدورة الرابعة للجنة اإلدارة والمالية
  

ة   -139 دورة الرابع ر ال يد ھاشمي ميساوي مشروع تقري عرض رئيس لجنة اإلدارة والمالية الس
اريخ  ار  13للجنة التي ُعقدت في مدينة سبليت، كرواتيا بت دورة 2013مايو/أي د حضر ال من  21. وق

ات  ن منظم ي، وم اد الروس اء أي االتح ر األعض ن غي راقبين م ى م افة إل ة باإلض اء الھيئ أعض
  حكومية دولية ومنظمات غير حكومية.

  
ق باألوضاع فاءوقبل اعتماد التقرير (المرفق   -140 ائل تتعل ) ذّكر الرئيس بأّن اللجنة تناولت مس

رة  تقلة  2013-2012اإلدارية والمالية ألمانة الھيئة في الفت ة المس وبمساھمات األعضاء في الميزاني
ة.  ة اإلدارة والمالي ل لجن امج عم ة وببرن ة للھيئ ة المؤقت ة وبالميزاني ارج الميزاني ن خ الموارد م وب

راح شكل ال تمارة وذّكر بأنه تّم اقت ديم س ويض تق ى أوراق التف ة، و إل م الجتماعات القانوني  هلوقُبت
  (المرفق صاد).

  
ة   -141 ده أنوأشار مندوب موناكو في المناقشات الالحق درك  بل أخراتي ع المت ألة دف . وتّمت مس

ا  اكو، وسوف تتواصل معالجتھ ه مون بة زيارت ذي بمناس ين التنفي ع األم ائل م ة المس دفمناقش  بھ
  حسمھا في أقرب وقت ممكن.

  
  واستعرضت الھيئة التقرير ووافقت على اعتماده مع إدخال بعض التعديالت الطفيفة.   -142

  
اھمات  ط ومس يض المتوس ر األب ماك البح ايد أس ة لمص ة العام ة الھيئ ميزاني

  2014و 2013لعامي  األعضاء
  

ة   -143 رة المالي ة المقترحة للفت ا   2014-2013ذّكر األمين التنفيذي باألبواب الرئيسية للميزاني كم
ة المقترحة  ود الميزاني د من بن ة، مفّصالً كل بن ة اإلدارة والمالي ة للجن ُعرضت على الدورة الرابع

  مع إيضاح مساھمات األعضاء خالل السنة نفسھا.  2013لسنة 
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وعلى الرغم من أن الزيادة في الميزانية قد أثارت بعض المخاوف، فإّن الھيئة أقّرت مراراً   -144
راراً بالعم راءات وتك ث اإلج ن حي دورة واألخرى م ين ال رة الفاصلة ب ل الفت ذي تخل ل المكثف ال

واألنشطة المتصلة بمصايد األسماك وتربية األحياء المائية في البحر األبيض المتوسط وفي البحر 
  األسود على حد سواء. 

  
ا وطُلبت إيضاحات حول الزيادة في بعض البنود المحددة من الميزانية ال سيما   -145 المتعلق منھ

بالتعيينات، وقد أعطى األمين التنفيذي الشروحات المطلوبة. وقد تم التذكير بالفعل بأّن ميزانية سنة 
تُبرز النفقات السنوية  2014تشمل وظائف تم شغلھا في سياق السنة، في حين أّن ميزانية سنة  2013

أنّ  ذكير أيضاً ب اك ت ان ھن ك الوظائف. وك ى تل ة  بأكملھا بالنسبة إل ة واإلداري فئتي الموظفين الفني
  . الخاصة بالمنظمةللوائح التعيينات بالنسبة إلى المرتبات تخضعان 

  
طة /   -146 اس األنش ى أس ة عل رض الميزاني ود لع ن الوف دد م ه ع دم ب ب تق ى طل اء عل وبن

ة  ة العلمي دھا في إطار اللجن م تحدي ي ت ع األنشطة الت ذي جدوالً لجمي المخرجات، قدم األمين التنفي
ل المخصصة  ة العم ل مجموع ة وخطط عم اء المائي ة األحي ة المختصة بتربي ارية واللجن االستش

ا المعنية بالبحر ا ألسود، بما في ذلك االقتراحات الجديدة الصادرة عن الدورة. وقد ُعرضت جميعھ
ه  ذكير بأنّ م الت تقلة، في حين ت ة المس ك الخاضعة للميزاني ى تل مشفوعة بتأثيراتھا المالية بالنسبة إل

  ستجري االستعانة بموارد من خارج الميزانية، ال سيما البرنامج اإلطاري، لدعم أنشطة الھيئة. 
  

ة الحثيثة وأثنى بھذا الصدد مندوب موناكو على الجھود   -147 ذي واألمان ين التنفي ذلھا األم التي ب
ى أن  ه. وأشار إل يّن طاقات امج اإلطاري تُب ائق مفصلة عن البرن الدهلتزويد األعضاء بوث سوف  ب

  تحديد عدد من العناصر الھامة. بالفعل تراقب البرنامج اإلطاري عن كثب بعدما تم 
  

ى لجمع األموال، وشّجع الرئيس األمين التنفيذي على مواصلة الجھود التي يبذلھا   -148 يراً إل مش
  . في ھذا الصددأّن المكتب قادر على المساعدة 

  
تو  -149 ادة  وافق ق بزي رار المتعل ى أّن الق ة عل ة  8الھيئ ي المائ نف ة ع ترداد  الناجم ين اس تحس

ة العمل الالتكاليف طبقاً للوائح المنظمة ستؤخذ بعين االعتبار من قبل مجموعة  ديل اتفاقي ة بتع معني
  مسألة عامة تتصل بالعالقة بين الھيئة والمنظمة. نظراً إلى أنھاإنشاء الھيئة 

  
ى المنظمةنظراً إلى االستقاللية الوظيفية ألجھزة المادة الرابعة عشرة التي ترّوج لھا   -150 ، وعل

ألة المنظمةضوء العالقات الھرمية بين األمانة و ، ُدعي األمين التنفيذي إلى ضمان متابعة ھذه المس
ى أي تطّور يطرأ بحي ا، عل تمكن الھامة، وإلى إطالع الھيئة بصورة منتظمة، من خالل مكتبھ ث ت

  من اتخاذ اإلجراءات الالزمة. 
  

رد في  1 940 973بقيمة إجمالية قدرھا  2013واعتمدت الھيئة ميزانية   -151 ا ي دوالراً أمريكياً كم
ق  ق راءالمرف ة (المرف ة الھيئ ي ميزاني اھمات األعضاء ف ى مس ين، باإلضافة إل ذه ش مل ھ ). وتش

اني  رين الث ى نوفمبر/تش ة حت ماك االنت 2013الميزاني ايد األس ن مص ؤول ع ين المس ن تعي اء م ھ
ية) (ف ين المساعد اإلداري (خ ع3-(المختص بالمسائل القانونية والمؤسس ى تعي ) 3-) باإلضافة إل

ة في السنوات الماضية. 2-والحرس (خ ع ا الھيئ )، علماً أن جميع ھذه الوظائف كانت وافقت عليھ
رامج / ا ل الب ع درجة محل ى ترفي نظم (خ عوتمت الموافقة عل ا 5-ل ى مساعد لشؤون تكنولوجي ) إل

ة 2014) اعتباراً من مطلع سنة 6-(خ ع المعلومات ررت الھيئ ين أن. وق ة نائب األم د تبقى  وظيف ق
  .مجّمدة
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  انتخاب مكتب الھيئة
  

ة و   -152 ه مكتب الھيئ ام ب ذي ق ه وافقت أثنت الھيئة على العمل الممتاز ال ى انتخاب اع عل باإلجم
  لوالية ثانية.

  
يدة Haydar Fersoyوفي ظل غياب السيد   -153 ة الس من  Esra Fatma Denizci Toslak، انتخبت الھيئ

  للرئيس. األولفي منصب النائب تركيا 
  

اء  اللجنة العلمية االستشارية يالقضايا المتعلقة بانتخاب مكتب ة األحي ة تربي ولجن
  نمنسقي بما في ذلك إقرار تعيين ،المائية

  
ألة   -154 زال مس د ال ي في ما يتعلق باللجنة العلمية االستشارية، تم التذكير بأّن انتخاب مكتب جدي
دورة معلقة اد ال ى حين انعق ى المكتب الحالي إل اء عل ى اإلبق السادسة . واتفق على ھذا األساس عل
ار مكتبھا. للجنة الختي للجنة وعقد االنتخابات خاللھا على اعتبار أنه من األنسب ترك الخيار عشرة

  . العلمية االستشارية وأقرت الھيئة أيضا تعيين منسقي اللجان الفرعية التابعة للجنة
  

ة باإلضافة   -155 ة ثاني ة لوالي اء المائي ة األحي وأقّرت الھيئة انتخاب مكتب اللجنة المختصة بتربي
يد  Pablo Avilaالسيد الجديدين الرئيس  نائبيإلى  رئيس، والس اً أوالً لل  Houssam Hamza(إسبانيا) نائب

  إلى منسقي مجموعات العمل التابعة لھا. وأقّرت الھيئة اقتراح مجموعة العملكنائب رئيس ثاٍن و
يد ين الس ود تعي البحر األس ة ب اني  Ilhan Aydin المخصصة المعني ب الث ي منصب النائ ا) ف (تركي

  للمنّسق.
  

  أية مسائل أخرى
  

ة   -156 ين للھيئ ابعة والثالث دورة الس از لل ى التنظيم الممت ا عل ى كرواتي ة بالشكر إل توجھت الھيئ
  العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط وعلى حفاوة االستقبال في مدينة سبليت الخالبة.

  
ود ال  -157 ه والجھ ذي قامت ب از ال ى العمل الممت ة عل تي وأُعرب مجدداً عن التقدير ألمانة الھيئ
  في التحضير للدورة وخالل انعقادھا. ھابذلت
 

  موعد ومكان انعقاد الدورة المقبلة
  

دورة   -158 ن أجل استضافة ال ان م د اليون ة من وف ة الموجھ دعوة الكريم اً بال ة علم أخذت الھيئ
دورة واألخرى ين ال رة الفاصلة ب ا االستثنائية للھيئة في حال تقرر عقد ھذه الدورة خالل الفت ، رھن

  . بتأكيد رسمي من قبل السلطات المختصة
  

نوية، فمن   -159 دورة الس اب أي دعوة الستضافة ال ادة، وفي ظل غي وطبقاً لما درجت عليه الع
  .2014والثالثون للھيئة في روما في شھر مايو/أيار  ثامنةالمقرر أن تُعقد الدورة ال

  
ة االستشارية   -160 ة العلمي ة وللجن ين للھيئ دورتين المقبلت نظراً إلى عبء العمل الملحوظ، فإن ال

  . اإضافي ايومتستمران سوف 
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  المرفق جيم
  

  الجلسة االفتتاحية بيانات
 

Mr Ljubomir Kučić, Assistant Minister, Ministry of Agriculture of Croatia 
 

 

Mister Chairman, Mister Executive Secretary, distinguished delegates, ladies and gentlemen, 
dear colleagues! 

First of all, I would like to, on behalf of the Government of Republic of Croatia and the 
Ministry of Agriculture, wish you all a warm welcome to Croatia and the heart of Dalmatia. Split is a 
city which I believe to be a true representative of the GFCM – it has a long history and Mediterranean 
flavour, traditions are what it was built upon, but it is the future that it is looking towards. I sincerely 
hope you will find the time to visit and savour the flavours of the Mediterranean which are deeply 
rooted in this area. 

The issue of sustainable and viable fisheries and aquaculture has always been in the very heart 
of the GFCM activities, and the importance of this Commission and its work in securing the future of 
the resource we all share, to a greater or smaller extent, needs to be particularly emphasised. We are 
all aware that the times and the tides are changing, and we all are facing greater and greater 
challenges. It is becoming increasingly difficult to find the right balance, find the way and find the 
means to truly take all the steps that need to be taken in order to make sure that there is a tomorrow 
both for the resources and for the people that depend on this resource. I am confident that this 
Commission and its efforts are the right forum to tackle these issues and that together we can strike 
the right note.  

Croatia has and shall continue to fully support the efforts and the work of the Commission and 
its subsidiary bodies. I firmly believe that the scientific advice provided through coordinated work and 
reliable, validated and verified data is the right basis upon which we can build the future work. This 
work shall need further support, given the mixed characteristics of the Mediterranean fisheries, and 
the specific elements of management that significantly differ in such cases from the fisheries where 
only single stocks are exploited. Stronger support to future scientific work is thus called upon, if we 
are to achieve our goals in the future. 

Furthermore, with the changes of the times and the tides, the Commission itself needs to 
explore and discuss the way forward. But, as I said – the roots we have are in our traditions and 
specificities of the Mediterranean and its sub-regions, and it is in these specificities that we have to try 
and find the way forward. Significant work has already been done in that respect, and the Secretariat 
of the Commission needs to be commanded and recognized for all the work undertaken. Overall, the 
GFCM has made huge steps towards the future already, and I am confident that further decisions shall 
be taken during the forthcoming days. 

Let me once more impress upon you the importance of the discussions and the decisions to be 
taken during this session. Managing fisheries includes managing both the fish and the fishermen – and 
I might add that sometimes it is more difficult to manage the latter. Sustainability rests on securing the 
long vitality of the stocks, but just as much the long vitality of the sector. Mediterranean fisheries 
have always been characterized by tradition, and industrial fisheries as is known in other seas are not 
a common thing in the Mediterranean. Furthermore, this is an area characterized by highly mixed 
fisheries, and very specific ecological, social, geographical and biological circumstances. All of them 
need to be taken into account on equal footing, which is never an easy task, but I am confident that 
this work can be done through joint efforts and cooperation. 
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Although our focus has been at fisheries more than at aquaculture, allow me to use this 
opportunity to point out the importance of this activity in the future. Development of the 
Mediterranean region has always been linked with the sea, and marine aquaculture has been present in 
this part of the world since the very beginnings of the civilization. But, what shall we do with it in the 
future? This is the question that needs further discussions, and Croatia is highly interested in further 
development of this activity. 

 

Ladies and Gentlemen, dear friends, I hope that the meeting will be marked with success and 
that the outcome will serve to promote sustainable and responsible fisheries in the Mediterranean Sea. 

 

Thank you very much, 

L. Kučić   
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Fisheries and Aquaculture Department –Mr Árni Mathiesen, FAO Assistant Director General  
 

Mr Chairman, 

Excellencies,  

Distinguished Delegates, 

Ladies and Gentlemen, 

 

on behalf of the Director-General of FAO, Mr Josè Graciano da Silva, it is with great pleasure 
that I welcome you here in the beautiful city of Split today for the opening of the 37th Session of the 
General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM), which includes also the seventh 
Session of the Compliance Committee and the fourth Session of the Committee Administration and 
Finance.  

I would like at the outset to thank Croatia for hosting these very important meetings and to 
acknowledge the attendance of so many representatives from States, international organizations, non-
governmental organizations and various stakeholders. This is yet another unmistakable token of the 
importance of GFCM in the Mediterranean and the Black Sea.  

As you are well aware of, the GFCM is body created under Article XIV of the FAO 
Constitution. Its regional scope makes it the preferred choice of the FAO for promoting the goals of 
the Organization in general, and more specifically those linked to fisheries and aquaculture, in the 
Mediterranean and the Black Sea. Therefore, the everlasting link between the FAO and the GFCM 
posits an emphasis on sustainable development, food security and poverty alleviation in all policies 
promoted by the GFCM. This is possible also as a result of the active role that the FAO, through its 
Fisheries Department, plays in participating to developments and initiatives within the remit of 
GFCM and which, often times, mirror those envisaged by the Organization. Allow me please to 
provide you with a few selected and topical examples. 

The history of the GFCM reveals the ability of the Commission to make notable efforts to 
adapt to rising challenges linked to fisheries and aquaculture over the last 60 years and counting. The 
recent reform of the GFCM, which was inaugurated in 2011 with the establishment of the Task Force 
for the modernization of the institutional framework of the GFCM and which will be a paramount 
subject of discussions here in Split, calls to mind the review of all Articles XIV bodies, currently 
carried out under the auspices of the Organization. Progress made in this review, whose ultimate goal 
is to enable Article XIV bodies to exercise greater financial and administrative autonomy in the future 
while remaining within the framework of the FAO, will be examined at the FAO Conference at its 
Thirty-eighth Session (June 2013). The GFCM has played, through its Secretariat, a key role in 
providing a lot of useful elements to the review of all Articles XIV bodies which takes stock of 
existing practices to outline the main characteristics that would allow for greater autonomy, such as an 
autonomous budget.  

As a matter of fact, it has been acknowledged that Articles XIV bodies have a differentiated 
nature as some of them, like the GFCM, already enjoy a certain degree of autonomy and could be 
ready to benefit from more flexibility to ensure the successful performance of their functions. This 
could arise out of, among others, the hierarchal relationships between Article XIV bodies and the 
FAO as it is proposed that Article XIV bodies should be linked directly to the offices of the relevant 
Assistant Directors-General, the adoption of donor agreements by Article XIV bodies under a 
delegation by the Assistant Director-General, Technical Cooperation Department and the possibility 
for the identification of a clear and unique reporting line between Articles XIV bodies and the 
Organization. There is a unique opportunity to align, to a greater extent, developments within the 
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FAO relating to Articles XIV bodies with those expected to occur in connection with the reform of the 
GFCM. I am positive that this would be beneficial for both the FAO and the GFCM. 

 

Mr Chairman, 

Excellencies,  

Distinguished Delegates, 

Ladies and Gentlemen, 

 

another subject worth of being singled out is that of small scale fisheries. I acknowledged 
already at the outset of the recent session of the GFCM Scientific Advisory Committee held in April 
at the FAO HQ, that there are many commonalities between the work programme of the Fisheries 
Department and the five work programmes foreseen under the 1st GFCM Framework Programme. In 
that occasion I noted that synergies could have been jointly promoted by the FAO and GFCM to 
address all aspects relating to small scale fisheries. I referred on the one hand to the on-going work 
within the Organization on the “Guidelines on Sustainable Small Scale Fisheries” and, on the other, to 
the regional “Symposium on Sustainable Small Scale Fisheries in the Mediterranean and the Black 
Sea”. I am delighted to report that the Fisheries Department and the GFCM Secretariat have further 
discussed the matter after and came to agreement to work together. As a result, the GFCM is expected 
to participate to the Technical Consultation which will be convened at the FAO next week to finalize 
said guidelines whereas the Fisheries Department will be directly engaged in the preparation of the 
symposium. I am positive that the exchange of respective expertise will be advantageous to States 
which will be involved in these initiatives. 

 

Mr Chairman, 

Excellencies,  

Distinguished Delegates, 

Ladies and Gentlemen, 

 

the 37th Session of the Commission will reveal that during the inter-session GFCM has been 
committed to its work plan and that progress was made in several respects. Meetings that were 
convened by the GFCM committees and the Framework Programme have allowed for good progress 
on important issues such as consolidating the statistical frame for data submissions, promoting 
multiannual management plans at sub-regional level, the monitoring and control of fishing activities, 
the management of specific resources, the fight against IUU fishing, the establishment of a good 
environmental status and the development of sustainable aquaculture, including through the 
implementation of the concept of Allocated Zones for Aquaculture and the promotion of the 
importance of applying indicators.  

A special mention is needed for the effort made by GFCM to continue promoting fisheries 
and aquaculture in the Black Sea both through its ad hoc Working Group on the Black Sea as well as 
through ad hoc meetings on specific issues (e.g. IUU and data collection). The outcomes emanating 
from this meeting and the interest of all six riparian States should be regarded as an unmistakable sign 
of interest to cooperate within the remit of GFCM. FAO acknowledges the great effort that the GFCM 
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does in the Black Sea and hope that further progress will be made in the upcoming future in the joint 
management of Black Sea resources.  

 

Ladies and gentlemen,  dear friends, 

 

Fortunately, the oceans, fisheries management and conservation issues linked to them have 
received much greater attention lately than before. This attention is not always followed by the same 
amount of understanding of the issues, current situations or what there is at stake for those that rely on 
the oceans for their livelihoods. Partly due to this attention many large initiatives have recently been 
taken or are being prepared on ocean and fisheries matters. FAO is involved in one way or another in 
most if not all of these initiatives. That I believe is a good thing particularly due to our representations 
of issues that are of importance to those that rely on fisheries for their livelihoods but we find that 
more support is needed.  

RFBs and RFMOs are not always as visible in these initiatives as I think is warranted. There 
may be reasons for that and one may be the tendency of people for while promoting a cause they have 
to criticize others and find culprits to blame the state of affairs they mean to rectify. This we have all 
seen and it is both unfortunate, unjustified and unhelpful. The Department has tried to promote the 
participation of RFBs and on occasions made quite an effort to do so. I however believe that this 
situation needs to be changed. 

As you all know the FAO as an organization has been undergoing reorganisation. These 
changed are quite extensive and are related to both the way we work, what we do, how we are 
structured, and has also led to great changes in senior management. So many major changes are not 
easy to do in a relatively short time as the case is this time and are bound to affect almost if not just 
plainly everybody. In general, I believe that these changes, which basically are about introducing a 
matrix structure and reduce the number of Strategic Objectives, will be positive for the Organization. 
The Organization will be more focused and more cross cutting in its operations. I think that at present 
we are as well advanced as can be expected at the stage we are at but still there are major 
undertakings to be done and najor operational decisions still need to be taken before the new Strategic 
Framework becomes operational at the beginning of next year. It may sound as if I am complaining 
about the process but I am not and the main reason for that is the opportunities that come up in a 
process of change like this one. They actually can far exceed the proposed changes themselves, if we 
want, and give us the opportunity to make changes that we have been talking about for a long time but 
never really got off the ground.  

I believe this applies to RFBs and their work in relation to FI. Both COFI and the Secretariat 
have been of the opinion and talked about the need for better cooperation, better support and more 
synchronization in this kind of work for a while. Charity begins at home and even though as yet how 
the article 6 RFBs will be handled in detail in the new SFW is not clear the department as set up a task 
force to look at how we can make them more effective, more relevant and more able to participate in 
wider cooperation to promote their cause. The task force is not only to concentrate on article 6 bodies 
but also to help us be more effective in cooperation with other RFBs regardless of type or linkage to 
FI. In the case of the article 14 bodies, GFCM in particular, their position in the SFW is much clearer 
as they will eb a part of a Strategic Objective but with ring fenced resources and under the direct 
supervision of the ADGS, as mentioned earlier. I ther3efore find it appropriate since this change will 
take place at the beginning of next year and my personal involvement will increase to initiate an even 
closer dialogue with you on how we can better work together in the future, how we canbetter 
cooperate together in relation to the many oceans initiatives I mentioned earlier and strengthen our 
joint position there. Basically in general how we can together better fulfil our mandates. 
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I am at this stage not proposing a particular process and don’t expect you to make this a major 
issue at this meeting but would welcome the opportunity to interact with you on this issue informally 
over the next couple of days while I am here. We can then carry on through other methods after the 
meeting and then if and when we deem it appropriate initiate something more formal, a process in line 
with what we would jointly see as possible outcome in the future. I raised this issue last week at the 
IOTC sessions in Mauritius and will in due course take the issue up with other RFBs. 

 

In concluding, I would like to wish that the 37th Session of the Commission will reach our 
high expectations. In am positive that, thanks to your active participation, we will deliver sound 
results. The FAO is confident that GFCM will remain its flagship Article XIV body and reference 
point and reiterates its support to the Commission. 

 

Thank you very much for your attention,  

Á. Mathiesen 
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Mr Stefano Cataudella, Chairperson of the General Fisheries Commission for the Mediterranean 
 

Mr Árni Mathiesen, representative of the DG the FAO, 

Excellencies,  

Distinguished Delegates, 

Ladies and Gentlemen, 

 

I would also like to welcome you to the 37th Session of the General Fisheries Commission for 
the Mediterranean, the seventh Session of the Compliance Committee and the fourth Session of the 
Committee Administration and Finance as well as to thank you wholeheartedly for your participation. 
I am particularly grateful to Croatia authorities that in order to host these very important meetings 
have worked very hard together with the FAO/GFCM over the last months. We can all witness 
together the excellent result of their efforts both in terms of efficiency and readiness, not to mention 
the beautiful venue they offered.  

In recent years the interest in the GFCM has exponentially increased and I am positive that 
this trend is bound to continue. My attitude is justified by the importance that the fisheries and 
aquaculture sectors continue to have in the Mediterranean and the Black Sea. We are all aware of the 
importance of technical and scientific knowledge to support policy making processes in these sectors, 
but momentum is being built through the GFCM also in connection with other aspects, such as social 
aspects, economic aspects, environmental aspects and geopolitical aspects. Last year I referred to the 
need for the GFCM to help in reconnecting the different fragments that exist in the Mediterranean and 
the Black Sea at different levels. I think that by the end of this Session of the Commission we will be 
one step closer to that. Allow me to further elaborate on this.  

In 2011 the Commission decided to create a Task Force in recognition of the need to endow 
the FAO/GFCM with a stronger a more modern mandate. The Task Force has carried out an 
enormous work last year which resulted in a set of recommendations that were made to the 36th 
Session of the Commission. An amendment process was launched so that the constitutive texts of the 
GFCM could be revised on the basis of the recommendations by the Task Force. At the same time, the 
Commission decided not to terminate the Task Force in light of the positive contribution it gave to the 
promotion of a bottom up and participatory approach in the work of the GFCM with an active 
participation of the Members. Because of this, we have just had last week a second validation meeting 
of the Task Force which helped us to advance in the amendment process which will be a complex and 
time consuming exercise. It will be our responsibility this week to advise the Commission on those 
recommendations that have to be made to follow through with this process. I personally think that the 
GFCM should be given a new set of constitutive texts and I trust on you identifying the means to 
reach this goal readily. 

The reasons why we need a more modern GFCM are clear to everyone. I would like to 
comment however on a few features that would greatly empower the Commission. We have discussed 
at length about the need for the GFCM to adopt a sub-regional approach to fisheries management. 
This option would effectively address the specificities of the GFCM region, from the Western 
Mediterranean to the Black Sea. That would entail of course a reshuffling of the institutional 
framework of the GFCM and discussions held so far pointed to the need of harmonization with the 
FAO Regional Projects. The role of the FAO Regional Projects for the functioning of the GFCM has 
been of paramount importance and we should make sure that we can capitalize on the excellent work 
that has been done by the projects thus far. A shift toward a sub-regional approach to fisheries 
management could build upon the scientific advice by the projects and further assist Members in their 
efforts to manage fisheries responsibly. Obviously, this would be done in close proximity to the work 
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by SAC. To this end, I would like to recall the need to facilitate the transposition of the outcomes 
emanating from SAC’s work into the decision making process of the Commission. Although bearing 
in mind the need to separate scientific advice based on reliable data from political considerations, I 
think that the time has come for the GFCM to establish some sort of intermediate mechanism to help 
us in elaborating draft recommendations. This was ultimately reiterated by SAC at its last session. 

Distinguished Delegates, 

Ladies and Gentlemen, 

  

I cannot omit to comment on the 1st GFCM Framework Programme while I have the chance 
to address you. I deem impressive the progress that was achieved with this instrument that was 
presented to you only twelve months ago. Thanks to the contribution of those GFCM Members that 
have supported the launching of selected initiatives, which we will have the chance to review in the 
days to come, the GFCM Secretariat has tackled challenging matters such as the strengthening of data 
collection, the establishment of multiannual management plans and the fight against IUU fishing. By 
adopting the same approach used by the Task Force, through the FWP a network of national focal 
points was established and Members of the Commission were directly involved, including through 
new generation electronic means. I am well aware that much is ahead of us, but the FWP was 
conceived as a five years instrument that will promote sustainable development and cooperation in the 
GFCM Area through enhanced management of fisheries and aquaculture. The way things started 
bodes well for what lies ahead of us and I would like to express my gratitude to representatives of 
Members, but also non Members, for the active cooperation and direct engagement in the activities 
under the FWP. Indeed, the FWP could help the GFCM to ultimately broaden its membership so that 
all riparian States in the region could commit to reach shared goals. 

I would also like to express again my gratitude to the FAO and to its Regional Projects, 
AdriaMed, CopeMed, MedSudMed and EastMed, while hoping that their undertakings at sub-regional 
level will continue to improve cooperation within the framework of the GFCM. It is also my hope that 
a similar project could be also established for the Black Sea. 

In concluding, I would like to remark that the current status of marine living resources calls 
for increase consciousness in order to promote responsible fisheries against the background of the 
blue economy in the interest of both fishers and fish in their natural environment. We have to do this 
while insisting on the important role that regional organizations can have, including within the 
framework of the FAO. Similarly, we have to recognize that structural reforms have to be supported 
by new generations approaches for the sake of transparency, participation and representaviness. This 
means that stakeholders, such as fishermen associations and NGOs, have to be more active in 
performing their observer roles. 

I would like to wish you a successful and fruitful meeting that will bring to the fore clear 
indications concerning measures to be taken to further increase the efficiency of the GFCM. 

 

Thank you for your kind attention, 

S. Cataudella 
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Ms Monique Pariat, Director, Directorate D: Mediterranean and Black Sea, Directorate 
Maritime Affairs and Fisheries, European Commission of the European UnionGeneral for  

 

Dear Mr Kucič,  

Dear Mr Mathiesen,  

Dear Mr President,  

Dear Mr Executive Secretary, 

Distinguished Delegates,  

Ladies and Gentlemen 

 

First of all, on behalf of the European Union I would like to express a special thanks to the 
Government of Croatia, our future Member state, for hosting this 37th Session of the GFCM in Split, 
for its warm welcome and kind hospitality and for putting in place all the support needed for this 
event.  

I would also like to thank the GFCM Secretariat for their excellent work during the 
intersession period and for making sure that our meetings run smoothly and efficiently.  

Please allow me to start by underlining the relevance of the work undertaken by the Task Force so far, 
which provides a valuable basis for the future work on the modernisation of the GFCM. The EU 
renews its support for the process to assess if the current framework of the GFCM needs to be 
reviewed. 

A second element deserving our special consideration is the outcome of last year's Session in 
Marrakech. In addition to the adoption of a number of recommendations aimed at improving the 
conservation state for vulnerable species such as sharks, cetaceans and red coral, an important step has 
been taken towards increased sustainability of fishing activities in the Mediterranean and Black Seas. 
The endorsement of the guidelines for a general management framework and presentation of scientific 
information for multiannual management plans for sustainable fisheries in the GFCM area paved the 
way for the establishment of management measures targeting shared stocks. 

In this context GFCM programmed a number of activities at sub-regional level aimed at 
improving data collection and the data submission framework in the GFCM area. Subsequently joint 
workshops to test the feasibility of establishing long term management plans in these sub-regions are 
being held throughout 2013. We look forward to the outcomes of these tests. 

Following the launch last year of the ad hoc Working Group for the Black Sea, a series of activities 
were planned in this particular sub-region in line with the priorities identified by the group. Today we 
can state that a number of these priorities such as the fight against IUU, data collection and the 
improvement of national capacity building for aquaculture have already been addressed. Other 
important activities in the field of stock assessment and the test for the feasibility of a management 
plan for turbot are also scheduled for 2013. This confirms the relevant role that GFCM is playing in 
the Black Sea. 

 

In spite of all these recent positive achievements, we must be realistic and assume that 
improving the decisional framework of GFCM without providing the necessary tools to ensure its 
enforcement risks seriously weakening the efforts deployed so far. 
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I would like to therefore insist on the need to explore the possibility of establishing GFCM control 
and inspection schemes. This can be achieved by promoting cooperation among the parties and good 
practices. I am convinced that ensuring a level playing field in the region is an unavoidable condition 
if we want to harvest the deserved fruits. I therefore take this opportunity to encourage all parties to 
cooperate to this end.   

This year the European Union is tabling three draft proposals in line with the scientific advice 
and with the recommendations of the SAC. These proposals concern the adoption of a management 
plan for small pelagic in the Adriatic, precautionary measures with a view to foster future 
management plans and a set of minimum standards for bottom set nets in the Black Sea. We are 
convinced that, if adopted, these recommendations will constitute an important milestone for the 
consolidation of the management framework in the Mediterranean and the Black Sea. These proposals 
may only have recently been sent from Brussels to the GFCM Secretariat as EU internal procedures 
require that these proposals be discussed and acknowledged by EU Member states before they are 
officially tabled. I hope, however, that the Parties have had the time to analyse them. We are looking 
forward to discussing the proposals in the plenary and we are ready to further improve their drafting 
and content with the assistance of all other delegations. 

We are all facing times of crisis in the Region. We have therefore a collective duty to act in order to 
ensure a sustainable management of natural resources in the Mediterranean and the Black Sea and to 
create jobs that could increase our competitiveness and provide hope for the future in this Region. In 
other words: we need to be ambitious. 

GFCM is the place to promote enhanced dialogue and closer cooperation among coastal states. We 
are all here today to progress in this direction. 

 

We are looking forward to participate in fruitful discussions and to obtain consistent progress in the 
form of concrete results 

 

Thank you for your attention, 

M. Pariat 
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  المرفق ھاء
  

  GFCM/37/2013/1القرار 
عن إدارة مصايد األسماك القائمة على المنطقة، بما في ذلك من خالل إقامة مناطق صيد 

محمية في المنطقة المشمولة باتفاقية الھيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط 
  خطة عملوبالتنسيق مع مبادرات 

المناطق المشمولة إلنشاء  البحر األبيض المتوسط التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
  بحماية خاصة

  ذات األھمية في البحر األبيض المتوسط
  
  
  

  المتوسط (الھيئة)، األبيض البحر أسماك لمصايد العامة الھيئة
  

ام  إذ تستذكر   ادتين 1982اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لع  ، 119و 118، وخصوصاً الم
وارد  حيث تدعى الدول، من بين جملة أمور أخرى، إلى التعاون بعضھا مع بعض بشأن صون الم

ة مصايد األسماك منظمات الحيّة وإدارتھا في مناطق أعالي البحار، من خالل  ة أو اإلقليمي اإلقليمي
كية ، كما ھو مناسب، وتبادل البيانات والمعلومات العلمية المتصلة بصون األرصدة السم الفرعية

  من خالل منظمات دولية مختصة.
  

   ً  لقانون المتحدة األمم اتفاقية أحكام بشأن تنفيذ 1995األمم المتحدة لعام  اتفاق وإذ تستذكر أيضا
ار ادرة البح ي الص مبر 10 ف انون/ديس ون 1982 األول ك ة بص دة وإدارة المتعلق مكية األرص  الس

اطق ة المن دة المتداخل مكية واألرص رة الس مان الكثي دفھا ض ال، وھ ظ االرتح ل الحف ل الطوي  األج
تخدام تدام واالس مكية لألرصدة المس اطق الس ة المن مكية واألرصدة المتداخل رة الس ال، الكثي  االرتح
ذا في تتعاون بالطلب من الدول أن أمور أخرى، بين جملة وذلك، من  المنظمات خالل من الصدد ھ
ة المناطق في سيما ال األسماك مصايد بإدارة المعنية اإلقليمية والترتيبات ة حدود خارج الواقع  الوالي
ة، ام الوطني ة وأحك ة  اتفاقي ز منظم ة لتعزي ة والزراع ال األغذي فن امتث ي الصيد س الي ف ار أع  البح
  .1993لعام  الدولية واإلدارة الصيانة لتدابير

  
ظ وإذ   أن تلح لوك بش ة الس يد مدون ن  الص ادرة ع يد الص ة الرش ة  منظم ةاألغذي  والزراع
ط ل وخط ة العم ط ال ذات الدولي ل وخط ة العم ام  ذات الدولي لة لع تراتيجيات ،1995الص  واالس

يد والخطوط التوجيھية التي تعزز الصيد ار  األسماك مصايد وأنشطة الرش ين االعتب ي تأخذ بع الت
ة واالجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية الجوانب البيولوجية ة  والبيئي اوالتجاري في الوقت  جميعھ

  الساحلية؛ والمناطق وبيئاتھا الحية المائية الموارد حماية الذي تضمن فيه
  

 65/38و 64/72و 63/112و 62/177و 61/105 المتحدة لألمم العامة قرارات الجمعية وإذ تعي  
أن 67/69و 66/68و ايد بش ماك مص تدامة، األس ة المس ك خاص رات تل ي الفق دعو الت الم دول ت  الع

إدارة المعنية اإلقليمية والترتيبات والمنظمات ى إدارة أرصدة األسماك بشكل  ب مصايد األسماك إل
ة األسماك مصايد إدارة الھشة بشكل عام، وكذلك البحرية اإليكولوجية النظم مستدام وحماية  القاعي
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ي الي ف ار، أع ار البح ة دون اآلث لبية للحيلول رة الس ى الكبي نظم عل ة ال ة اإليكولوجي ة البحري  الھش
  الطويل؛ في األجل العميقة في المياه السمكية األرصدة استدامة وضمان

  
ي الدولية التوجيھية الخطوط االعتبار في تضع وإذ   ة والزراعة وضعتھا الت ة األغذي   منظم
اه أسماك مصايد إلدارة ة المي ام  أعالي في العميق ي توجه2009البحار لع دول ، والت  والمنظمات ال

ات ة والترتيب ة اإلقليمي إدارة المعني ماك ب دابير مصايد األس ذ الت ى صياغة وتنفي بة إل  إلدارة المناس
اه أسماك مصايد ة المي ي العميق الي ف ار، أع دابير اإلدارة أدوات من مجموعة خالل من البح  والت

  المتأثرة؛ الموائل المستھدفة وكذلك وغير المستھدفة األنواع حفظ الضرورية لضمان
  

ة اإلقليمية والترتيبات واحدة من المنظمات الھيئة، باعتبارھا دور وإذ تأخذ باالعتبار    المعني
ة  لدى األسماك لمصايد مصايد األسماك، وخصوصاً بوصفھا الجھاز اإلقليمي بإدارة منظمة األغذي

البحر المختص والزراعة، ز األسود، المتوسط والبحر األبيض ب وارد في تعزي ة وصون الم  تنمي
ة تخدامھا البحري ا واس يد إدارتھ ة وترش ل، الحيّ ي أن األمث ي وف د تبق ى قي عياً إل ة، س ذه المراجع  ھ
ا، ومصايد األسماك الموارد ھذه حالة الغايات، ذلك صياغة التي ترتكز عليھ دابير المناسبة  وك الت

  والتوصية بھا؛
  

ا  أن إدارةوإذ تأكد    أداةمصايد األسماك القائمة على المنطقة معترف بھ ى  إدارة ك ة عل قائم
ي صيانة و/أو اھم ف ة  تس تعادة المنطق وارد  اس ة الم ظ البحري ليمة وحف ة س ى حال ة إل وع الحي  التن

وجي إلدارة مصايد األسماك، البحري البيولوجي تدام ضمن نھج نظام إيكول ام  الستغالل مس  الھ
ذا في فيما يتعلق بھذا الشأن إجراءات بالفعل الھيئة اتخذت وأن اطق  إنشاء خالل من الصدد ھ من

  الصيد المحمية؛
  

اون ترحب وإذ   ائم بالتع ن الق ين GFCM/31/2007/2 التوصية خالل م ة ب ة أمان ة الھيئ  وأمان
وس ى بيالغ ادل عل ات تب ة البيان ة المتعلق وس بمحميّ دييات بيالغ ة للث ي البحري ر ف يض البح  األب
ر األطرافالمتوسط  ي تق دة والت ول المتعاق ام  لبروتوك اطق  1995ع أن المن ة  بش مولة بحماي المش

ة التفاقية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر األبيض المتوسط التابع  حماية البيئة البحرية والمنطق
 البحر في أھمية ذات خاصة بحماية مشمولة منطقةة) بأنھا برشلون(اتفاقية  الساحلية للبحر المتوسط

  المتوسط؛ األبيض
  

لمصايد أسماك  العامة لھيئةا أقرتهتعريف مناطق الصيد المحمية كما  االعتباروإذ تأخذ في   
ة العلم استناداالبحر األبيض المتوسط  ةإلى صياغة اللجن ياالستشارية  ي ى أن  الت ةتنص عل  منطق

ا تكون فيھ ة محددة جغرافي ع أنشطة الصيد  االصيد المحمية ھي منطق محظور أو  ھاأو بعضجمي
ة  قيدم ة الحي وارد البحري  أو المصيدةبشكل مؤقت أو بشكل دائم وذلك لتحسين استغالل وصون الم

  البحرية؛ اإليكولوجية النظم حماية
  

ذ وإذ   ي تأخ ار ف ف االعتب ة  تعري ة خاص مولة بحماي اطق المش ة ذاتالمن ي األھمي ر ف  البح
يض ط األب ي  المتوس اء ف ا ج ولكم اطق البروتوك أن المن وع   بش ة والتن ة خاص مولة بحماي المش

  ة؛برشلونالتفاقية  البيولوجي في البحر األبيض المتوسط التابع
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ر ذكرة وإذ تعتب اھم أن م ي التف دتھا الت ة اعتم ة الھيئ ايد العام ماك لمص ر أس يض البح  األب
يضللبيئة  المتحدة األمم برنامج عمل خطةالتابعة  لمنظمة األغذية والزراعة و المتوسط  للبحر األب
ين، ھاتين بين التعاون تعزيز إلى تھدف التي األداة باعتبارھا المتوسط ة  المنظمت ضمن مجال والي
ا، ل منھ ا ك ي بم ك ف ي ذل ة ف ايير مواءم ة  المع يد المحمي اطق الص د من ودة لتحدي ة الموج المعني

 التي بالنسبة للحاالت المتوسط األبيض البحر في األھمية ذات خاصة بحماية المشمولة المناطقو
  ؛الوطنية اتالمناطق خارج الواليكلياً في  تلك الواقعة جزئياً أو خاصة متطابقة، مواقعھا تكون قد

  
ين  ترحب وإذ اون ب ةبالتع ة الھيئ ماك لمصايد العام ر أس يض البح اق  األب المتوسط واالتف

ة المعني بصون الحيتانيات في البحر األسود والبحر األبيض المتوسط  ة األطلسي المتاخم ومنطق
ي تسھم في صون  دابير الت ضمن مذكرة التفاھم التي تدعو إلى التعاون الوثيق في عملية وضع الت

   و في البحر األسود؛  الحيتانيات في البحر األبيض المتوسط
  

  :يلي تقرر ما
  

ة   -1 يد المحمي اطق الص د من ة بتحدي طلع الھيئ وف تض ظ س وارد وإدارة لحف ايد م  مص
 التي الحاالت ذلك في بما األسماك ضمن نھج نظام إيكولوجي إلدارة مصايد األسماك،

د ون ق ا تك ع مواقعھ ا م ا أو جزئي ة كلي اطق متطابق مولة المن ة المش  ذات خاصة بحماي
ى االمتوسط، وال سيما بالنسبة  األبيض البحر في األھمية ة في أعالي إل اطق الواقع لمن
  البحار.

  
في الھيئة و/أو األطراف  المتعاقدة باإلجراءات التي اتخذتھا األطراف 1الفقرة  وال تخلّ   -2

ر  ة من غي األطراف المتعاون غير المتعاقدة المتعاونة (والمشار إليھا مجتمعة فيما يلي ب
ا في  ة، بم اطق الصيد المحمي األعضاء) لممارسة حقوقھا والوفاء بالتزامانھا لتحديد من

اه الخاضعة لسلطاتھا أو  ذلك اإلجراءات المتصلة إدارة مصايد األسماك، داخل المي ب
  لسيادتھا.

ليم تسديه    -3 د علمي وفني س ى تحدي ستقوم الھيئة باختيار مناطق الصيد المحمية بناء عل
دمھا  ات تق ى مقترح ور، إل ة أم ين جمل ن ب تنادا، م ة، واس ارية العلمي ة االستش اللجن

اء وال ر األعض ن غي ة م راف المتعاون ة األط ات العلمي راف، والمؤسس ات األط منظم
تعادة والمراقبين، بھدف صيانة و/أو وارد  اس ة الم ليمة، مع  البحري ة س ى حال ة إل الحي

وجي التنوع ضمان حفظ د  البيول ع تحدي ى أن يتب تدام. عل البحري من أجل اسغالل مس
ا "النم ايير والشروط التي ينص عليھ ى، المع ار أدن وذج مناطق الصيد المحمية، كمعي

  الموحد" للھيئة.
  

ة   -4 ا داخل منطق ا أو جزئي ع كلي د تق ة ق وفي حالة اعتزام الھيئة اختيار منطقة صيد محمي
مشمولة بحماية خاصة ذات أھمية في البحر األبيض المتوسط، فإنه ال ينبغي اتخاذ مثل 

 األبيض البحر عمل خطةبين الھيئة و انھذا القرار إال إذا تم التعاون والتنسيق المناسب
ط ة ل المتوس امجالتابع م برن دة األم ة  المتح ات اإلقليمي ن المنظم ا م ة، وغيرھ للبيئ

االتفاق المعني بصون الحيتانيات في البحر األسود والبحر األبيض المختصة، من قبيل 
  المتوسط ومنطقة األطلسي المتاخمة.
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 المنظمات تمارسه الھيئة مع قد تعاون بأي 4و 3و 1 الفقرات في الواردة األحكام تخلّ  ال  -5

ة أدوات األخرى الدولي ق ب ا يتعل ز اإلدارة فيم ة لتعزي ى المنطق ة عل ظ القائم وع حف  التن
 في التي تحددھا اتفاقيتھا، بما المنطقة في البحري بھدف االستغالل المستدام البيولوجي

  األسود. البحر ذلك
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  المرفق واو
  

  GFCM/37/2013/2 لقرارا
  بشأن الخطوط التوجيھية إلدارة طاقة الصيد في المنطقة التي تغطيھا الھيئة العامة

  لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط
  
  

  إّن الھيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط،  
  

أن أھداف اتفاق إنشاء الھيئة العامة ھي تشجيع تنمية الموارد البحرية الحيّة  تذكرإذ   
  ؛على النحو األفضلوصونھا وإدارتھا بصورة رشيدة واستخدامھا 

  
ً  تذكروإذ    أن بإعالن المؤتمر الوزاري الثالث المعني بالتنمية المستدامة لمصايد  أيضا

نوفمبر/تشرين  26و 25األسماك في البحر األبيض المتوسط، الذي عقد في البندقية، إيطاليا، يومي 
  ؛2003الثاني 

  
خطة العمل الدولية إلدارة طاقة الصيد التي وضعت في إطار مدونة السلوك  تالحظوإذ   
يد الرشيد الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة التي تدعو الدول إلى التعاون، حسب بشأن الص

االقتضاء، من خالل منظمات أو ترتيبات إقليمية إلدارة مصايد األسماك وغيرھا من أشكال 
  التعاون، بھدف ضمان اإلدارة الفعالة لطاقة الصيد؛

  
 1ة اإلحصائية في إطار المھمة حول تنفيذ المصفوف GFCM/33/2009/3التوصية  وإذ تقر  

حول إنشاء سجل إقليمي لألساطيل، والتوصية  GFCM/33/2009/5للھيئة، والتوصية 
GFCM/33/2009/6  متراً والمرخص لھا بالعمل في  15حول إنشاء سجل للسفن التي يتجاوز طولھا

  حول إدارة طاقة الصيد؛  GFCM/34/2010/2منطقة عمل الھيئة العامة، والتوصية 
  

ً لمشورة اللجنة العلمية االستشارية التابعة للھيئة العامة لمصايد أسماك  وإذ ترى   أنه وفقا
ً الستغالل  البحر األبيض المتوسط، يعتبر معظم مخزونات أسماك السطح وأسماك القاع معرضا

اإلدارة المستدامة اتخاذ تدابير  وتتطلبمفرط، وترتفع بالنسبة إلى بعضھا مخاطر الصيد الجائر، 
في  40في المائة وصوالً إلى  10تھدف إلى السيطرة على جھود صيد األسماك أو تخفيضھا من 

  المائة وأكثر؛
  

أنه في الحاالت حيث ال تتوفر المعلومات العلمية حول حالة مصايد األسماك  وإذ تؤكد  
  والموارد البحرية المستغلة، ال بد من اعتماد نھج تحوطي؛

أن أي قيد ممكن على قدرة األسطول على المستوى اإلقليمي ال يمنع أو يعوق  وإذ تقر  
آخر ومن منطقة جغرافية فرعية  قابلية نقل قدرة أسطول صيد األسماك من عضو في الھيئة إلى

إلى أخرى، شريطة أن يبقى استغالل مصايد األسماك المستھدفة مستداماً وأال يؤدي ذلك إلى زيادة 
  القدرة اإلجمالية؛

  
  تقرر ما يلي:
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  التعاريف
  

: تقدير قائم على أساس المدخالت (أي أعداد السفن، وحجمھا (العرض، الطول "القدرة"  
المحرك (كيلووات)، أو تقدير قائم على أساس المخرجات (أي الحد األقصى اإلجمالي)، وقوة 

للصيد المحتمل أو النتيجة التي يمكن تحقيقھا لو أن اإلنتاج ال تحده سوى عوامل ثابتة). وأقله، 
  يجب أن يستخدم عرض السفينة و/أو قوة المحرك كمعيار مشترك لتحديد القدرة.

  

صيد حسب عرضھا و/أو المجموعة اإلجمالية المسجلة : حمولة سفينة ال"طاقة الصيد"  
وقوة المحرك بالكيلووات. ويحدد مستوى طاقة الصيد لكل بلد من البلدان األعضاء في الھيئة على 
أنه مجموع السفن محدداً بالحمولة (عرض السفينة و/أو المجموعة اإلجمالية المسجلة) وقوة 

  المحرك (كيلووات).
  

ن حيث المدخالت، يقصد "بالقدرة المفرطة" توفّر أكثر من الحد : م"القدرة المفرطة"  
األدنى لألسطول والجھد الالزمين لتحقيق مستوى إنتاج معين (مثل كمية المصيد)؛ ومن حيث 
المخرجات، يقصد بالقدرة المفرطة أن الحد األقصى لمستوى المصيد الذي يمكن لصياد سمك 

ً من مستويات معينة من  المدخالت (مثل الوقود، وكمية معدات الصيد، والثلج، تحقيقه انطالقا
  والطعم، وقوة المحرك، وحجم السفينة) يتجاوز المستوى المطلوب من المصيد.

  
  المبادئ

  
  التالية على إدارة طاقة الصيد: المبادئتنطبق   

  
تتم مراعاة اآلثار االجتماعية واالقتصادية  اإلدارة المسؤولة من أجل استغالل مستدام:  

للتدابير المتخذة لمعالجة القدرة المفرطة، بما في ذلك تلك التي توقف أنشطة الصيد وتحد من طاقة 
األسطول. والوصول المفتوح إلى مصايد األسماك ليس بالخيار المتوافق مع االستغالل المستدام 

  لمصايد األسماك.
  

تحدد مستويات طاقة الصيد اإلجمالية في منطقة عمل الھيئة على  ة:طاقة الصيد اإلجمالي  
  أساس الخطط القطرية إلدارة طاقة الصيد والمشورة العلمية.

  

تعكس الطاقة المثلى في كل مصيد من مصايد األسماك التوازن بين  طاقة الصيد المثلى:  
  ة.االستغالل االقتصادي واالستغالل المستدام من الناحية البيولوجي

  

يضمن أعضاء الھيئة التنفيذ الناجح والكامل للسجل اإلقليمي للسفن  قياس القدرة:  
 GFCM و GFCM 33/2009/5المحددة في التوصتين  اإلقليميةويستخدمون وحدات قياس طاقة الصيد 

  ، على التوالي.34/2010/2
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يسعى أعضاء الھيئة إلى تطبيق نھج إدارة قائمة على  القائمة على النتائج: اإلدارةنھج   
  النتائج فيما يتعلق بإدارة طاقة الصيد.

ال ينبغي أن تؤدي الربحية على المدى القصير  على المدى الطويل: االقتصاديةالكفاءة   
  إلى استثمارات تقّوض الكفاءة االقتصادية الطويلة األمد.

  

دون النظر في قضايا مثل السالمة، بما في ذلك  إدارة طاقة الصيد تحولال  السالمة:  
تصميم السفن، وحجمھا، وقدرتھا على صيد األسماك، فضالً عن أفضل الممارسات في مناولة 

  األسماك والنظافة والجودة مع ضمان عدم زيادة طاقة الصيد اإلجمالية.
  

التطور وسليمة  تراعي إدارة طاقة الصيد دمج تكنولوجيات دائمة :الجديدةالتكنولوجيات   
  بيئياً لصيد األسماك في جميع مصايد األسماك في منطقة عمل الھيئة.

  

يعمل أعضاء الھيئة على ضمان تكامل الجھود المبذولة  التكامل والتماسك واالتساق:  
لمعالجة مسألة إدارة طاقة الصيد، وتماسكھا واتساقھا مع األنشطة واإلجراءات وااللتزامات 

  بما في ذلك نھج النظام اإليكولوجي في مصايد األسماك. الدولية الحالية،
  

إّن مبادئ المرونة والقدرة على  المرونة والقدرة على التكيّف والشفافية والمساءلة:  
  التكيّف والشفافية والمساءلة ھي عناصر أساسية لخطط إدارة طاقة الصيد.

  الھدف
  

األبيض المتوسط، مع مراعاة المشورة العلمية   البحرأسماك  لمصايدالھيئة العامة   
الصادرة عن اللجنة العلمية االستشارية، بما في ذلك، ومن بين جملة أمور أخرى، بشأن تقييمات 
األرصدة المحدثة، وبشأن آثار توسيع/خلق مناطق اقتصادية خالصة ومع الدراسات الموافقة حول 

توجيھات الالزمة لتطوير اإلجراءات على المستوى الجوانب االجتماعية واالقتصادية، توفّر ال
القطري وتنفيذھا من أجل إدارة طاقة الصيد بحيث يتسنى ترشيد إدارة طاقة الصيد على المستوى 

  اإلقليمي.

ليس الغرض من ھذا النص إال أن يكون بمثابة خطوط توجيھية، وھو ال يعّد بأي حال من 
  ن.األحوال ملزما بالنسبة لألعضاء المعنيي

   

  اإلجراءات على المستوى القطري
  

بانتظار توافر أدلة علمية متينة، يمكن ألعضاء الھيئة واألطراف غير المتعاقدة المتعاونة   
اإلضافية أو األكثر  بالتدابيرتنفيذ اإلجراءات التالية إلدارة طاقة الصيد (لن تخل ھذه اإلجراءات 

 ويمكن لھا النظر فياألساطيل القطرية والحد منھا  إلدارةسيتعين اتخاذھا صرامة المتخذة أو التي 
  التدابير القائمة في مختلف البلدان األعضاء في الھيئة):
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   مراعاة مشورة اللجنة العلمية االستشارية حول المستويات الحالية لطاقة الصيد
اإلجمالية المسجلة، والخيارات القائمة للمستويات المرجوة لھذه الطاقة، بما في ذلك وفقاً للمجموعة 

  فيما يتعلّق بتجزئة األسطول، ونوع الصيد، واألنواع ومعدات الصيد.
  

   تنفيذ برامج الحد من الطاقة حيث تتوفر األدلة على الطاقة المفرطة، بما يتفق مع تطبيق
  النھج التحوطي.

  

   استخدام وحدات قياس طاقة الصيد اإلقليمية، كما ھي محددة في التوصيةGFCM 

33/2009/5.  
  

   تقييم آثار التحديث، وممارسات صيد األسماك الجديدة، والتطورات التكنولوجية على
إدارة طاقة الصيد. وفي الحاالت التي يتم فيھا تنفيذ برامج تحديث األساطيل، تقديم األدلة إلى أمانة 

  الھيئة على عدم زيادة الطاقة اإلجمالية.
  

   نظم مصايد األسماك القائمة على التراخيص في حاالت مناطق حظر  استخدامالنظر في
  الصيد، على سبيل المثال وليس الحصر.

  

   تجميد طاقة الصيد في مستويات تتوافق مع التوصيةGFCM 34/2010/2  على أساس سجالت
كان لطرف غير متعاقد متعاون أسطول قديم/أو كان في  حالالسفن في الھيئة وباإلشارة إليھا. وفي 

طور تطوير أسطوله/أو كان يواجه مشاكل ھيكلية، ينبغي له أن يبلغ أمانة الھيئة على وجه السرعة 
  بالحالة التي أعاقت تجميد طاقة الصيد وفق المستويات المحددة.

  

  ادي التأثيرات السلبية أو آليات أخرى لتف القيودإلى بعض  اللجوءإمكانية  النظر في
المتأتية عن نقل طاقة الصيد من وحدة تشغيلية إلى أخرى، وھو ما يعّرض استقرار التنوع 

  .البيولوجي إلى الخطر
  

   مع مراعاة الحفاظ على طاقة الصيد اإلجمالية، يمكن لألطراف غير المتعاقدة المتعاونة
من منطقة جغرافية فرعية إلى أخرى. وتنظر متراً  15 طولھاالمعنية نقل سفن الصيد التي يتجاوز 

متراً، بما في ذلك في مصايد  15الھيئة في تقييم مسألة طاقة الصيد للسفن التي ال يتجاوز طولھا 
  األسماك الصغيرة الحجم.

  

وسيجري وضع آلية لرصد مستويات طاقة الصيد، من خالل السجالت اإلقليمية لسفن   
ات من خالل جملة أمور. ولھذه الغاية، ستكون أمانة الھيئة الصيد ومخططات أخرى لجمع البيان

  مسؤولة عن تحديث المستويات الحالية لطاقة الصيد في البلدان األعضاء في الھيئة، وعرضھا.
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وستعمد الھيئة، من خالل لجنة االمتثال التابعة لھا، لرصد تنفيذ ھذه اإلجراءات من خالل   
في إمكانية تحديث/تطوير ھذه  وستنظرالمتعاقدة المتعاونة. تقارير سنوية ترفعھا األطراف غير 

اإلجراءات كل ثالث سنوات، من خالل جملة أمور منھا التوصيات الملزمة وفي ضوء أي تدابير 
  إدارية إضافية يمكن أن تكون اعتمدت في ھذه األثناء.

  

  ترشيد إدارة طاقة الصيد على المستوى اإلقليمي
  

يسھّل ترشيد إدارة طاقة الصيد على المستوى اإلقليمي من خالل استخدام األدوات المالية   
  .المتاحةوالفنية واإلدارية والتشريعية 

  
  

   الماليةاألدوات   

المالية بحذر علماً أن المساعدات، وإن اعتبرت "جيّدة"، يمكن أن تخلق  األدواتتستخدم   
فضھا. وينبغي تشجيع الجھود الرامية إلى سحب االستثمارات حوافز لزيادة طاقة الصيد بدالً من خ

  في قطاع مصايد األسماك عندما تصير الطاقة المفرطة واالستغالل المستدام مصدر قلق.
  

ً مفيداً من طاقة    تضمن أي أداة مالية مصممة للمساعدة على الحد من األساطيل انخفاضا
إلى زيادة قدرات  اؤدي بدورھتالمستمرة  التكنولوجيةاألسطول مع مراعاة واقع أن التطورات 

  الصيد.
  

ال تؤدي المساعدة المالية من األموال العامة إلدارة طاقة الصيد في أي ظرف من   
سفن الصيد. ومع ذلك، يمكن أن تسھم  محركاتالظروف إلى الزيادة في طاقة المصيد أو في قوة 

على متن السفن، وفي ظروف العمل، والنظافة، وجودة  المساعدة المالية العامة في تحسين السالمة
المنتجات، وتوفير الطاقة، وتحسين االنتقائية في الصيد شريطة أال تؤدي إلى زيادة قدرة السفن 
على صيد األسماك. وال ينبغي منح أي مساعدة عامة لبناء سفن صيد األسماك أو زيادة مخزونات 

  األسماك في السفن.
  

/المساعدات المالية من الصناديق الخاصة للعمل فقط ضمن إطار راتباالستثماويسمح   
إدارة مصايد األسماك المنظمة المصممة لضمان االستغالل المستدام ورصده على أساس المشورة 

  العلمية واإلدارة الرشيدة.
  

  التقنيةاألدوات   
  

ن طاقة كمية ونوعية لقياس طاقة الصيد بھدف تقييم التوازن بي مؤشراتسيتم وضع   
  األسطول وفرص صيد األسماك.
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ستراعي إدارة طاقة األسطول كفاءة معدات صيد األسماك والمعدات اإللكترونية، مثل   
  تلك المستخدمة للكشف عن األسماك.

  

جمع البيانات على المستوى القطري فيما يتعلق بحالة  الصيد طاقةيدعم إدارة س  
  وخاصة المخزونات المشتركة. –المخزونات المختلفة 

  

يدعم رصد طاقة الصيد استخدام األدوات القائمة، مثل السجالت، والنظم الخاصة   
  بمساعدات المصيد، ونظم رصد السفن، حسب االقتضاء.

  

  والقانونيةاألدوات اإلدارية   
  

واألطر التنظيمية لدى األطراف غير المتعاقدة المتعاونة المتعلقة  السياساتسيتم تنسيق   
بإدارة طاقة الصيد، بما في ذلك على أساس قرارات الھيئة ذات الصلة فيما يتعلّق بإدارة طاقة 
الصيد وتدابير إدارية أخرى ذات الصلة، مثل اإلغالق المؤقت لمصايد األسماك لفرض قيود 

  .الصيد أخرى على جھد
  

م وضع نظام شفاف للدخول/الخروج ينطبق على األطراف غير المتعاقدة المتعاونة سيت  
  بھدف تجنب الزيادات المستقبلية في طاقة الصيد اإلجمالية.

  

طاقة الصيد، عند الضرورة، على أساس األدلة العلمية، وأفضل  لتجميدستعتمد تدابير   
  الممارسات والدروس المستفادة.

  

  يدة واستيراد سفن الصيدتنظيم اإلنشاءات الجد
  

ال يخل تجميد طاقة الصيد باألعضاء واألطراف غير المتعاقدة المتعاونة الذين لديھم سفن   
دون مستوى المعايير المطلوبة (على سبيل المثال قدرات المالحة والسالمة)، والذين لديھم سفن 

لديھم صعوبات ھيكلية أخرى. متقادمة، أو المنخرطين في عملية تطوير/تحديث سفنھم، أو الذين 
  ويتم تشجيع ھذه البلدان على اتباع ھذه التوجيھات قدر المستطاع.

  

فيما يتعلق بالبلدان التي تستطيع االمتثال لھذه التوجيھات، ثم في حاالت استثنائية حيث   
تشير األدلة العلمية إلى فرص صيد جديدة ومستدامة، مع مراعاة أفضل الممارسات والدروس 

االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات المحلية، يمكن السماح بإنشاءات جديدة  والشواغلستفادة الم
و/أو استيراد سفن، إال أنه سيتم ضمان امتثال جميع المنشآت الجديدة لقرارات الھيئة من قبل 

  السلطات المختصة وأن يتم إبالغ أمانة الھيئة بھا.
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تاح فرص صيد جديدة لكن ثمة رغبة في ال ت حيثوعالوة على ذلك، في الحاالت   
  قبة على النحو التالي:ارممنشآت جديدة أو في استيراد سفن، يكون نظام ال

    ينبغي أن يكون لجميع المنشآت الجديدة تصاريح رسمية؛  

 سحب من السجل اللغاء أو اإلبمنشآت جديدة أو باالستيراد، من الضروري  لترخيصل
لحمولة نفسھا والقوة نفسھا المنوي بناؤھا أقله. وينبغي إعطاء األولوية للحاالت التي تسمح ل

 بنقل الطاقة من أجزاء األسطول حيث ھناك طاقة مفرطة؛      
  تكون حمولة السفينة الجديدة وقوتھا مساويتين لحمولة السفينة (السفن) التي ألغيت من سجل

  والتي تصطاد حالياً) وقوتھا أو أقل منھما. السفن النشطة (أي السفن المسجلة
  

الممنوحة للسفن الملغاة من السجل إلى السفن البديلة، مع مراعاة أّن "وحدة  الصيدوتنقل تراخيص 
  السفن" للنقل غير القابلة للتجزئة تشمل الحمولة زائد القوة زائد رخصة الصيد.

  

  إلدارة طاقة الصيد البشريةتنمية القدرات 
  

وضع برامج تواصل وتوعية مرتبطة بإدارة طاقة الصيد بين أصحاب المصلحة سيتم   
  والجمھور العام لزيادة المعرفة بمشاكل الطاقة المفرطة.

منظمات والنسائية منظمات الالفعالة ألصحاب المصلحة، بما في ذلك  المشاركةويدعم   
لتنويع من قبل الصيادين مصايد األسماك، الوصول إلى المعلومات والتعليم. وينبغي تشجيع ا

  العاملين في أنشطة غير صيد األسماك.

غير المتعاقدة المتعاونة على التماس المساعدة في رصد طاقة الصيد  األطرافوتشجع   
  وفي وضع خطط العمل القطرية وتنفيذھا إلدارة طاقة الصيد.
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  يزا المرفق

  
  GFCM/37/2013/1 التوصية
  د األسماك السطحية الصغيرة في الھيئة العامةيبشأن خطة إدارة متعددة السنوات لمصا

(شمال بحر  17المنطقة الجغرافية الفرعية  - د أسماك البحر األبيض المتوسطيلمصا
  األدرياتيك)

د األسماك بالنسبة إلى أرصدة األسماك السطحية يوبشأن إجراءات الصون االنتقالية لمصا
  الصغيرة

  (جنوب بحر األدرياتيك) 18في المنطقة الجغرافية الفرعية 
  

  أسماك البحر األبيض المتوسط، مصايدإن الھيئة العامة ل
  

ة ل إذ تذّكر أسماك البحر األبيض المتوسط ھي  مصايدبأن أھداف االتفاق بشأن إنشاء الھيئة العام
  تعزيز تنمية الموارد البحرية الحيّة، وصونھا، وإدارتھا الرشيدة واستخدامھا على نحو مناسب؛

  
ذّكر ماك  GFCM/27/2002/1بالتوصية  وإذ ت ة واألس ماك القاعي ن األس ارة م واع مخت أن إدارة أن بش

  منھا؛ 2السطحية الصغيرة، وبخاصة المادة
  

ذّكر أن إدارة بعض  GFCM/30/2006/1بالتوصية  وإذ ت ايدبش ماك  مص تغل األس ي تس ماك الت األس
  منھا؛ 3و 2القاعية واألسماك السطحية الصغيرة، وبخاصة المادتين 

  
ة عن خطط  وإذ تذّكر ديم معلومات علمي إلدارة وتق ام ل ة بشأن وضع إطار ع الخطوط التوجيھي ب

 مصايدالمستدامة في المنطقة التي تغطيھا الھيئة العامة ل األسماك مصايداإلدارة المتعددة السنوات ل
  أسماك البحر األبيض المتوسط والمتفق عليھا خالل دورتھا السادسة والثالثين؛

  
، نصحت اللجنة 17إلى أنه بالنسبة إلى األنشوفة والسردين في المنطقة الجغرافية الفرعية وإذ تشير 

ار االستشارية العلمية تكراراً بعدم  رغم من اعتب ى ال وق األسماك عل دل نف زيادة جھود الصيد ومع
  مستدامة؛ مصايدال
  

ام وإذ تشير  ي طرأت ع ة الت رات القوي ى التغيّ ة أرصدة األسماك  2012إل يم حال ا يخص تقي في م
ى  17في المنطقة الجغرافية الفرعية الصغيرة السطحية  اء، إل والتي تدعو، بھدف تركيز انتباه العلم
   ظام إدارة متعدد السنوات ومتَّفق عليه على صعيد متعدد األطراف؛إنشاء ن

  
 ليست ، 18إلى أنه بالنسبة إلى أرصدة األنشوفة والسردين في المنطقة الجغرافية الفرعية  وإذ تشير

  في موقع يسمح لھا بإجراء تقييم رسمي؛ بعد اللجنة االستشارية العلمية
ة بھدف ضمان غالّت  وإذ تعتبر ة اآلمن أنه يجب إبقاء معدل نفوق األسماك دون المستويات الحدي

ل، مع  تدامة  الحد منمرتفعة في األجل الطوي ة اس دھور األرصدة وكفال األسماك  مصايدخطر ت
  واستمراريتھا؛

  
ر الي ا مصايدأن  وإذ تعتب ه يجب بالت ددة، وأن اً متع ماك السطحية الصغيرة تضّم أنواع اذ األس تخ

  في الحسبان؛على األقل قرارات اإلدارة مع أخذ السردين واألنشوفة معاً  
  

ة  رصدة األسماك السطحية الصغيرةألأن وإذ تعتبر  ة الحيوي ل الكتل دور إيكولوجي جوھري في نق
  أعلى؛ تغذويةوالطاقة من شبكات غذائية قصيرة نحو مستويات 
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ذ ادية ل وإذ تأخ ة واالقتص ة االجتماعي ار األھمي ي االعتب ايدف دة  مص تغّل أرص ي تس ماك الت األس

  األسماك السطحية الصغيرة والحاجة إلى ضمان استدامتھا؛
  

ا مع تطّور  مصايدأنه يجب مراجعة بعض اإلجراءات المتصلة بإدارة  وإذ تعتبر األسماك وتكييفھ
ة  ارف العلمي تغلّة والمع ة األرصدة المس ذه حال م لھ لوب مالئ ي وضع أس ه ينبغ واء، وأن ى الس عل

  الغاية؛
  

ة ل ية إنشاءمن اتفاق 5و 3(ب) و(ح) من المادتين  1بمقتضى أحكام الفقرة  تعتمد  مصايدالھيئة العام
  أسماك البحر األبيض المتوسط ما يلي:

  
  األولالجزء 

  األھداف العامة، والنطاق، والتعريفات
  

  المتعددة السنواتاألھداف العامة للخطة 
  
األسماك التي تستغّل أرصدة األسماك  مصايديجب أن توضع خطة إدارة متعددة السنوات ل  -1

ة ل ة العام ة  -أسماك البحر األبيض المتوسط مصايدالسطحية الصغيرة في الھيئ ة الجغرافي المنطق
وفير  17الفرعية  مَّم لت رازي، وأن تُص نھج االحت قة مع ال "شمال بحر األدرياتيك"، وأن تكون متّس

غالّت مرتفعة في األجل الطويل تتسق مع الغلّة المستدامة القصوى، ولضمان مستوى منخفض من 
  أسماك مستدامة ومستقرة نسبياً.  مصايدخطر تدھور األرصدة مع الحفاظ في الوقت ذاته على 

  
أسماك البحر األبيض  مصايداألعضاء والمتعاونين من غير األعضاء في الھيئة العامة لإن   -2

ك، من  ا في ذل المتوسط الذين كانت سفنھم ناشطة في صيد أرصدة األسماك السطحية الصغيرة بم
ة ل ة العام ي الھيئ وفة ف ردين، واألنش ا، الس ين غيرھ ايدب ط مص يض المتوس ر األب ماك البح  - أس

ة الجغ ة المنطق ة الفرعي إدارة  17رافي نوات الخاصة ب ددة الس ة المتع ذه الخط ذ ھ ى تنفي ون عل يتفق
ذه  مصايد ّددھا ھ األسماك المعنية، وبما يتماشى مع األھداف واإلجراءات العامة والخاصة التي تح

  التوصية.
األسماك التي  مصايديجب أن توضع مجموعة من إجراءات اإلدارة االحترازية االنتقالية ل  -3

ة ل ة العام ي الھيئ غيرة ف طحية الص ماك الس دة األس تغل أرص ايدتس يض  مص ر األب ماك البح أس
ة  -المتوسط ة الفرعي ة الجغرافي ى أن  18المنطق ك" من أجل الحرص عل وب البحر األدرياتي "جن

دة و ى األرص ايدتبق ة  مص ن اللجن مية م ة رس ورة علمي ار مش دة، بانتظ ة جي ي حال ماك ف األس
  ة.االستشارية العلمي

  
أسماك البحر األبيض  مصايدإن األعضاء والمتعاونين من غير األعضاء في الھيئة العامة ل  -4

ك، من  ا في ذل المتوسط الذين كانت سفنھم ناشطة في صيد أرصدة األسماك السطحية الصغيرة بم
نطقة الم -أسماك البحر األبيض المتوسط مصايدبين غيرھا، السردين، واألنشوفة في الھيئة العامة ل

ة  ة الفرعي إدارة  18الجغرافي ة ب نوات الخاص ددة الس ة المتع ذه الخط ذ ھ ى تنفي ون عل ايديتفق  مص
ذه  ّددھا ھ ي تح ة الت ة والخاص راءات العام داف واإلج ع األھ ى م ا يتماش ة، وبم ماك المعني األس

  التوصية.
  

  النطاق الجغرافي
  
ي   -5 إلدارة، والت ة تنطبق ھذه الخطة المتعددة السنوات ل ى الھيئ ة، عل ا التوصية الحالي تلحظھ

ة ل ايدالعام ط مص يض المتوس ر األب ماك البح ة  - أس ة الفرعي ة الجغرافي ر  17المنطق مال البح "ش
رار  ذي GFCM/33/2009/2األدرياتيك" كما ترد في الق تقيم ال اه الخط المس د شماالً باتج ي تمت ، والت
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ة  '08 °15شماالً والنقطة  '55 °41يربط النقطة  ى الخط الساحلي اإليطالي، والحدود البري شرقاً عل
  بين كرواتيا والجبل األسود. 

  
ة   -6 ة العام ى الھيئ ية عل ذه التوص ا ھ ي تلحظھ ة الت راءات االنتقالي ة اإلج ق مجموع وتنطب
"جنوب البحر األدرياتيك"  18المنطقة الجغرافية الفرعية  -أسماك البحر األبيض المتوسط مصايدل

د من الخطوط الساحلية GFCM/33/2009/2القرار كما ترد في  ي تمت  ’15º 08شماالً و ’41º 55، والت

  (الحدود بين ألبانيا واليونان). ’18º 29شماالً و ’40º 04شرقاً (الحدود بين كرواتيا والجبل األسود) و
  

  التعريفات
  
  ألغراض ھذه التوصية  -7
  

ي أي   (أ) السفن التي تمارس الصيد الناشط في أرصدة األسماك السطحية الصغيرة: تعن
وع آخر من الشباك المحيطة  أي ن ة، أو ب سفينة مزّودة إما بشباك جّر، أو بشباك جّراف
الي المصيد ألرصدة األسماك السطحية الصغيرة من السردين،  حيث تمثل كمية إجم

  ى األقل من المصيد بالوزن الحّي. في المائة عل 50واألنشوفة، واإلسبرط 
  

ساعة، أو جزء من ھذه الفترة، تكون  24يوم الصيد: يعني أي فترة متواصلة تمتد على   (ب)
ة  ة الفرعي ة الجغرافي ا في المنطق أ في  17السفينة موجودة خاللھ ة من المرف و/أو غائب

  .18المنطقة الجغرافية الفرعية 
  

  
  الجزء الثاني

  17أھداف خاصة في خطة اإلدارة المتعددة السنوات للمنطقة الجغرافية الفرعية 
  18واإلجراءات االنتقالية للمنطقة الجغرافية الفرعية 

  
بانتظار تحديد نقاط مرجعية مستھدفة تتماشى مع الغالّت القصوى المستدامة، ينبغي تحقيق   -8

  أعاله مع الحفاظ في الوقت ذاته على ما يلي: 1األھداف العامة للخطة والواردة في البند 
  

ن   (أ) ل م تغالل بأق دل اس وفة  0.4مع ى األنش بة إل ة بالنس ة مالئم ات عمري نة لفئ ي الس ف
ا ھو  ة ذاتھ ات العمري وأرصدة السردين مع االعتبار بأن معدل النفوق الطبيعي في الفئ

  للسردين.  0.76لألنشوفة و 0.81
  

ّدرة بصورة كتالت حيوية احترازية   (ب) رة التسرئة، مق في منتصف السنة لألرصدة في فت
لألنشوفة (المسّماة  250 600طن للسردين و 109 200 متسقة حسب المنھجية ذاتھا، فوق

  ).SSBpa في ما يلي الكتلة اإلحيائية لألرصدة في فترة التسرئة
  

ازة   (ج) تويات مج د مس ون عن يد تك ود الص ماك وجھ يد األس طول ص درة أس تويات ق مس
ام  ي ع ة ف ي  2011ومطبّق غيرة ف طحية الص ماك الس دة األس تغالل أرص ل اس ن أج م

  .17المنطقة الجغرافية الصغيرة 
  
ا   -9 ى م د منتصف السنة إل وفي حال انخفضت الكتلة اإلحيائية لألرصدة في فترة التسرئة عن

وفة أو  179 000 دون ن لألنش ي 78000ط ا يل ي م ماة ف ردين (المس ن للس د األقصى لا ط ة لح لكتل
  (ھـ). 16)، ينطبق اإلجراء الوارد في الفقرة SSBlim الحيوية

  
ة  مصايدالھدف من اإلجراءات االنتقالية ل  -10 ة الجغرافي األسماك السطحية الصغيرة في المنطق

اب  18الفرعية  ه، في غي ھو تمھيد الطريق لخطة إدارة مستقبلية مع تقليص الخطر في الوقت ذات
يم المرغوب  ذيتقييم علمي  ا دون الق ى م الصلة، بأن ينخفض مستوى الكتلة اإلحيائية لألرصدة إل
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ه فيھا داعياتأيضاً من  مع ما يترتب علي لبية ت ى االستمرارية االقتصادية ل س األسماك  مصايدعل
  المعنية. 

  
  الجزء الثالث

  الرصد العلمي للخطة، وتكييفھا، ومراجعتھا
  

ة لمصايد أسماك البحر  المتعاونونيضمن األعضاء و  -11 ة العام ر األعضاء في الھيئ من غي
ة أرصدة األسماك السطحية الصغيرة في  م لحال األبيض المتوسط إجراء رصد علمي سنوي مالئ

رعيّتين  رافيّتين الف ين الجغ ة 18و 17المنطقت وفة، ولحال ردين واألنش ن الس ة م ايد، وبخاص  مص
  األسماك المعنية.

  
ام وتقّدم اللجنة العل  -12 ى أساس سنوي، المشورة بشأن 2014مية االستشارية بدءاً من ع ، وعل

ة  ، 17حالة أرصدة األسماك السطحية الصغيرة (السردين واألنشوفة) في المنطقة الجغرافية الفرعي
تدامة، وفي  بما في ذلك توقعات المصيد رازي والغالّت القصوى المس نھج االحت بما يتماشى مع ال

  . 18لفرعية المنطقة الجغرافية ا
ة ل  -13 ة العام أسماك البحر  مصايدواستناداً إلى مشورة اللجنة العلمية االستشارية، يجوز للھيئ

  األبيض المتوسط استعراض محتوى خطة اإلدارة.
  

ة  مصايدوحين تجد الھيئة العامة ل  -14 أسماك البحر األبيض المتوسط، على أساس مشورة اللجن
تويات  ا من مس ا يرافقھ تغاللھا وم ّدالت اس وق األسماك أو مع دالت نف ارية، أن مع ة االستش العلمي

ق األھداف 8للكتلة اإلحيائية لألرصدة في فترة التسرئة، والمحددة في الفقرة  ة لتحقي د مالئم م تع ، ل
رة  ي الفق ددة ف ة أعاله 1المح تويات الكتل ذه و/أو مس تغالل ھ دالت االس ة مع ا مراجع يّن عليھ ، يتع

  اإلحيائية بناًء عليه.  
  

ارية أن   -15 ة االستش ة العلمي يّن مشورة اللجن دافوحين تب ي الخطة  األھ ة أو الخاصة ف العام
نوات ددة الس ة ل المتع ة العام رر الھيئ ق، تق اذ  مصايدال تتحق ط اتخ يض المتوس ر األب ماك البح أس

  إجراءات إضافية و/أو بديلة في مجال اإلدارة لضمان تحقيق ھذه األھداف. 
  

  الجزء الرابع
  إجراءات اإلدارة

  
د  -أ  -16 رة التسرئة عن ة في فت حين تعتبر اللجنة العلمية االستشارية بأن مستوى الكتلة اإلحيائي

طن  250 600طن للسردين و 109 200 ـ أو أعلى من مساوياً ل كونهمنتصف السنة سوف يستمر في 
، عندھا ينبغي الحفاظ على جھود 0.4لألنشوفة، في السنة التالية، وأن معدل االستغالل كان أقّل من 

ام  د مستوى ع ى األسماك السطحية الصغيرة، عن الصيد من حيث القدرة ونشاط الصيد، بالنسبة إل
2011.  

  
د  -ب  -16 حين تعتبر اللجنة العلمية االستشارية بأن مستوى الكتلة اإلحيائية في فترة التسرئة عن

طن  250 600طن للسردين و 109 200 ـ أو أعلى من مساوياً ل كونهمنتصف السنة سوف يستمر في 
ى من  ان أعل دل االستغالل ك ة، وأن مع دھا 0.4لألنشوفة،  في السنة التالي ة تتخذ، عن ة العام  الھيئ

ى نحو قرارا بشأن أسماك البحر األبيض المتوسط  مصايدل ود الصيد عل طرائق ضمان تكييف جھ
درة و/أو  ا من حيث الق مالئم في ما يخّص جھود الصيد التي جرت ممارستھا في السنة السابقة، إّم

ارية أن حجم  -ج  -6 نشاط الصيد، لألسماك السطحية الصغيرة. ة االستش ة العلمي ر اللجن حين تعتب
د منتصف  رة التسرئة عن ة لألرصدة في فت ة اإلحيائي األرصدة ھو دون المستوى االحترازي للكتل

نة أي  ردين و 109 200الس ة  250 600طن للس ة الحديّ ة المرجعي ن النقط ى م وفة، وأعل طن لألنش
ّدد في رة  للكتلة اإلحيائية أو مساٍو لھا، كما ھو مح دھا  9الفق ة ل تتخذأعاله، عن ة العام  مصايدالھيئ
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يض المتوسط  ر األب ماك البح أن أس رارا بش ي جرت ق ود الصيد الت ون جھ ق ضمان أن تك طرائ
ين  ممارستھا في السنة السابقة، إّما من حيث القدرة و/أو نشاط الصيد، متكيّفة وفقاً للنسبة األعلى، ب
ا  ة في م ة الحيوي ة والمستوى الحالي للكتل ة الحيوي رازي للكتل النوعين، للفرق بين المستوى االحت

رازي توى االحت ين المس رق ب ّص الف ة  يخ ن الكتل ول م ى المقب توى األدن ة والمس ة الحيوي للكتل
  ).SSBpa-SSBcurr) /(SSBpa-SSBlimاإلحيائية. (مثالً 

  
ن   -د  -16 دة م م األرص ارية أن حج ة االستش ة العلمي ر اللجن ين تعتب د ح وعينأح   الن

ة  ة اإلحيائي ّد األقصى للكتل ة للح في  )SSBpa((إما األنشوفة أو السردين) أعلى من النقطة المرجعي
ة  ة الحيوي حين أن الحجم الحالي ألرصدة األنواع األخرى يتراوح بين النقطة المرجعية لحدود الكتل

)SSBlim( ة و ة اإلحيائي ّد األقصى للكتل ة للح ة المرجعي دھا ، )SSBpa(النقط ذعن ة  تتخ ة العام الھيئ
تھا طرائق تضمن بأن جھود اقرارا بشأن أسماك البحر األبيض المتوسط  مصايدل لصيد التي مارس

في السنة السابقة أساطيل صيد األسماك السطحية الصغيرة، إّما من حيث القدرة و/أو نشاط الصيد، 
  تكون:

  
ة   )1( ين النقطة المرجعي ر من المستوى الوسطي ب غير متغيّرة إذا كان حجم األرصدة أكب

  النقطة المرجعية للحّد األقصى  للكتلة اإلحيائية. لحدود الكتلة الحيوية و
  أو

ة   )2( ة والمستوى الحالي للكتل ة اإلحيائي رازي للكتل ين المستوى االحت متكيفة وفقاً للفرق ب
اإلحيائية فيما يخص الفرق بين المستوى االحترازي للكتلة اإلحيائية والمستوى األدنى 

  ).SSBpa-SSBcurr /()SSBpa-SSBlim (مثالً  المقبول للكتلة اإلحيائية
  

ـ  -16 ن  -ھ دة م م األرص ارية أن حج ة االستش ة العلمي ر اللجن ين تعتب دح وعين أح   الن
ة  ة اإلحيائي في  )SSBpa((إما األنشوفة أو السردين) أعلى من النقطة المرجعية للحّد األقصى  للكتل

ّد حين أن الحجم ألرصدة األنواع األخرى ھو دون  ة للح ةالنقطة المرجعي ة اإلحيائي  األقصى  للكتل
(SSBlim)، أسماك البحر األبيض المتوسط اتخاذ إجراءات طارئة  مصايدعندھا تقرر الھيئة العامة ل  

  مصيد األسماك  لضمان النھوض باألرصدة، بما في ذلك إغالق
  

ة االستشارية لمختلف تصورات  ة العلمي اإلدارة ويجب أن يأخذ ھذا القرار في االعتبار تقييم اللجن
  وما قد يترتب على ھذه التصورات من آثار اجتماعية واقتصادية. البديلة، ولألسواق

  
ات  -و  -16 وفر بيان حين ال تكون اللجنة العلمية االستشارية، ألي سبب من األسباب (مثالً عدم ت

ة أرصدة األسماك السطحية الصغيرة  مالئمة)، ة عن حال ديم مشورة دقيق ا بتق ع يسمح لھ في موق
ة ل ة العام رر الھيئ تغالل، تق توى االس ن مس ايدوع اذ  مص ط اتخ يض المتوس ر األب ماك البح أس

ا تدامة مص مان اس ةً لض ر مالءم راءات اإلدارة األكث ماك. و يإج ي أن د األس ذه ينبغ تند ھ تس
ار  ة االستشارية مع األخذ في االعتب ة لاإلجراءات على توصيات اللجنة العلمي لعناصر االجتماعي

ورة ادية المتصلة بمصواالقتصا وفّر المش دى ت ذه اإلجراءات ل يد األسماك ذات الصلة. وتُلغى ھ
  العلمية المالئمة. 

  
أثير إجراءات اإلدارة  2015وبدءاً من عام   -17 ة االستشارية لت ة العلمي يم اللجن ى تقي واستناداً إل

أسماك البحر األبيض المتوسط  مصايد(أ) إلى (و)، يجوز للھيئة العامة ل 16المادة الُمشار إليھا في 
اد إجراءات إضافية، ي اعتم ك  أن تنظر ف ي ذل ا ف ىبم ود عل ق  فرض قي المصيد، من أجل تحقي

رعيتين  رافيتين الف ين الجغ  17أھداف ھذه الخطة لمصايد األسماك السطحية الصغيرة في المنطقت
  .18و
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  الجزء الخامس
  تدابير الصون الفنية

  
ة   -18 ة يُحظّر صيد زريع دات الصيد في المنطق أرصدة األسماك السطحية الصغيرة بكل مع

  .18والمنطقة الجغرافية الفرعية  17 الجغرافية الفرعية
  

ث   -19 ن حي ى للصون م م األدن ن الحج ردين األصغر م وفة والس ماك األنش ال يجب صيد أس
ا والالطول اإلجمالي كما ھو مبين أدناه،  فينة، أو نقلھ ى أخرى، فمن س إبقاؤھا على متن الس ينة إل

  أو نقلھا، أو تخزينھا، أو بيعھا، أو عرضھا، أو تقديمھا للبيع: 
  

  سنتيمترات 9  األنشوفة
  سنتيمتراً  11  السردين

  
ى  ل الحجم األدنى في الطول إل وغرام الواحد من األنشوفة و 110ويجوز تحوي ة في الكيل  55عيّن

ّمى  ى للصون تس م األدن ن الحج ات األصغر م ردين. والعين ن الس د م وغرام الواح ي الكيل ة ف عيّن
  ".العينات دون الحجم الطبيعيبموجبه "

  
ا   -20 ى من حياتھ ويجب حماية مناطق تجميع صغار أسماك األنشوفة والسردين في السنة األول

ة لصيدھا. ويت ة من أنشطة الصيد، باستخدام معدات صيد مالئم ى األعضاء إطالع الھيئ وجب عل
العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط على المناطق والفترات المحمية بموجب ھذا النطاق 

 .GFCM/35/2011/1 1 من خالل اإلشارة إلى الشبكة اإلحصائية للھيئة كما ھو وارد في التوصية

                                                            

ة ل GFCM/35/2011/1التوصية   1 ة العام أن وضع سجل خاص بالھيئ ديل  مصايدبش ط، وتع يض المتوس ماك البحر األب أس
  .GFCM/34/2010/1التوصية 
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عينات دون الحجم الطبيعي من أسماك ، حين يتم فعالً صيد 19على الرغم من أحكام الفقرة   -21
ذا المصيد ّجلوا ھ   األنشوفة/السردين لظروف ال يمكن تالفيھا، يتعيّن على ربابنة سفن الصيد أن يس

ة في  ذه الغاي (مع الوزن والعدد المقّدرين) من العينات دون الحجم الطبيعي في جزء مخصص لھ
رة  ام الفق و19السجل. ومن دون اإلخالل بأحك د وضع ، وحين يك ر عضو ق اون غي ن طرف متع

واع المصيد، ل أن زال ك ع وموجب إن ي الصيد المرتج اً لتالف فينة الصيد  نظام ان س وز لربّ ال يج
ذه  ّم صيدھا بغض النظر عن حجم ھ ي ت زال األسماك الت الي إن ه بالت ذا المصيد، وعلي ارتجاع ھ

ر اون غي ا الطرف المتع نص عليھ ي ي ام الت ع األحك ق م ا يتف ماك بم ع  األس ّجل جمي العضو. وتُس
  الستھالك البشري. لالكميات التي يتّم إنزالھا وال تُعَرض أو تُقدَّم للبيع أو تُستخَدم 

  
غ  زال أن تبل اً اللتزامات اإلن يتوجب على األطراف المتعاونة من غير األعضاء التي تطبّق مخطط

ة ل مأ مصايدعن محتوى ھذا المخطط وميزاته إلى أمانة الھيئة العام اك البحر األبيض المتوسط س
  قبل انعقاد الدورة التالية للھيئة بھدف إطالع األطراف األخرى عليه.

  
  الجزء السادس

  مراقبة جھود الصيد وقدرة الصيد
  

ة ل  -22 ة العام ي الھيئ ر األعضاء ف ن غي اونون م غ األعضاء والمتع ايديبلّ ر  مص ماك البح أس
اھا  ة أقص ي مھل ة، ف ة الھيئ ط أمان يض المتوس اني  30األب رين الث ع 2013نوفمبر/تش ة بجمي ، قائم

ّر، والشباك المحيطة من دون صنانير صيد   الشباك الجرافة (المنفردة والمزدوجة)، ومراكب الج
قعة في المنطقتين الُمجاز لھا صيد أرصدة األسماك السطحية الصغيرة، والمسجلة في الموانىء الوا

ة  18و 17الجغرافيتين الفرعيتين  ة الفرعي ة الجغرافي ة في المنطق رغم  18و/أو  17أو العامل ى ال عل
اريخ  ة أخرى بت ة فرعي اطق جغرافي ي من ة ف وانىء واقع ي م ا مسجلة ف أكتوبر/تشرين  31من أنھ

  ).سطحية الصغيرةالمسّماة في ما يلي قدرة الصيد المرجعية ألرصدة األسماك ال( 2013األول 
  

وم بصيد ناشط ألرصدة األسماك السطحية  ا تق ى أنھ ّر عل ة ومراكب الج وتُصنَّف الشباك الجراف
وزن  50الصغيرة حين تمثل أسماك السردين و/أو األنشوفة  في المائة على األقل من المصيد في ال

  الحّي.
  

  . 1إليھا في الملحق  وتتضمن ھذه القائمة، بالنسبة إلى كّل سفينة، المعلومات الُمشار
  

رة   -23 ام الفق ة الموضوعة بموجب أحك ي القائم ر واردة ف يد غي فينة ص وز ألي س  22وال يج
في المائة من األنشوفة، و/أو من  20أعاله أن تصيد، أو تبقي على متنھا أو تنزل أي كمية أكبر من 

ة  ة الفرعي ة الجغرافي ة  17السردين في حال كانت السفينة تقوم برحلة صيد في المنطق و/أو  المنطق
  . 18الجغرافية الفرعية 

  
ة ل  -24 أسماك البحر  مصايدويتعيّن على األطراف المتعاونة من غير األعضاء في الھيئة العام

غ عل ة بأياألبيض المتوسط أن تبلّ ة الھيئ ور أمان ا  ةى الف إضافة في أساطيل الصيد، أو حذف منھ
رة  ّدد في الفق ا ھو مح اً لم أعاله، ألرصدة األسماك السطحية الصغيرة  22و/أو تعديل عليھا، وفق
ة  ة الفرعي ة الجغرافي ة  17الُمجاز لھا العمل في المنطق ة الفرعي ة الجغرافي ، في أي 18و/أو المنطق

  غييرات.وقت تطرأ ھذه الت
  

ة ل  -25 ة العام ة الھيئ ة لسفن  مصايدوتحتفظ أمان ة محّدث أسماك البحر األبيض المتوسط  بقائم
و/أو  17الصيد الُمجاز لھا صيد أرصدة األسماك السطحية الصغيرة في المنطقة الجغرافية الفرعية 
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ة  ة، بصو18المنطقة الجغرافية الفرعي ع الشبكي الخاص بالھيئ ى الموق رة تتسق مع ، ونشرھا عل
  ألعضاء.المحددة من قبل  امتطلبات السريّة 

  
ة ل  -26 ة العام ي الھيئ اء ف ر األعض ن غي ة م راف المتعاون ايدتضمن األط ر  مص ماك البح أس

األبيض المتوسط بأال تتجاوز قدرة األسطول اإلجمالية للشباك الجرافة ومراكب الجّر التي تمارس 
، من حيث 17الصيد الناشط في أرصدة األسماك السطحية الصغيرة في المنطقة الجغرافية الفرعية 

ل الحمولة اإلجمالية و/أو الحمولة اإلجمالية المسجلة ومن حيث قوة المحرك  على السواء، كما تُسجَّ
أسماك البحر األبيض المتوسط، في  مصايدفي سجالت األساطيل الوطنية والخاصة بالھيئة العامة ل

ا ھو  اً لم ة ألرصدة األسماك السطحية الصغيرة، وفق درة الصيد المرجعي أي وقت من األوقات، ق
  أعاله.  22الفقرة  محدد في

  
ّر أل  -27 ة ومراكب الج ددة في الشباك الجراف ا ھي مّح رصدة األسماك السطحية الصغيرة كم

ر من  22البند الثاني من الفقرة  الي، ال تعمل ألكث فينة اإلجم  5أعاله، وبغّض النظر عن طول الس
  يوم صيد في السنة الواحدة. 180 أيام صيد في األسبوع، على أالّ تتعّدى

  
لتسجيل كل سفينة صيد في يحرص كّل طرف متعاون غير عضو على وضع آليات مالئمة   -28

ود الصيد من خالل السجل و االستشعار عن  سجل وطني لألساطيل، وتسجيل مصيد السفن وجھ
ود ئيةاستقصامسوحات سفن الصيد واإلنزاالت عبر أنشطة عد ورصد بُ  ات المصيد وجھ  حول عيّن

  وفقاً للقواعد التي ينّص عليھا كل طرف متعاون غير عضو. الصيد
  

ام التوصية  ى أعاله بأحك دنيا  GFCM 33/2009/7وال تخّل الفقرة الفرعية األول ايير ال ة بالمع المتعلق
ة ل ة العام ا الھيئ ة التي تغطيھ أسماك البحر األبيض  مصايدلوضع نظام لرصد السفن في المنطق

  المتوسط.
  

  الجزء السابع
  البرامج الوطنية للمراقبة، والرصد واإلشراف

  
ة من توضع   -29 برامج المراقبة الوطنية لتنفيذ أحكام ھذه التوصية من جانب األطراف المعني

ين  اني، وتضمن من ب واردة في الملحق الث ذه الخطط العناصر ال خالل خطط محددة. وتتضمن ھ
ة  ود الصيد المبذول أمور أخرى، عملية مناسبة ودقيقة من الرصد والتسجيل للمصيد الشھري وجھ

ة عل ع آلي ث توض يبحي ي تخط ل تالف ن أج وطني م عيد ال   ى الص
  جھود الصيد. 

ة لتو  -30 ة العام ة الھيئ ى أمان ام إل ّل ع ة ك ة للمراقب رامج والخطط الوطني ذه الب  مصايدرسل ھ
اھا  ة أقص ي مھل ابقة وف نة الس ن الس ر م ع األخي الل الرب ط خ يض المتوس ر األب ماك البح  30أس

أكتوبر/تشرين األول من كّل عام. وفي حال وجدت الھيئة خطأ فادحاً في الخطط التي يقّدمھا طرف 
د  ر البري ويت عب ب تص رر بموج ة، تق ى الخط ادقة عل ا المص و، وال يمكنھ ر عض اون غي متع

دى الطرف  مصايدديسمبر/كانون األول، تعليق  15اإللكتروني، قبل  األسماك السطحية الصغيرة ل
ال قواعد وإجراءات محددة المتعاو ة االمتث د لجن ة. وتعتم ي في السنة الالحق ر العضو المعن ن غي

  إلعداد الدراسة الالزمة. 
  

وال يجوز لألطراف المتعاونة من غير األعضاء التي ال تقّدم الخطة في المھلة المحددة في   -31
ى حين  مصايدأعاله بأن تواصل العمل في  32الفقرة  ة إل األسماك السطحية الصغيرة في المنطق

  أسماك البحر األبيض المتوسط.  مصايدتُقدَّم الخطة وتصادق عليھا الھيئة العامة ل
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  /الملحق األوليالمرفق زا
  

  ، المعلومات التالية عن كّل سفينة:22تتضمن القائمة الُمشار إليھا في الجزء السادس، البند 
  

 السفينة اسم -
 السفينة (الرمز المسند إليھا من جانب األعضاء) رقم تسجيل -
ا  -ISO3أسماك البحر األبيض المتوسط ( مصايدالعامة ل الھيئةرقم التسجيل في  - رمز ألف

 )xxx000000001مثالً أرقام،  9للبلد+ 
 الكامل للمرفأ) االسممرفأ التسجيل ( -
 السابق (إن ُوجد) االسم -
 العلم السابق (إن ُوجد) -
 السابقة للحذف من سجالت أخرى (إن ُوجدت)التفاصيل  -
 رمز النداء الراديوي الدولي (إن ُوجد) -
 نظام رصد السفن (اإلشارة إلى نعم/كال) -
جلة،  - ة المس ة اإلجمالي ة و/أو الحمول ة اإلجمالي الي، الحمول فينة، الطول اإلجم وع الس ن

 وقوة المحرك بالكيلوات)
 ّغل (المشغلين)وعنوان المالك، و/أو السفينة و/أو المش اسم -
 األنواع المستھدفة الرئيسية -
ة األساطيل  - تخدمة لألسماك السطحية الصغيرة وتخصيص فئ ية المس دات الرئيس المع

 من المصفوفة اإلحصائية. 1والوحدة التشغيلية كما تّم تحديدھا في المھمة 
ة لألسماك السطحية الصغيرة - أو  الفترة الزمنية المجازة للصيد بواسطة الشباك الجراف

 سفن الجر لألسماك السطحية الصغيرة (في حال ُوجدت ھذه اإلجازة).
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  /الملحق الثانييالمرفق زا
  

  الخطوط التوجيھية إلعداد خطط خاصة برصد ومراقبة
  األسماك السطحية الصغيرة في بحر األدرياتيك

  
  يجب أن تحدد الخطط الخاصة بالرصد والمراقبة بصورة واضحة ما يلي: 

  
  المراقبةوسائل  (أ)

  
الء  ذ الخطط. ويجب إي ددة لتنفي وفرة بصورة مح ة المت ة، والمالي رية، والفني ائل البش وصف للوس
أھمية خاصة لوصف سفن الدورية، بما في ذلك تفاصيل عن الھيئات التي تقوم بإدارتھا إضافةً إلى 

  وصف الستقالليتھا المكانية والزمنية ولمرافق السكن (عدد األسّرة، إلخ).
  

  خطط  الصيد السنوية (ب)
  

ة لضمان  وطني. والمنھجي تفاصيل أي نظام موضوع لرصد خطة الصيد ومراقبتھا على الصعيد ال
ات  ع) واآللي ذكرات البي زال وم ات اإلن احترام قواعد تسجيل المصيد (إنجاز السجالت/تقديمھا؛ بيان

  ھا. الموضوعة للتدقيق في المعلومات الواردة من أطراف مختلفة، والتحقق من
  

  منھجيات أخذ العينات (ج)
  

ا للتحقق من وزن المصيد  ات التي سوف يطبٌّقھ يقوم كل بلد بتحديد ووصف استراتيجية أخذ العين
ر الخاضعة لسجل/لقواعد  ات الخاصة بالسفن غي في البيع األول، إضافةً إلى استراتيجية أخذ العين

  اإلعالن عن اإلنزال. 
  

  (د) بروتوكوالت التفتيش
  

ي  رائن الت ة الق راءات لضمان متابع يش واإلج ات التفت اً لعملي يش وفق راءات التفت ام وإج د مھ تحدي
  جرت مالحظتھا خالل عملية التفتيش. 

  
  الخطوط التوجيھية (ھـ)

  
ق بمجموعة  ا يتعلّ الخطوط التوجيھية التفسيرية للمفتشين، ومنظمات المنتجين والصيادين، في م

  :األسماك السطحية الصغيرة مصايدالقواعد الموضوعة ل
  

  يش، وسجالت ارير التفت ك إنجاز تق القواعد الخاصة بإنجاز مختلف الوثائق، بما في ذل
الصيد، وإعالنات النقل من سفينة إلى أخرى، واإلعالنات الخاصة باإلنزال واالستالم، 

 ووثائق النقل، ومذكرات البيع؛

  باك، اإلجراءات الفنية المرعية، بما في ذلك حجم اد فتحات الش فتحات الشباك و/أو أبع
 وحجم الصيد األدنى، والقيود المؤقتة، إلخ؛

 استراتيجيات أخذ العينات؛ 

 آليات التحقق 
  

  المقاييس المرجعية للتفتيش (و)
  

 الھدف 
  

  يتعين على كّل بلد تحديد المقاييس المرجعية للتفتيش وفقاً للمنھجيات القائمة على المخاطر.
  

 االستراتيجية 
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ى سفن الصيد التي من المحتمل أن تصيد  ا عل يجب أن يرّكز التفتيش في أنشطة الصيد ومراقبتھ
يش  ات تفت ى عملي ة محددة، يجب اللجوء إل اييس مرجعي ى مق أسماك سطحية صغيرة. وإضافة إل
يش واإلشراف. ة التفت  عشوائية لنقل ھذه األنواع وتسويقھا كآلية تحقيق مكّملة من أجل اختبار فعالي

  كذلك، ينبغي إدراج االستراتيجيات وخطط العمل الخاصة بمراقبة األسواق والنقل. 
  

 األولويات 
  

ة من ترتيب  ى مستويات مختلف ة إل دات المختلف واع المع د المخاطر، يجب أن تخضع أن لدى تحدي
ين القيود المفروضة على األولويات، حسب مدى تأثر األساطيل ب ذا السبب، يتع فرص الصيد. ولھ

  على كّل بلد تحديد أولويات خاصة به.
  

 المقاييس المرجعية المستھدفة 
  

ة ليجب أن تنفذ البلدان األعضاء جداول التفتيش الخاصة بھا مع األخذ في الحسبان  لمنھجيات القائم
  على المخاطر، ومع تحديد غاياتھا المحددة. وتُعرَّف المقاييس المرجعية الدنيا في ما يلي:

  
  في المرافىءمستوى التفتيش 

o  مساويةً للدقة التي يتّم على األقل عامةً، يجب أن تكون الدقة الواجب الحصول عليھا
 الحصول عليھا من خالل أسلوب بسيط في أخذ العينات بصورة عشوائية، حيث

o  يش زال األسماك السطحية  20 تغطي عمليات التفت ات إن ع عملي ة من جمي في المائ
 الصغيرة حسب الوزن في البلد.

  التسويقصعيد مستوى التفتيش على 

o  ع  5تفتيش ة بي ات األسماك السطحية الصغيرة المعروضة كعملي في المائة من كمي
 أولى.

 مستوى التفتيش في البحر 

: ينبغي تحديدھا بعد تحليل مفّصل لنشاط الصيد في كل منطقة من المقاييس المرجعية المرنة
المراقبة الجوية. وتشير المقاييس المرجعية في خالل تحليل مسارات نظم رصد السفن، ونتائج 

  البحر إلى عدد أيام الدوريات في البحر في المناطق الخاضعة لإلدارة.
  

  العمليات المشتركة  (ز)
  

ة  اطىء لمكافح ى الش ي البحر وعل تركة ف راءات مش اً إج ّدد مع ة أن تح دان المعني ى البل ي عل ينبغ
ل.  ة المصيد غير المشروعوغير المسجَّ وتُحّدد اإلجراءات المشتركة وفقاً لمعايير وأولويات المراقب

 واإلشراف المتفق عليھا.
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  المرفق حاء
  

  GFCM/37/2013/2 لتوصيةا
المستخدمة للشباك  بشأن إنشاء مجموعة من المعايير الدنيا لمصايد أسماك الترس

  في البحر األسود الحيتانياتللحفاظ على و الخيشومية السفلية
  
  

  إن الھيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط،

 ھي تشجيعالمتوسط األبيض لمصايد أسماك البحر  العامةھيئة إنشاء الاتفاق  أھدافأن  إلىإذ تشير 
  وجه؛ أفضلواستخدامھا على  رشيدة إدارة وإدارتھاوصونھا  الحيةالموارد البحرية  تنمية

، وخاصة خطة التنفيذ الملحقة 2002إعالن جوھانسبرغ بشأن التنمية المستدامة لعام  إلىوإذ تشير 
  به؛

مبادئ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد التي وضعتھا منظمة األغذية وإذ تؤكد من جديد 
  ك؛تجاه إدارة مصايد األسمااإليكولوجي والزراعة، وإذ تشير إلى النھج التحوطي ونھج النظام 

أن بعض  عمليات الصيد التي تجري في منطقة االتفاقية يمكن أن تؤثر بصورة سلبية وإذ تدرك 
  من ھذه اآلثار السلبية؛ تخفيفعلى الثدييات البحرية، وأن ھناك حاجة إلى تنفيذ تدابير لل

أن عمليات الصيد ھذه تتسق مع االستغالل والحفظ المستدامين ألنواع األسماك  وإذ تدرك
  ھدفة؛المست

إلى تحسين المعرفة عن التأثير الذي يمكن أن تسببه مصايد أسماك معينة للثدييات وإذ تسعى 
  البحرية؛

  إلى الحد من الصيد العرضي للثدييات البحرية في مصايد أسماك معينة؛وإذ تسعى 

مشورة اللجنة العلمية االستشارية عن ضرورة اتخاذ تدابير للحد من الصيد  وإذ تضع في اعتبارھا
  العرضي للثدييات البحرية؛

(باء) و(حاء) من المادتين الثالثة والخامسة من اتفافية الھيئة  1بما يتفق مع أحكام الفقرة  تعتمد
  العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط، ما يلي:
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  الجزء األول

  نطاقال

يتخذ أعضاء الھيئة والمتعاونون من غير األعضاء تدابير إلدارة مصايد األسماك في   -  1
  منطقة البحر األسود لضمان الحفظ السليم ألسماك الترس؛

يتخذ أعضاء الھيئة والمتعاونون من غير األعضاء تدابير إلدارة مصايد األسماك لدراسة   -  2
عمليات الصيد، ومراقبته، ومنعه، والحد منه، والقضاء عليه قدر الصيد العرضي للحيتانيات أثناء 

  المستطاع.

  
  الجزء الثاني

  التعاريف

  ألغراض ھذه التوصية، تستخدم التعاريف التالية:  - 3

الخاصة بالھيئة على النحو  29رقم الفرعية "البحر األسود" يعني المنطقة الجغرافية    -
  ؛GFCM/33/2009/2المحدد في القرار 

  

 Psetta("أسماك الترس" تعني األسماك التي تنتمي إلى نوع الترس (التربوت)    -

maxima(؛  

  ؛Squalus acanthias"كلب القطن البحري" يعني األسماك التي تنتمي إلى فصيلة   -

 الشباك من منفصلة قطع من مصنوعة شبكة أية تعني" السفلية الخيشومية"الشباك   -
 وسيلة بأية تثبيتھا يمكن أو ثابتة وأثقال زحافات بواسطة الماء في رأسيا الموضوعة

 عمود في طافية أو القاع من قريبا إما الصيد معدات وجود على لتحافظ البحر قاع في
  الماء؛

  :يعني" الشبكة عين"حجم    -

o  بالنسبة للشباك ذات الُعقد: المسافة األطول بين عقدتين متقابلتين في نفس العين
 بصورة كاملة؛عند اتساع العين 

o  بالنسبة للشباك بدون ُعقد: المسافة الداخلية بين وصلتين متقابلتين في نفس
  العين عند اتساعھا بصورة كاملة على امتداد أطول محور لھا.

  الجزء الثالث

  تدابير إدارة مصايد األسماك المتعلقة بأسماك الترس في البحر األسود

غير األعضاء صيد أسماك الترس في مياه البحر يكفل أعضاء الھيئة والمتعاونون من   -  4
  األسود حصريا باستخدام الشباك الخيشومية السفلية، ومراعاة الشروط التالية:

  ملليمتر أو أكثر. 400يساوي اتساع العين   -
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عينا مختارة؛ وفي حالة وجود  20يُحدد  اتساع عين الشبكة على أساس متوسط قيمة سلسلة من 
في شبكة الصيد، يتم اختيار العيون من الجزء في شبكة الصيد الذي توجد به  أحجام مختلفة للعين

  أصغر العيون.

  ال تُقاس العيون إال عندما تكون مبللة وغير مجمدة؛ وتستبعد العيون الممزقة أو التي تم إصالحھا.

سنتيمترا، ويُقاس من قمة  45ال يجب صيد أسماك الترس التي يقل حجمھا عن    -
  نھاية زعنفة الذيل (الطول الكلي).الرأس حتى 

  
  الجزء الرابع

  تدابير إدارة مصايد األسماك للحد من الصيد العرضي للثدييات البحرية

  

للتخفيف من تأثير مصايد األسماك التي تستخدم الشباك الخيشومية السفلية على جموع   -  5
الثدييات البحرية، يكفل أعضاء الھيئة والمتعاونون من غير األعضاء أال يتجاوز قطر سلك الشبكة 

  ملليمتر. 0.5األحادية األسالك الرقيقة 

  الدقيقة غير مجمدة.ر قطر السلك عندما تكون الشبكة األحادية األسالك يقدّ 

  يستبعد سلك الشبكة الموجود داخل عين ممزقة أو تم إصالحھا.

لتجميع معلومات موثوق  اكافيرصدا يوفر أعضاء الھيئة والمتعاونون من غير األعضاء   -  6
بھا عن تأثير الشباك الخيشومية السفلية التي تستھدف كلب البحر على جموع الحيتانيات في البحر 

  األسود.
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  المرفق طاء
  

  خطوط توجيھية بشأن إجراءات صون احترازية بانتظار وضع واعتماد
أسماك البحر األبيض المتوسط  مصايدخطط إدارة متعددة السنوات في الھيئة العامة ل

  األسماك ذات الصلة مصايدل
  الفرعية في المنطقة التي تغطيھا الھيئةعلى المستويات اإلقليمية 

  
  أسماك البحر األبيض المتوسط، مصايدإن الھيئة العامة ل

  
ة ل إذ تذّكر أسماك البحر األبيض المتوسط ھي  مصايدبأن أھداف االتفاق بشأن إنشاء الھيئة العام

  تعزيز تنمية الموارد البحرية الحيّة، وصونھا، وإدارتھا الرشيدة واستخدامھا على نحو مناسب؛
  

  ، وبخاصة بخطة تنفيذه؛2002رغ بشأن التنمية المستدامة عام يبإعالن جوھانسب وإذ تذكر
  

ذّكر ة الم وإذ ت أن التنمي ث بش وزاري الثال ؤتمر ال إعالن الم تدامة لب ايدس ر  مص ي البح ماك ف األس
  ؛2003نوفمبر/تشرين الثاني  26و 25األبيض المتوسط والذي انعقد في البندقية، إيطاليا في 

  
النھج  وإذ تعيد التأكيد ذّكر ب يد، وت او بشأن الصيد الرش ة سلوك الف على المبادىء الواردة في مدون

  األسماك؛  مصايداالحترازي واإليكولوجي إزاء إدارة 
  

ذّكر تغالل  GFCM/2002/1بالتوصية  وإذ ت ين نمط اس ود الصيد وتحس ة جھ ى مراقب ي تحث عل الت
  األسماك القاعية؛ مصايد

  
ذّكر ماك  GFCM/27/2002/1بالتوصية  وإذ ت ة واألس ماك القاعي ارة من األس واع مخت أن إدارة أن بش

  السطحية الصغيرة؛
  

ذّكر أن إدارة بعض  GFCM/30/2006/1بالتوصية  وإذ ت ايدبش ماك  مص تغل األس ي تس ماك الت األس
دة  ي ع يد ف ود الص امج إلدارة جھ ى وضع برن دعو إل غيرة، وت طحية الص ماك الس ة واألس القاعي

  مناطق جغرافية فرعية وفي مناطق فرعية متاخمة حسبما ھو مالئم؛
  

ة بھدف ضمان غالّت  وإذ تعتبر ة اآلمن أنه يجب إبقاء معدل نفوق األسماك دون المستويات الحدي
تدامة  ة اس دھور األرصدة وكفال ر ت د خط ع تحدي ل، م ل الطوي ي األج ة ف ايدمرتفع ماك  مص األس

  واستمراريتھا؛
  

ر الي اتخ مصايدأن  وإذ تعتب ه يجب بالت ددة، وأن اً متع ماك السطحية الصغيرة تضّم أنواع اذ األس
  قرارات اإلدارة مع أخذ السردين واألنشوفة على األقل معاً في الحسبان؛

  
ة  أن أرصدة األسماك السطحية الصغيرةوإذ تعتبر  ل الكتل تضطلع بدور إيكولوجي جوھري في نق

  الحيوية والطاقة من الشبكات الغذائية القصيرة نحو مستويات إيكولوجية أعلى؛
  

ذ ادية ل وإذ تأخ ة واالقتص ة االجتماعي ار األھمي ي االعتب ايدف دة  مص تغّل أرص ي تس ماك الت األس
  ضمان استدامتھا؛ضرورة األسماك السطحية الصغيرة و
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ا مع تطّور  مصايدأنه يجب مراجعة بعض اإلجراءات المتصلة بإدارة  وإذ تعتبر األسماك وتكييفھ
ى ا ة عل ارف العلمي تغلّة والمع ة األرصدة المس ذه حال م لھ لوب مالئ ي وضع أس ه ينبغ واء، وأن لس

  الغاية؛
  

أن اللجنة العلمية االستشارية ترى في مشورتھا العلمية المتكررة أن العديد من األرصدة وإذ تعتبر 
ى  دابير ترمي إل اذ ت تدامة تستوجب اتخ رط، وأن اإلدارة المس يخضع لمستوى عاٍل من الصيد المف

  وإلى تحسين نمط االستغالل الذي يحافظ على صغار األسماك؛ مراقبة جھود الصيد أو الحّد منھا
  

ذّكر القرار  وإذ ت أن إدارة  GFCM/2009/1ب ايدبش ا  مص ي تغطيھ ة الت ي المنطق ة ف ماك القاعي األس
ة ل ة العام ى وجوب تطبيق تخفيض  مصايدالھيئ ذي ينص عل أسماك البحر األبيض المتوسط وال

بة  ود  10بنس ل لجھ ى األق ة عل ي المائ ي ف اطق الت ع المن ي جمي ة ف ة القاعي باك الجراف الصيد بالش
  غير ضروري؛ تغطيھا الھيئة، إالّ إذا اعتبرت المشورة العلمية السليمة أن ذلك

  
ذّكر ط إدارة  وإذ ت ة لخط ات علمي رض معلوم إلدارة وع ام ل ار ع أن إط ة بش الخطوط التوجيھي ب

ددة السنوات ل ة ل مصايدمتع ة العام ا الھيئ ة التي تغطيھ تدامة في المنطق أسماك  مصايدأسماك مس
ي  ا يل ّماة في م ة (المس ين للھيئ دورة السادسة والثالث البحر األبيض المتوسط، والمتفق عليھا في ال

  الخطوط التوجيھية للھيئة لخطط اإلدارة)؛
  

ر ة  وإذ تعتب ماك المفرط وق األس تويات نف ة مس ة ومراقب ة لمكافح راءات وقائي اذ إج زم اتخ ه يل أن
  المعنية؛ مصايدبانتظار وضع واعتماد خطط إدارة متعددة السنوات لألرصدة ذات الصلة وال

  
في األجل واستخدامھا المستدام المستغلة على ضمان صون الموارد البحرية الحية  وإذ ھي عازمة

اطق واألرصدة السمكية التي مع إيالطويل  ة المن الء أھمية خاصة إلى األرصدة السمكية المتداخل
  أسماك البحر األبيض المتوسط، مصايديستغلھا أكثر من بلد عضو واحد في الھيئة العامة ل

  
  ما يلي:تقرر 

  
  األولالجزء 

  تعزيز خطط اإلدارة المتعددة السنوات
  

ا أرصدة األسماك األعضاء واألطراف المتعاونون غير   -1 فنھم إم ذين تستغل س األعضاء، ال
تغلھا  د يس السطحية الصغيرة أو أرصدة األسماك القاعية كالسفن الواردة في الملحق األول، والتي ق
أكثر من طرف واحد متعاون غير عضو في أي من المناطق الجغرافية الفرعية التي تغطيھا الھيئة 

ى وضع  مصايدالعامة ل ّجعون عل أسماك البحر األبيض المتوسط، وبخاصة في أعالي البحار، يُش
اون إقليمي  مصايدإجراءات مشتركة إلدارة  ناً ومن خالل تع ك مستحس ا يكون ذل األسماك، حينم

ى خطط اإلدارة  ة عل وإقليمي فرعي. ومن شأن ھذه اإلجراءات، التي يمكن أن تستند بصورة مثالي
اھم  ة، أن تس نوات إلدارة الوطني ددة الس ي وضع خطط متع ايدف ة  مص ة المعني ماك المختلط األس

  والتي قد تشكل في وقت الحق أساساً لخطط اإلدارة التي تضعھا الھيئة.
  

ر األعضاء أن  اونين غي ن لألطراف المتع ي يمك ي الملحق األول، والت واردة ف واع ال ة األن وقائم
ى  ة بالنسبة إل ر مصايديختاروا منھا األنواع أو خليط األنواع التي يعتبرونھا ذات أولوي ھم، ال تعتب

ى طل ارية أو عل ة االستش ة العلمي ورة اللجن ى مش اًء عل ا بن ن مراجعتھ املة ويمك ة ش ن قائم ب م
ى طلب  اًء عل ا ورد في الملحق األول، وبن رغم مّم ى ال ر األعضاء. وعل اونين غي األطراف المتع
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ل  واع ذات الصلة في تحلي ة االستشارية إضافة أن ة العلمي ر عضو، يجوز للجن طرف متعاون غي
  األسماك المعنية على المستوى اإلقليمي الفرعي.  مصايدتصورات اإلدارة المختلفة ل

  
ة وتستند إ جراءات اإلدارة الواجب تحديدھا على تقييم تصورات اإلدارة المختلفة التي تضعھا اللجن

ة ل ة العام ة للھيئ أسماك البحر األبيض  مصايدالعلمية االستشارية، وتتماشى مع الخطوط التوجيھي
  المتوسط لخطط اإلدارة، وبخاصة مع األھداف العامة التالية:

  
  ة من الصيد رط بھدف ضمان استمرارية مكافحة و/أو الوقاي األسماك من  مصايدالمف

 استدامتھا االقتصادية؛ حيث

 توفير غالّت مرتفعة في األجل الطويل؛ 

  د ه عن يّدة أقلّ واع المص دة األن م أرص ى حج ان، عل در اإلمك اظ، ق رميم و/أو الحف ت
 المستويات التي يمكن أن تنتج الغلّة المستدامة القصوى؛

 ز األرصدة الحدود البيولوجية اآلمنة؛ضمان مستوى متدّن من تجاو 

 ضمان حماية التنّوع البيولوجي؛ 

  .تالفي تقويض ھيكلية النظم اإليكولوجية وعملھا 

يّن في   -2 ا ھو مب ينبغي تعزيز التنسيق والتعاون بين األطراف المتعاونين غير األعضاء، كم
د  أسماك مصايد، على نحو أكبر بحيث تعتمد الھيئة العامة ل1الفقرة  البحر األبيض المتوسط المزي

ر  مصايدمن الخطط المتعددة السنوات إلدارة  اون غي األسماك التي تعني أكثر من طرف واحد متع
ر  2014عضو، بدءاً من عام  إلدارة غي ددة السنوات ل اد خطط متع ة وضع واعتم إذا أمكن. وعملي

  مقيَّدة بأي تاريخ انتھاء لتحقيق ھذا الھدف. 
  
رة   -3 ام الفق رغم من أحك ى ال ة  مصايد، إن 1عل ة الحيّ وارد البحري تغل الم ي تس ماك الت األس

ة ساحلية،  والموّزعة بصورة حصرية في مياه إقليمية أو في مياه واقعة ضمن الوالية الوطنية لدول
وال يستغلھا أكثر من طرف واحد متعاون غير عضو، ال تندرج في الخطة المتعددة السنوات للھيئة 

ر  مصايدالعامة ل اون غي ك خصيصاً الطرف المتع أسماك البحر األبيض المتوسط، إالّ إذا طلب ذل
  .العضو المعني

  
رة   -4 ه في الفق ، 1وبھدف السماح لألطراف المتعاونين غير األعضاء وضع النھج الُمشار إلي

  ضمان ما يلي: يُشّجعون على
  

ا   -أ ي جمعتھ ة الت ات األّولي ال البيان ودة واكتم ات ج ة، والبيان ا الوطني ار برامجھ ي إط ف
ة ل ة العام ة الھيئ ى أمان ل إل ي تُنقَ ا والت ة منھ ة المتأتي ماك  مصايدالمفصلة والمجّمع أس

ارية  ة االستش ة العلمي ب اللجن ن جان اً م ا علمي يض المتوسط ليجري تحليلھ ر األب البح
  لمستدامة.األسماك ا مصايدكأساس لتقديم المشورة بشأن مختلف تصورات اإلدارة ل

  
ي   -ب تغالل ف تويات االس ات بشأن مس ع المعلوم ة لرصد وجم ة مالئم نوية علمي ة س عملي

ة، ينبغي  مصايد ذه الغاي تغلّھا. ولھ األسماك لديھا وحالة الموارد البحرية الحية التي تس
دھا مجموعات العمل  ا لالجتماعات التي تعق ا، وتوفيرھ ة، وتحليلھ ات مالئم جمع بيان

  .العلمية االستشارية ولجانھا الفرعية من أجل تقييم األرصدة التابعة للجنة
  
ة   -5 ه  1على الرغم من تقديم البيانات من خالل المصفوفة اإلحصائية في المھم ا تطلب اً لم وفق

ية  الل ، GFCM/33/2009/3التوص ن خ ارية، وم ة االستش ة العلمي م اللجن ة، باس ة الھيئ وز ألمان يج
ر.  يم األث ل العلمي لتقي راء التحلي ة إلج ة الالزم لة والمجّمع ات المفّص دعوات خاصة، طلب البيان
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دمھا  ي تق ورة الت ى المش اًء عل ارية، وبن ة االستش ة العلمي اعدة اللجن ة، بمس ة الھيئ ى أمان ب إل ويُطل
  أن توفّر الشكل المعتمد لتقديم البيانات.لجانھا الفرعية، 

  
ة   -6 ة العلمي ب اللجن ن جان ة م ورة العلمي ديم المش ة تق ة عملي اءة وفعالي ز كف دف تعزي وبھ

توى  ى المس ھم عل ين بعض قوا ب اء أن ينس ر األعض اونين غي رف المتع وز لألط ارية، يج االستش
ات وإجراء التحل اً اإلقليمي الفرعي لتيسير عملية تشاطر البيان يُقدَّم الحق ذي س ي ال ل العلمي األّول ي

ا  ة. وأّم ا الفرعي ارية ولجانھ ة االستش ة العلمي ة للجن ل التابع ات العم ات جماع ي اجتماع اقش ف ويُن
التحليل العلمي الذي يُجرى خارج جماعات العمل التابعة للجنة، فيجب أن يُقّدم باستخدام استمارات 

واتج، إضافةً التقييم المعتمدة في اللجنة العلمية ا الستشارية على أن تتضمن جداول المدخالت والن
ة ل ة العام ى الھيئ ين عل م، يتع بما ھو مالئ اليب المستخدمة. وحس أسماك  مصايدإلى تشخيص األس

ي  ة، ف ة وجماعي ا، بصورة فردي ارية أن تنخرط ة االستش ة العلمي يض المتوسط واللجن ر األب البح
ارف بشأن  جھود لبناء القدرات وغيرھا من أنشطة  مصايدالبحوث التعاونية من أجل تحسين المع

  األسماك واألرصدة المستغلَّة. 
  
وبانتظار اعتماد خطط اإلدارة المتعددة السنوات التي يجري وضعھا من خالل جماعات   -7

ات الموسمية،  العمل اإلقليمية الفرعية، سوف تُحدَّد إجراءات لإلدارة (مثالً جھود الصيد، واإلغالق
ى المستوى اإلقليمي الفرعي حسب وال حجم األدنى، واختيار معدات الصيد وخصائصھا، إلخ) عل

  األرصدة أو مجموعات األرصدة. 
  

  الجزء الثاني
  تحسين نمط االستغالل

  
راف المتعاون  -8 ى األط ين عل ط اإلدارة، يتع اد خط ار اعتم رويج  ةبانتظ اء الت ر األعض غي
ديھا بھدف  مصايدل اط االستغالل ل ة من أجل تحسين أنم ر انتقائي درالأسماك أكث ّد ق  ،تقليص والح

  تالفي صيد صغار األسماك أقلّه دون حجم أدنى معيّن للصون. مع من االرتجاعات  ،اإلمكان
  
قغير األعضاء على  ةشّجع األطراف المتعاونتُ   -9 ى أساس طوعي، الحجم األدنى تطبي ، عل

  للصون، كما ھو ُمشار إليه في الملحق الثاني لھذه الخطوط التوجيھية. 
  

ائن   -10 ذا، فال يجب صيد ك ق حجم الصون ھ ر عضو أن يطبّ اون غي رر طرف متع حين يق
ائ ي الك ن بحري يكون أصغر من الحجم األدنى للصون المحّدد في الملحق الثاني (المسّمى في ما يل

ى أخرى، أو يجب  والالبحري دون الحجم الطبيعي)،  فينة إل إبقاؤه على متن السفينة، أو نقله من س
  بيعه، أو عرضه على البيع. 

  
  ويُقاس حجم الكائن البحري وفقاً للمعايير التالية:  -11
  

  الطول اإلجمالي (من الخطم حتى آخر زعنفة الذنب) بالنسبة إلى األسماك الزعنفية،  -أ
  بالنسبة إلى القشريات  -ب

  
، بموازاة الخط الوسطي، من خلف المحجر حتى منتصف الحرف بلْ إما طول الذَّ   -1

  .بلْ الذَّ الظھري األقصى من 
  أو

ن دون   -2 ون م ن التلس ي م ى الطرف الخلف ار حت ن رأس المنق الي، م ول اإلجم الط
  الشعيرات حيث ُوجدت. 
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ة من   -12 ات البحري ر الكائن اس الحجم، تُعتب وفي حال أُجيز استخدام أكثر من طريقة واحدة لقي
اوياً لحجم الصون األدنى  ا مس ل الُمشار إليھ ى األق اييس عل ان أحد المق  ذيالحجم المطلوب إذا ك

  الصلة أو أعلى منه.
  

رات   -13 ي الفق واردة ف ام ال ّل األحك اإلجراءات ا 10و 9و 8ال تخ اله ب ي أع رامةً الت ر ص ألكث
  يعتمدھا طرف متعاون غير عضو. 

  
تم صيد كائ10و 9و 8على الرغم من األحكام الواردة في الفقرات   -14 ة دون ن، حين ي ات بحري

ذا المصيد من  الحجم الطبيعي لظروف ال يمكن تالفيھا، يتعيّن على ربّان سفينة الصيد أن يسّجل ھ
  (مع تقدير وزنھا وعددھا) في جزء مخصص لھذه الغاية في السجل.  العينات دون الحجم الطبيعي

  
ر 10و 9و 8ومن دون اإلخالل باألحكام الواردة في الفقرات   -15 ، حين يكون طرف متعاون غي

فينة  ان الس از لرب زال المصيد، ال يُج زام إن رض الت اع ولف ي االرتج اً لتالف د وضع نظام عضو ق
ا يتفق ارتجاع ھذا المصيد، وعليه بالتا ا بم لي أن ينزل األسماك المصيدة بغض النظر عن حجمھ

تم  ةنص عليھا األطراف المتعاونتمع األحكام التي  ات التي ي ع الكمي ّجل جمي ر األعضاء. وتُس غي
  إنزالھا، وال تُعرض، أو تُقّدم للبيع، أو تُستخدم لالستھالك البشري.

  
ى األطراف المتعاون  -16 ين عل ن  ةويتع ر األعضاءم يال غي ات ت ت اول التزام اً يتن ذ مخطط نف

رة  ه الفق ة لت، أن 17اإلنزال وفقاً لما تنص علي ة العام ة الھيئ غ أمان أسماك البحر األبيض  مصايدبلّ
ة، بھدف إطالع األطراف  ة للھيئ اد الجلسة العام ل انعق واه وخصائصه قب  األخرى المتوسط بمحت

  عليه.
  

ة الرئيسية   -17 وارد القاعي يُطلب إلى اللجنة العلمية االستشارية أن توفّر جداول موجزة عن الم
على الصعيد تتضمن المعلومات التالية التي تستغلھا الوحدات التشغيلية لجّرافات القاع وشباك القاع 

  المنطقة الجغرافية الفرعية : حسباإلقليمي الفرعي، وعند اإلمكان 
  

  للنضج الحجم األدنى  -أ
 %)75%؛ و50%؛ 25أحجام النضج األول (  -ب
  الحجم األدنى عند الصيد   -ج
 %)75%؛ و50%؛ 25الحجم عند الصيد األول (  -د

  
رعيتين في  ين الف ة المنطقت ة لتغطي ةيجب أن تُعطى األولوي  37.4(شرق المتوسط) و 37.3 المنظم

  (البحر األسود).
  

راف المتعاون -18 ى األط ين عل ن  ةيتع ر م اء الغي ياألعض ي ت ت واردة ف ام ال اً األحك ذ طوع نفّ
أسماك البحر األبيض المتوسط بطرق وشروط  مصايدبلّغ أمانة الھيئة العامة لتأن  10و 9الفقرتين 

راف  الم األط دف إع ة بھ ة للھيئ ة التالي ة العام اد الجلس ل انعق وطني، قب عيد ال ى الص ق عل التطبي
     األخرى.
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  المرفق طاء/الملحق األول
  

ختار منھا األنواع أو تغير األعضاء أن من  ةيمكن لألطراف المتعاون *قائمة إشارية باألنواع
د األسماك إدراجھا في ي، والتي يمكن لمصاادھيمصالعتبرھا ذات أولوية تخليط األنواع التي 

  خطط اإلدارة المتعددة السنوات
  على الصعيدين اإلقليمي واإلقليمي الفرعي.

  
 

Aristaeomorpha foliacea ARS الروبيان األحمر العمالق 

Aristeus antennatus ARA أربيان أزرق وأحمر 

Coryphaena hippurus DOL أسماك الدولفين العادية 

Dicentrarchus labrax BSS القاروس 

Eledone cirrhosa OCM األخطبوط ذات قرن 

Eledone moschata OCM األخطبوط المسكي 

Engraulis encrasicolus ANE األنشوفة 

Eutrigla gurnardus GUG الغرنار الرمادي اللون 

Helicolenus dactylopterus BRF السمك الصخري 

Illex coindetii SQM الحبّار الواسع الذنب 

Lophius budegassa ANK أبو الشّص ذات البطن األسود 

Lophius piscatorius MON  ّأبو الشص 

Merlangius merlangus WHG السمك األبيض 

Merluccius merluccius HKE القّد األوروبي 

Micromesistius poutassou WHB السمك األبيض األزرق 

Mugilidae MUL البوري الرمادي 

Mullus barbatus MUT البوري األحمر 

Mullus surmuletus MUR البوري األحمر المخطط 

Mustelus mustelus   القرش (سمكSmooth- hound( 

Nephrops norvegicus NEP جراد البحر النرويجي 

Pagellus acarne SBA سمك الورقة اإلبطي 

Pagellus bogaraveo SBR سمك القاروس ذات بقع سوداء 
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Pagellus erythrinus PAC سمك البندورا الشائعة 

Parapenaeus longirostris DPS  البحارالربيان الوردي أعماق 

Phycis blennoides GFB  سمك Greater forkbeard 

Psetta maxima TUR الترس 

Raja clavata RJC سمك الري ذات الظھر الشائك 

Raja asterias  سمك الري النجمي 

Raja clavata  سمك الري ذات الظھر الشائك 

Raja miraletus   ّسمك الري البني 

Rapana venosa RPW محار )Rapana venosa( 

Sardina pilchardus PIL السردين 

Scomber spp. MAZ الماكريل 

Sepia officinalis CTC سمك الصبيد العادي 

Solea solea SOL سمك موسى العادي 

Spicara smaris SPC سمك بكاريل 

Sprattus sprattus SPR سمك اإلسبرط 

Squalus acanthias DGS كلب السمك المرّوس 

Squilla mantis MTS سمك مانتيس سكويلديس المرقط الذنب

Trachurus mediterraneus HMM الماكريل الفرسي المتوسطي 

Trachurus trachurus HOM الماكريل الفرسي 
Trigla lucerna (= Chelidonichthys 

lucerna) GUU سمك الغرنار 

Trisopterus minutus capelanus POD سمك القد 
  
 خاضع لمشورة إضافية تقدمھا اللجنة العلمية االستشارية  *
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  المرفق طاء/الملحق الثاني
  

  لكائنات البحريةاالحجم األدنى لصون 
  
 

 
ى تغير األعضاء أن من  ةاألنشوفة: يجوز لألطراف المتعاون ) *( ة  110حّول الحجم األدنى إل عيّن

  للكيلوغرام الواحد؛
ى تغير األعضاء أن من  ةالمتعاونالسردين: يجوز لألطراف  ) **( ة  55حّول الحجم األدنى إل عيّن

  ؛للكيلوغرام الواحد

 الحجم األدنى الشائع االسم العلمي االسم

 األسماك-1
Engraulis encrasicolus * سم 9 األنشوفة األوروبية 

Merluccius merluccius سم 20الھيك 
Mullus spp. سم 11 الورقة الحمراء 

Pagellus bogaraveo سم 33 القاروس األحمر 
Pagellus erythrinus سم 15 سمك الباندورا الشائع 

Sardina pilchardus** سم 11 السردين األوروبي 
Solea solea سم 20 سمك موسى العادي 

 القشريات-2

Nephrops norvegicus جراد البحر النرويجي 

م 20 ول  مل ط
 القشر

م  70 ول مل الط
 اإلجمالي

Parapenaeus longirostris 
م 20الربيان الوردي أعماق البحار ول  مل ط

 القشر
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  المرفق ياء
  خارطة الطريق لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم في البحر األسود

  
ASPECTS TO 

BE ADDRESSED
PROPOSED ACTIONS TO FIGHT IUU FISHING IN THE 

BLACK SEA 
OBJECTIVES/METHODOLOGY 

Political and 
Institutional 

Aspects 

Political will of the six Black Sea riparian States will be needed 
at one point to tackle IUU fishing

To address IUU fishing in any future relevant document to be discussed and 
agreed upon by the six Black Sea riparian States

Strengthen mechanisms to facilitate cooperation and 
coordination among Black Sea riparian States, including through 
existing international and regional agreements, and encourage 
governments to integrate their body of law (also see Appendix 
E) to harmonize fisheries regulations and laws

Efforts to fight IUU fishing in the Black Sea should depart from the 
implementation of existing measures. Black Sea riparian States should more 
promptly cooperate with existing international and regional agreements

Legal Aspects 

Develop a regional plan of action to fight IUU fishing and 
related activities in the Black Sea

Elaborate an inventory of the existing legal instruments

The lack of common rules shared by Black Sea riparian States, coupled with 
the joint dimension of the problems posed by IUU fishing, calls for the 
elaboration of a regional plan of action to fight IUU fishing tailored for the 
Black Sea. This could be done on the basis of the FAO IPOA-IUU/other 
relevant instruments

Elaborate a regional strategy to regulate small scale fisheries in 
the Black Sea

Prepare a background document about the importance of 
Artisanal Fisheries for the next Symposium in October 2013

Small scale fisheries account for important share of the fish caught in the 
GFCM area. They have a huge value, also cultural, and have often been 
overlooked by policy making, including in the Black Sea. Black Sea riparian 
States are invited to actively participate in the first GFCM Workshop on 
Sustainable Artisanal Fisheries (Malta, October 2013) and report there on 
salient aspects of this sector. Also, they are invited to attend the FAO 
Technical Consultations to be held in May 2013 (Rome)
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ASPECTS TO 
BE ADDRESSED

PROPOSED ACTIONS TO FIGHT IUU FISHING IN THE 
BLACK SEA 

OBJECTIVES/METHODOLOGY 

Scientific Aspects 

Develop and agree on standard methodologies to evaluate 
illegal, unreported and unregulated catches in support of stock 
assessments

Species to be considered are anchovy, horse mackerel, sprat, sturgeon, spiny 
dogfish, turbot and whiting. A collection of existing studies would be 
necessary as a basis for the work

Inventory of data collection frameworks existing at national 
level

Propose to circulate the questionnaires for data collection to the 
non GFCM members (in collaboration with BSC).

Because data collection is limited in scope and national systems in the Black 
Sea region lack harmonization, existing gaps and needs should be appraised. 
The inventory should be carried out within the remit of those GFCM 
Framework Programme actions relating to data collection (Varna, Bulgaria, 
April 2013)

Provide technical assistance to strengthen capacity in the 
domain of data collection/processing/analysis/sharing

Identify training activities for the next WGBS meeting.

Consider the possibility of endowing the BSC and the GFCM with efficient 
and reliant data submission systems through technical support to Black Sea 
riparian States

Strengthen national statistical systems of Black Sea riparian 
States, including through the elaboration of common formats for 
reporting of data and establishing regional common database

The replies to the questionnaires should be considered first by 
the AGLFOMR and secondly by the SCSI meetings.

Ad hoc measures should be identified (e.g. separate landings of sprat from 
those of anchovies) and referred to the ongoing actions relating to data 
collection within the remit of the GFCM Framework Programme. Focal 
points of Black Sea riparian States should work together, including by sharing 
software employed by their fishing vessels, and use as reference point 
existing statistical frameworks

Promote scientific research in the Black Sea through FAO 
Regional

Existing initiatives should be pursued in order to build up regional 
undertakings in the scientific domain
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ASPECTS TO 
BE ADDRESSED

PROPOSED ACTIONS TO FIGHT IUU FISHING IN THE 
BLACK SEA 

OBJECTIVES/METHODOLOGY 

Projects (e.g. BlackSeaFish), the GFCM Framework Programme 
and any other relevant project

Results of ongoing Projects should be reported to the WGBS, 
which can facilitate identifying priorities for further actions.

Technical Aspects 

Elaborate a catalogue of fishing gears and vessel types used in 
the Black Sea

The WGBS was informed that a new book, to be published by 
October 2013, included a chapter on fishing gear in Black Sea. 

initiatives). Find complementarities, if any, with the (countries’ 
proposed catalogue. 

Ensure that the GFCM catalogue includes in the possible 
additional information could include statistics of the different 
type of gears used by the different fleet segments.

Available information should be collected by Black Sea riparian States and 
the GFCM could be the repository of this information 

 

Scientific studies on selectivity should be collected. On the basis 
of gaps identified in the studies, further papers should be drafted

Particular attention should be given in studies to the implications for reducing 
by catch, particularly of cetaceans, and discards. The positive and negative 
implications of monofilaments should be considered

MPAs have to be properly managed according to existing rules 
in place in the Black Sea. Further studies should be carried out 
to assist States in establishing MPAs in the Black Sea 

Establish a Fisheries Restricted Area in the longer term

A network of MPAs in the Black Sea should be established and Black Sea 
riparian States should consider the creation of Fishing Restricted Areas 
through GFCM, where necessary

Study the mitigation of the impacts of IUU fishing on cetaceans In view of mitigating the impacts of IUU fishing on cetaceans, a project 
should be launched under the auspices of ACCOBAMS, BSC and the GFCM 
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ASPECTS TO 
BE ADDRESSED

PROPOSED ACTIONS TO FIGHT IUU FISHING IN THE 
BLACK SEA 

OBJECTIVES/METHODOLOGY 

Standardization of the following instruments of management in 
the Black Sea would be required: fishing seasons, fishing areas, 
minimum length size of priorities species, registering and 
marking of fishing gears, technical specifications for mesh size, 
mitigation of by-catch and banning or progressive reduction of 
discards

The WGBS and BSC should dedicate effort to propose ways of 
riparian countriesharmonizing existing measures among 

Under the guidance of the GFCM Working Group on the Black Sea, Black 
Sea riparian States should elaborate recommendations on the basis of relevant 
technical elements for the States to adopt. 

Other potential fora should be also considered

Technical Aspects 

Perform joint stock assessments of priority species

The first Working Group on stock assessment for the black sea 
Nov 2013 together with some training -will be organized in Oct

sessions. It is suggested that this first exercise will be for shared 
stocks. An effort has to be done to collate information from 

ifferent countries on a limited number of priority species d
(turbot, sprat, anchovy and whiting) and to be prepared in 
advance to perform this joint assessment exercise. 

Black Sea riparian States, including through the FAO and UNEP, should seek 
funding opportunities to support research in the Black Sea. The results of 
stock assessments performed for priority species should be brought to the 
GFCM Working Group on Stock Assessment, the GFCM Sub Committee on 
Stock Assessment and the BSC 

Carry out joint surveys at sea (demersal and small pelagic 
species)

Prepare a cooperation programme for extending the current 
survey protocols being carried out at present to the other 
countries. 

Launch common initiatives, including through the FAO/GFCM framework, 
for the direct evaluation of the status of the priority species
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ASPECTS TO 
BE ADDRESSED

PROPOSED ACTIONS TO FIGHT IUU FISHING IN THE 
BLACK SEA 

OBJECTIVES/METHODOLOGY 

Socio-economic 
and Educational 

Aspects 

Awareness campaigns for the protection of Black Sea fisheries 
against IUU fishing should be launched

A network of relevant actors in the Black Sea should be established to raise 
awareness. The establishment of a network of experts through the BSC and 
the GFCM could be instrumental to this action

Facilitate the development and involvement of NGOs, 
professional associations and the civil society in the 
management of Black Sea fisheries

The current lack of participation of NGOs should be considered by Black Sea 
riparian States and their contribution to the conservation of the Black Sea 
ecosystems and the sustainable use of their living resources could benefit 
from their involvement

Invite the public opinion not to criminalize the fishery sector as 
a whole because of some IUU practices 

The alarming recourse to violence in relation to IUU fishing activities in the 
Black Sea has to be duly addressed. Black Sea riparian States should 
endeavor to promote the positive role of fisheries

Promote sustainable aquaculture activities
Opportunities for the development of aquaculture in the Black Sea should be 
sought. The GFCM, through its CAQ, and EIFAAC, could cooperate to assist 
Black Sea riparian States
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ASPECTS TO 
BE ADDRESSED

PROPOSED ACTIONS TO FIGHT IUU FISHING IN THE 
BLACK SEA 

OBJECTIVES/METHODOLOGY 

MCS related 
Aspects 

Improve market control and traceability mechanisms and take 
measures to minimize the trade of IUU products

A deterrent system to fight IUU fishing would have to ensure that controls are 
performed from the net to the plate. Work done by the FAO and the GFCM 
could be taken into account as well as the requirements by EU regulations. 
Market related measures should be developed, departing from the IPOA IUU 
of the FAO

Joint adaptive inspection schemes and national observer 
programmes have to be envisaged 

Coordination among controlling organs operating at regional level (e.g. coast 
guard, border guards and financial police) would have to be pursued, 
including through the existing regional network of coast guards in the Black 
Sea

Carry out joint training of fisheries inspectors and other 
enforcement authorities

Common training based on best practices on controls in the six Black Sea 
riparian States should be organized. The GFCM could organize training 
sessions with the cooperation of the EU (European Commission and if so 
agreed, the European Fisheries Control Agency)

Reinforce MCS and develop cost effective options to that end
Facilitate, through competent organizations, technical assistance and capacity 
building opportunities for the control of fishing fleets, including through 
VMS, in the Black Sea
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  كافالمرفق 
  

  تقرير الدورة السابعة للجنة االمتثال
  2013 أيارمايو/ 14سبليت، كرواتيا، 

  
  

  الدورة افتتاح

  

ابعة  -1 ة لمصايد أسماك البحر األبيض  ُعقدت الدورة الس ة العام ة للھيئ ال التابع ة االمتث للجن
داً عضو 21. وحضر الدورة مندوبون من 2013مايو/أيار  14المتوسط في سبليت، كرواتيا في  ، ابل

ة  ومندوب واحد من بلد غير عضو (االتحاد الروسي)، وممثلون عن العديد من المنظمات الحكومي
  الدولية والمنظمات غير الحكومية.  

اً )، Samir Majdalani( وأعلن السيد سمير مجدالني  -2 دورة مرحب اح ال ال افتت ة االمتث يس لجن رئ
ال  ة االمتث طة لجن رض ألنش اركين، وع ةبالمش ى الوثيق تناداً إل دورات اس ين ال رة ب ي الفت  ف

COC:7/2013/2.  

ان  -3 ى بي رئيس إل ار ال ي  وأش اد األوروب ن االتح دم م وق التصويت المق االختصاصات وحق
  ).COC:7/2013/Inf.4(الوثيقة  والدول األعضاء فيه

  األعمال وترتيبات الدورة اعتماد جدول

  .أي تغييرات، على النحو الوارد في المرفق ألفاعتمد االجتماع جدول األعمال من دون   -4

  ترد الوثائق المعروضة على اللجنة في المرفق باء.  -5

  الھيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط من قِبل األعضاء حالة تنفيذ قرارات

يد   -6 دم الس  Federicoق De  Rossi ة ة، الوثيق ة الھيئ ّم COC:7/2013/Inf.5، من أمان ه ت ، وأشار أن
ي  ي،  13تلق اد األوروب ر، واالتح رص، ومص ا، وقب ر، وكرواتي ا، والجزائ اً (ألباني راً وطني تقري

حالة تنفيذ قرارات الھيئة والجبل األسود، والمغرب، وتونس، وتركيا) عن  وليبيا  واليابان، ولبنان،
دان  54مثل األعضاء، ما ي العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط من قِبل ة من البل في المائ

دم الُمحَرز،  رغم من التق ى ال األعضاء. وأشار إلى أن ھذا يشكل تحّسناً مقارنةً بالعام الماضي. عل
ل ر  اعتُبر تنفيذ قرارات الھيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط من قِب األعضاء غي

ذ التوصيات المتصلة بالرصد، متساٍو. وال تزال الصعوبات قائمة بصورة خاصة على ص عيد تنفي
  والمراقبة، واإلشراف.

دوب مصر أن   -7 ا زال يشكل وفي ھذا الخصوص، أّكد من ة، واإلشراف م الرصد، والمراقب
ود  ام لرصد السفن بسبب وج ة نظ ا يخص إقام ي م يما ف الده، وال س ي ب اكل ف ه المش مجاالً تكتنف

ة  أفاد بأن تعزيز الم غير أنهمختلفة.  معوقات يؤدي إلى تمكين صيادي األسماك، ومساعدة سراقب
ر  ر تختب اً أن مص اد أيض ماك. وأف ايد األس ؤولة لمص ال اإلدارة المس ي مج ة ف اإلدارات الوطني
ام  اء نظ دف إنش ة بھ اعدة األمان ين وبمس ين محلي ع مھندس فن م ام رصد الس ة لنظ ات بديل تكنولوجي

  مراقبة وطني. 
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ة   -8 ى األمان ة إل ارير وطني وأشار مندوب االتحاد األوروبي إلى أنه يتم معالجة مسألة تقديم تق
ى  ذا الخصوص إل اد األوروبي معلومات بھ من خالل عملية استعراض داخلي. وسوف يقدم االتح
دھا  ي سوف يعتم ة الت ى الطريق ال بھدف اإلشارة إل ة االمتث ة للجن دورة المقبل اد ال األمانة قبل انعق

  االتحاد األوروبي والبلدان األعضاء فيه بالنسبة إلى تقديم التقرير. 

ة لمصايد أسماك  ة العام البحر األبيض المتوسط تحديد حاالت عدم االمتثال لقرارات الھيئ
  GFCM/34/2010/3 التوصية باإلشارة إلى

  والمعلومات المقدمة من األعضاء حالة البيانات

ة   -9 اً لحال ة عرض ة الھيئ ّدمت أمان ديم ق ة تق ى الوثيق تناداً إل ات اس ات والمعلوم البيان
COC/VII/2013/Inf.7 وتّم التذكير بأن جدوالً ملخصاً يصف األطر المختلفة لمتطلبات تقديم البيانات .

ة في  ة ونوعي والمعلومات متوفر على الموقع الشبكي للھيئة. وعلى الرغم من حصول زيادات كمي
ى  غ، وبخاصة بالنسبة إل البيانات المقدمة، اُعتبر من الضروري بذل جھود إضافية في مجال التبلي

ى شبكة جھات االتصال التي 1البيانات المتصلة باألسطول والمھمة  دم الُمحَرز إل زي التق . وقد ُع
  جرى تعيينھا ضمن اختصاصات برنامج العمل اإلطاري.

مرتبطة في بعض األحيان إلى أن مسألة تقديم البيانات  وأشار مندوب االتحاد األوروبي  -10
بإدراج قرارات الھيئة ذات الصلة في التشريعات الوطنية. في بعض الحاالت، يقوم ھذا التمرين 
على التنفيذ الذاتي في حين تطلّب، في حاالت أخرى، إنفاذ إجراءات إضافية. وھذه الحالة األخيرة  

من الوقت لتنفيذ  ذ سيكون من الضروري اعتماد إجراء يتطلب مزيداً عدم االمتثال إتماما ال تعني 
  .الھيئة قرارات

يح لألعضاء   -11 ا تت ات إذ أنھ ديم البيان ة لتق يلة المالئم ة تشكل الوس ارير الوطني أن التق رح ب وُش
تُستخدم البيانات سوالحاالت الخاصة التي قد تعيق تقديم البيانات. و المحتملة قيودالاإلشارة فيھا إلى 

ذ  وطني لضمان تنفي ى الصعيد ال ذة عل راءات المتخ أن اإلج ات بش ى معلوم ة للحصول عل المقدم
ثالً  ات عن األساطيل م ارة (البيان ة حول مواضيع مخت ى اللجن ديم المشورة إل ة، وتق قرارات الھيئ

تزود ذلك، تّمت اإلب س درات الصيد). ك ال ق ي مج ة ف ات عن اإلجراءات المالئم ى معلوم ارة إل ش
  وضع إطار مرجعي لجمع البيانات الذي من شأنه أن يسھّل المھام المتصلة بالبيانات.

الفترة بين الدورات لتقديم التوصيات الضرورية بشأن  خاللواقتُرح أن تجتمع لجنة االمتثال   -12
  ضمان تقديم البيانات في الوقت المالئم. 

  شكل رسائل التحديد

ة من نظراً إلى أن حالة   -13 ى حاالت ممكن البيانات والمعلومات المقدمة إلى األعضاء أشارت إل
ر  ال لألعضاء وغي د حاالت عدم االمتث ذي شكلين لرسائل تحدي ين التنفي ال، أدرج األم عدم االمتث

واردة في التوصية  .األعضاء ّرر، إضافةً  GFCM/34/2010/3وذّكر باألحكام ذات الصلة ال التي تب
  متثال، اعتماد الرسائل المذكورة.إلى والية لجنة اال

ية   -14 ذ التوص وب تنفي ى وج ة عل ت اللجن راءات  GFCM/34/2010/3ووافق ذ اإلج ث تُتّخ بحي
ل  ن أج ال الضرورية م ى امتث ى أن التوصية الحصول عل ير إل ر األعضاء. وأُش األعضاء وغي

في حين أن االلتزامات  ،المتعلقة باإلدارة الھيئة  تنطبق بصورة خاصة في حالة عدم تنفيذ قرارات
  عملية تحديد. لن تعقبھا تلقائيا المتصلة بجمع البيانات  

ى   -15 ونظراً إلى أن توجيه رسالة تحديد إلى بلد عضو يعني عدم امتثاله لقرارات الھيئة، أُشير إل
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ا ه رس رح إرجاء توجي ذ. واقتُ ة لضمان التنفي ود الممكن لة أن ھذا قد يعطي انطباعاً سلبياً رغم الجھ
ة عن طريق  ةً عن الھيئ وات الالتحديد إلى الحكومات من جانب األمين التنفيذي نياب يةالقن  دبلوماس

  ، وفقاً لما تلحظه التوصية. المعتادة

ة  -16 ة تكون مكلّف  باإلشراف وشّددت اللجنة على أھمية إقامة شبكة من جھات االتصال الوطني
ذا  ال. وھ ة االمتث لة بلجن ايا المتص ى القض ة يسعل مح لألمان ة، بس رارات الھيئ ذ ق ة تنفي يم حال تقي

يّن وس ذي يتع يسھّل التواصل حين ال تكون البيانات دقيقة أو متوفرة. وعلى ضوء الدور الرئيسي ال
تمكن  ة لت ات الالزم راء الترتيب ى إج ة إل ت األمان ه، ُدعي ة أن تؤدي ال الوطني ات االتص ى جھ عل

  التعيينات.المضي قدما في الحكومات من 

ة   -17 دورات لمواجھ ين ال رة ب الل الفت ال خ ن األعم د م ام بمزي رورة القي ية بض ّدمت توص وقُ
ذلك، ينبغي النظر في الثغرات  د. وك ات التحدي ك عملي ا في ذل ال، بم المسائل المتصلة بعدم االمتث
ة رارات الھيئ ذ ق ى تيسير تنفي ة إل ة الرامي وفير المساعدة الفني وطني لت  والحاجات على المستوى ال

  ذات الصلة، بما في ذلك برنامج العمل اإلطاري. 

، (الملحق جيم) وفي ما يخّص البلدان غير األعضاء، وافقت اللجنة على شكل رسالة التحديد  -18
  التوصية.  تتوخاهاألمين التنفيذي اتخاذ الخطوات المالئمة نيابة عن الھيئة، وفقاً لما  منوطلبت 

ر أعضاء   -19 ي ھي غي وأشار مندوب تركيا إلى أنه في حالة الدول المشاطئة للبحر األسود والت
ة بمصايد  ذكير بوجود مجموعة استشارية معني ة  األسماكحالياً، ينبغي الت ة المعني في إطار الھيئ

ة لمصايد أسماك ة العام دى أن يعمل ضمن الھيئ ذا المنت البحر األبيض  بالبحر األسود. ويمكن لھ
ى  الھيئة، عمالً بمذكرة التفاھم الموقعة مع لمتوسطا البحر األسود، من أجل الحصول عل ة ب المعني

  معلومات حول أنشطة صيد األسماك في جورجيا، واالتحاد الروسي، وأوكرانيا. 

ة   -20 ة أن عملي غ اللجن الده، وأبل ى ب ألة بالنسبة إل ذه المس وأقر مندوب االتحاد الروسي بأھمية ھ
اون  االنضمام اء، يتع ذه األثن ه في ھ ى أن وطني. وأشار إل ى الصعيد ال دماً عل ة تحرز تق ى الھيئ إل

وإلى أن تجربته في مجال الرصد، البحر األبيض  العامة لمصايد أسماكاالتحاد الروسي مع الھيئة 
دةً بالنسب ر مفي الغ ودون تنظيم تُعتب انوني دون إب ر الق ة والمراقبة، واإلشراف ومكافحة الصيد غي

يد  طة ص أن أنش لة بش ات ذات الص ديم المعلوم تعداده لتق ي اس اد الروس ن االتح ة. وأعل ى الھيئ إل
ه التي يقوم بھا األسماك  الةفي البحر األسود شريطة توجي ذي  ةرسمي رس ين التنفي من جانب األم

  طلباً لھذه المعلومات.

ة تشكيل الوبعد   -21 ر  مجموعةمناقشات حول تحديد حاالت عدم االمتثال، قّررت اللجن عمل غي
د  ات التحدي ام مقترح ة، وإتم دى األمان وفرة ل ات المت تعراض المعلوم ة الس مية ومختص رس

د  مجموعةالمعروضة على الھيئة. وكذلك، طُلب إلى  ال ق ة االمتث اع للجن العمل صياغة والية اجتم
ين  رة ب ي الفت د ف ابعة ينعق ا الس ي دورتھ ة ف ى الھيئ رة إل ات مباش ائج المناقش ّدمت نت دورات. وقُ ال

  .(الملحق دال) والثالثين للموافقة

ا  ة التي تغطيھ ة ذات الصلة في المنطق ام رصد السفن ونظم المراقب ذ نظ التقدم الُمحَرز في تنفي
  أسماك البحر األبيض المتوسطلمصايد  الھيئة العامة

دم الُمحَرز  أسماك البحر األبيض المتوسطيئة العامة لمصايد قّدمت أمانة الھ  -22 تقريراً حول التق
مراقبة ذات الصلة في المنطقة التي تغطيھا الھيئة، من العلى صعيد إنشاء نظام لرصد السفن ونظم 

ية  ذ التوص ة تنفي ل لحال الل تحلي ة، GFCM/33/2009/7خ ود الفني ى القي رق إل ّم التط ذلك، ت . وك
ي  ية الت ة الرئيس ة، والمالي ة، والقانوني اواإلداري ى  تواجھھ ير إل احلية. وأُش اء الس دان األعض البل

فن،  ام رصد الس ال نظ درات حي ز الق ج لتعزي اد نھ ىضرورة اعتم د عل م التأكي ذل  وت مواصلة ب
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  .الحجم ةصغيرال الجھود لمساعدة األعضاء في مراقبة مصايد األسماك

اً   -23 وفيربوأبلغ مندوب المغرب اللجنة أن األسطول الوطني بات ملزم نظام رصد السفن في  ت
ة  جميع السفن أن ينطنّالالتي تتجاوز حمولتھا اإلجمالي امالمغرب ، وب ذا ب ق انوني بھ وضع إطار ق

  الخصوص.  

وأفاد مندوب تونس أنه تّم إعداد اإلطار القانوني الوطني إلنشاء نظام رصد السفن. ودعا إلى   -24
ية  ع التوص ياً م فن تمش د الس ام رص ة بنظ ة الخاص ة الوطني ر القانوني ين األط اق ب ز االتس تعزي

GFCM/2009/33/7  ى السواتل لضمان ه عل ر من ات أكث ى التكنولوجي د عل د تعتم دان ق يما أن البل س
  راقبة.الم

  وأشار مندوب الجزائر إلى أھمية ضمان قدرة جميع األعضاء على مراقبة أساطيلھم.   -25

ى   -26 ة عل ة، وشّجع األمان وذّكر مندوب االتحاد األوروبي بالصعوبات المالزمة لمسائل المراقب
ي يمكن استخدامھا في مصايد األس ماك النظر في إمكانية اختبار البدائل لنظام رصد السفن، والت

  .ةصغيرال

ة تشكيل   -27 ررت اللجن ال بھدف معالجة  مجموعةوق ة االمتث ة ضمن لجن ة بالمراقب عمل معني
ة  ذا الصدد، أُبلغت اللجن ة. وفي ھ ة اإلقليمي ات المراقب المسائل المتصلة بنظام رصد السفن وعملي

وال التي نظام رصد السفن، بفضل شأن نشاطً محدد  بفي برنامج العمل اإلطاري يُتوخى  هبأن األم
  وفّرتھا إيطاليا.

  انتخاب أعضاء مكتب لجنة االمتثال

ى   -28 ت المصادقة عل ا تّم رئيس األول. كم ب ال ال ونائ ة االمتث ب لجن يس مكت اب رئ د انتخ أُعي
ي د فليت يد خال تبدال الس ر باس دوب الجزائ راح من  Khaled( اقت Fliti (دون ونس عب امية ل يدة س  بالس

)Samia Lounis Abdoun (ائب رئيس ثاٍن. كن  

  خطة عمل اللجنة

ة   -29 ى الوثيق تناداً إل ل اس ة العم رئيس خط ة COC:7/2013/2عرض ال اد خط ى اعتم ق عل . واتُف
  العمل المقترحة خالل الدورة السابعة والثالثين للھيئة.

  أية مسائل أخرى

  أية مسائل أخرى. االمتثاللم تُعرض على لجنة   -30

  ومكان انعقاد الدورة الثامنة تاريخ

ر   -31 يتم تقري اريخاتُفق على أنه س ة  ت دورة الثامن اد ال ان انعق ة ومك ل الھيئ اخالل دورمن قب  تھ
  . والثالثينالسابعة 

  اعتماد التقرير واختتام الدورة

  . 2013مايو/أيار  16تّم اعتماد ھذا التقرير في   -32
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  المرفق الم
  

  نتائج اجتماع جماعة العمل غير الرسمية التابعة للجنة االمتثال
  ، سبليت، كرواتيا2013مايو/ أيار  14-15

  
  

ائل   -1 ودة الرس أن مس ال بش ة االمتث ابعة للجن دورة الس الل ال رت خ ي ج ات الت ب المناقش عق
ق مع التوصية لتحديد النموذجية   ا يتّف بقاً بم ّدة مس ال والمع ، GFCM/34/2010/3حاالت عدم االمتث

ة  ة العام رارات الھيئ ذ ق اتُفق على تشكيل جماعة عمل غير رسمية تنظر في المسائل المتصلة بتنفي
أسماك البحر األبيض المتوسط. ووافق األعضاء التالون على المشاركة في اجتماع جماعة  مصايدل

اد 2013مايو/أيار  15و 14العمل ھذه والذي انعقد في  : ألبانيا، والجزائر، وكرواتيا، ومصر، واالتح
ة  ب لجن يس مكت اع رئ رأس االجتم ونس. وت رب، وت ود، والمغ ل األس ا، والجب ي، وليبي األوروب

ة ل ة العام اسماك البحر  مصايداالمتثال، السيد سمير مجدالني، كما حضره ممثلون عن أمانة الھيئ
  األبيض المتوسط.

  
دى   -2 ت إح ال. وكان دم االمتث االت ع د ح ة لتحدي ة المتاح ارات المتنوع اع الخي اقش االجتم ن

ة  ى اإلدارات الوطني ه إخطار إل ا تقضي بتوجي األسماك من  مصايدلاإلمكانيات التي تّم النظر فيھ
  نيابةً عن لجنة االمتثال. التنفيذييبعثھا األمين  تحديدخالل رسالة 

  
  واعتُبر أن الخيار األفضل يقضي بالتحّرك على مرحلتين:  -3
  

ة الواسعة  ةفي مرحلة أولى، تُتّخذ اإلجراءات حسب كل حالة على حد  (أ) في إطار الوالي
ة  ا يخص حال للجنة االمتثال من خالل طلبات توضيح تُرسل إلى جميع األعضاء في م

  أسماك البحر األبيض المتوسط؛ مصايدتنفيذ قرارات الھيئة العامة ل
دم   (ب) االت ع د ح رة بتحدي لطة المباش ال س ة االمتث ة لجن نح الھيئ ة، تم ة ثاني ي مرحل وف

  تماع الذي يُعقَد بين الدورات.االمتثال خالل االج
  
  وأقّر االجتماع بأن ھذا نھج جدي جداً، وشكر األمانة على ما قامت به من أعمال.  -4
  
وعلى ضوء ما تقّدم، رّكز االجتماع أوالً على تقييم حالة تنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة   -5

ة ل ة العام ى أ مصايدعن الھيئ يض المتوسط عل ماك البحر األب ى. س وة أول وطني كخط الصعيد ال
وجرى استعراض المعلومات التي قّدمھا كل بلد عضو من خالل التقارير الوطنية، بما في ذلك في 
وفير صورة مفصلة عن الوضع، أعّدت  اع. وبھدف ت حالة األعضاء الذين لم يشاركوا في االجتم

ات  األمانة جدوالً إشارياً ُعرضت فيه حالة تنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن الھيئة ضمن فئ
رةمتنوعة (مثالً نُفّذ بالكامل، غير مبلّغ، إلخ ى أن .). ويرد الجدول كامالً بعد ھذه الفق ق عل د اتُف . وق

وفير توضيحات إضافية عن  ة لت ة زمني ذين أُعطوا مھل ع األعضاء ال ى جمي يُرسل ھذا الجدول إل
  .قرارات الھيئة اإلجراءات المتّخذة لتنفيذ

  
واقترح االجتماع أنه على أساس الجداول التي يتلقاھا األعضاء، إذا اتّضح أن قرارات الھيئة   -6

وا فسال تُنفَّذ،  م يطبق ذين ل ع األعضاء، حتى ال ى جمي يُرسل طلب بالتوضيح. وينطبق ھذا األمر عل
جنة االمتثال ولو قراراً واحداً من قرارات الھيئة. ويرسل األمين التنفيذي طلب التوضيح نيابةً عن ل

ى منظمة الد األسماك عبر الممثلية الدائمة يإلى اإلدارات الوطنية لمصا ه إل او، ويرسل نسخة عن لف
ة  ة الدائم ى البعث جھة االتصال الوطنية. وحين ال توجد ممثليات، يرسل األمين التنفيذي اإلخطار إل

  للدول لدى الفاو. 
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اد األوروبي المتلقي وفي حال الدول األعضاء في االتحاد   -7 األوروبي، اقتُرح بأن يكون االتح

اد األوروبي  ذا، يجب أن يضمن االتح او. ل دى الف ة ل الوحيد لطلب التوضيح من خالل بعثته الدائم
  التنسيق على الصعيد الداخلي، بما في ذلك مع الدولة العضو التي تتلقى طلب التوضيح.

  
ذ وفي نص طلب التوضيح، يقّر األمين الت  -8 ي لتنفي نفيذي بالجھود التي يبذلھا البلد العضو المعن

قرارات الھيئة مع اإلشارة في الوقت ذاته إلى غياب اإلجراءات، حيث ينطبق ذلك. وقد أوصي بأال 
ا يجب  يكون ھذا اإلخطار بمثابة تحديد وبأال تتضمن المصطلحات المستخدمة تعبير "التحديد". إنم

ضمن مھلة محددة لتالفي  يالرّد على األمين التنفيذ ضرورةأن يلفت ھذا الطلب انتباه العضو إلى 
  إجراء تحديد مالئم خالل المرحلة الثانية. 

  
اً للتوصية  -9 ال وفق د حاالت عدم االمتث ة، يجري تحدي ة الثاني . GFCM/2010/34/3 وفي المرحل

ة أشھر  ل ثالث دورات قب واقتُرح بأن تعطي الھيئة سلطةً إلى لجنة االمتثال الستضافة اجتماع بين ال
ة سمن انعقاد الدورة السنوية للجنة االمتثال كحّد أقصى. و  يس مكتب لجن اع رئ ذا االجتم يترأس ھ

ذا اال ة. ويكون ھ ة كل المساعدة المطلوب ي األعضاء،  االمتثال، وتوفّر األمان اً لممثل اع مفتوح جتم
  خبراء قانونيين.ربما 

  
ات التوضيح   -10 واتفق على وجوب أن يتابع االجتماع بين الدورات اإلجابات التي ترد على طلب

ة  ه األمان ات مرضيةً، توّج ر اإلجاب ا األعضاء. وحين ال تُعتب ي يوفّرھ ات الت ى المعلوم تناداً إل اس
 مصايدمن تقرير الدورة السابعة والثالثين للھيئة العامة ل سينرسالةً بالشكل المعروض في المرفق 

  أسماك البحر األبيض المتوسط. وقد ُوضعت صالحيات االجتماع بين الدورات للجنة االمتثال.
  

ة   -11 ة بالوثيق د الملحق ائل التحدي ودة رس يط  مس ّرر تبس ا  COC:7/2013/2وتق ي اعتبارھ لتالف
تمارة طلب التوضيح. ھجومية من جانب األعضاء. وإضافةً  إلى ذلك، سوف يتّم إعداد مسودة الس

  .الھيئة العتمادھا وتُرفع النصوص الجديدة إلى
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  المرفق ميم

 2ةاألطراف المتعاقدسماك البحر األبيض المتوسط من جانب أ مصايدجدول إشاري عن حالة تنفيذ قرارات الھيئة العامة ل

  التوصية          
GFCM/36/2012/2 

  التوصية
GFCM/36/2012/3 

 التوصيتان
GFCM/36/2012/1  

 GFCM/35/2011/2و
  القرار

GFCM/35/2011/1 

صون أسماك القرش صون الحيتانيات  
عن تقديم بيانات مختلطة  المرجان األحمرسماك الرايأو

 بشأن سفن الصيد
ً ال ينطبقالتنفيذ جاٍرجاٍرالتنفيذألبانيا  منفَّذ جزئيا

 لم يُنفّذالتنفيذ جاٍرمنفّذةالتنفيذ جاٍرالجزائر
منفّذال ينطبقنُفِّذت جزئياًنُفِّذت جزئياًبلغاريا
ً التنفيذ جاٍرمنفّذةالتنفيذ جاٍركرواتيا  منفَّذ جزئيا

ً منفَّذال ينطبقنُفِّذت جزئياًنُفِّذت جزئياًقبرص  جزئيا

 التنفيذ جارٍ ال ينطبقمنفّذةغير منفّذة مصر
منفّذ نُفِّذت جزئياً نُفِّذت جزئياًنُفّذت جزئياً االتحاد األوروبي

منفّذ نُفِّذت جزئياً نُفِّذت جزئياًنُفِّذت جزئياًفرنسا
منفّذنُفِّذت جزئياًمنفّذةمنفّذةاليونان
 لم يُنفَّذمبلَّغغيرغير مبلَّغغير مبلَّغإسرائيل
منفَّذنُفِّذت جزئياًنُفِّذت جزئياًنُفِّذت جزئياًإيطاليا
 نُفِّذ جزئياً غير مبلَّغغير مبلَّغغير مبلَّغاليابان

 نُفِّذ جزئياً ال تنطبقالتنفيذ جاٍرلم تُنفَّذ لبنان

 التنفيذ جارٍ ال تنطبقالتنفيذ جاٍرالتنفيذ جاٍر ليبيا
 نُفِّذ جزئياً ال تنطبقنُفِّذت جزئياًنُفِّذت جزئياً امالط

 ال ينطبقال تنطبقال تنطبقال تنطبقموناكو

                                                            

  تُعطى التعريفات في نھاية الوثيقة.  2
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  التوصية          
GFCM/36/2012/2 

  التوصية
GFCM/36/2012/3 

 التوصيتان
GFCM/36/2012/1  

 GFCM/35/2011/2و
  القرار

GFCM/35/2011/1 

صون أسماك القرش صون الحيتانيات  
عن تقديم بيانات مختلطة  المرجان األحمرسماك الرايأو

 بشأن سفن الصيد
 لم يُنفَّذ الوضع غير واضحنُفِّذتلم تُنفَّذالجبل األسود

نُفِّذال تنطبقنُفِّذتنُفِّذت جزئياًالمغرب
 لم يُنفَّذغير مبلَّغغير مبلَّغغير مبلَّغرومانيا
نُفِّذغير مبلَّغنُفِّذتنُفِّذتسلوفينيا
نُفِّذنُفِّذت جزئياًنُفِّذت جزئياًنُفِّذت جزئياًإسبانيا

 لم يُنفَّذغير مبلَّغغير مبلَّغغير مبلَّغالجمھورية العربية السورية
 لم يُنفَّذالتنفيذ جاٍرغير مبلَّغالتنفيذ جاٍرتونس
نُفِّذال تنطبقال تنطبقال تنطبق تركيا

  
  
التوصية  

GFCM/35/2011/1 
التوصية

GFCM/35/2011/3 
التوصية

GFCM/35/2011/4 
التوصية

GFCM/35/2011/5 
التوصية

GFCM/35/2011/6 

العرضي صيدال السجل  
 لطيور البحريةل

العرضيصيدال
عن  رفع التقارير صون الفقمة الناسكة لسالحف البحريةل

 تربية األحياء المائية
 نُفذت غير مبلغالتنفيذ جاٍرغير مبلغنُفذت جزئياألبانيا

 نُفذت نُفذتنُفذتنُفذتالتنفيذ جاٍرالجزائر
 نُفذت ال تنطبقنُفذتنُفذتنُفذتبلغاريا
 نُفذت لم تُنفذلم تُنفذلم تُنفذنُفذتكرواتيا
 نُفذت نُفذت جزئيا نُفذتلم تُنفذنُفذتقبرص
 نُفذت جزئيا  ال تنطبقنُفذتنُفذتنُفذت جزئيا مصر

 نُفذت نُفذت جزئيا نُفذتنُفذتنُفذتاالتحاد األوروبي
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التوصية  
GFCM/35/2011/1 

التوصية
GFCM/35/2011/3 

التوصية
GFCM/35/2011/4 

التوصية
GFCM/35/2011/5 

التوصية
GFCM/35/2011/6 

العرضي صيدال السجل  
 لطيور البحريةل

العرضيصيدال
عن  رفع التقارير صون الفقمة الناسكة لسالحف البحريةل

 تربية األحياء المائية
 نُفذت جزئيا  نُفذت جزئيا نُفذت جزئيانُفذت جزئيانُفذتفرنسا
 نُفذت لم تُنفذتُنفذلملم تُنفذنُفذتاليونان
 لم تُنفذ غير مبلغغير مبلغغير مبلغغير مبلغإسرائيل
 نُفذت لم تُنفذلم تُنفذلم تُنفذنُفذتإيطاليا
 ال تنطبق غير مبلغغير مبلغغير مبلغغير مبلغاليابان
 التنفيذ جارٍ  نُفذت نُفذتالتنفيذ جاٍرلم تُنفذ لبنان
 التنفيذ جارٍ  ال تنطبق نُفذتالتنفيذ جاٍرلم تُنفذ ليبيا
 نُفذت ال تنطبقنُفذت جزئيانُفذت جزئيانُفذت امالط

 ال تنطبق ال تنطبقال تنطبقال تنطبقال تنطبقموناكو
 نُفذت غير مبلغغير مبلغغير مبلغالتنفيذ جاٍرالجبل األسود

 نُفذت ال تنطبقنُفذت جزئياالتنفيذ جاٍرنُفذت جزئياالمغرب
 نُفذت جزئيا  ال تنطبقال تنطبقغير مبلغنُفذترومانيا
 نُفذت ال تنطبقنُفذتنُفذتنُفذتسلوفينيا
 نُفذت نُفذت جزئيا نُفذت جزئيانُفذت جزئيانُفذتإسبانيا

الجمھورية العربية
 لم تُنفَّذ غير مبلَّغ غير مبلَّغ غير مبلَّغ غير مبلَّغ السورية

 نُفذت التنفيذ جارٍ التنفيذ جاٍرغير مبلغالتنفيذ جاٍرتونس
 نُفذت نُفذتنُفذتغير مبلغنُفذت تركيا
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 التوصية  
GFCM/34/2010/2

 التوصية
GFCM/33/2009/1

 التوصية
GFCM/33/2009/2 

  التوصية
GFCM/33/2009/3 

  
بشأن إدارة طاقة الصيد (تقرير

 2008و 2007لجنة المالية عام 
)2009و

في منطقة الصيد المحظورة 
 خليج ليون 

الحجم األدنى لفتحات الشباك 
المستخدمة في صيد أسماك 

القاع
 1المھمة 

 نُفِّذتالتنفيذ جاٍرال تنطبقغير مبلَّغألبانيا
 نُفِّذتنُفِّذتال تنطبقلم تُنفَّذالجزائر

 نُفِّذتال تنطبقال تنطبقنُفِّذتبلغاريا

 نُفِّذت نُفِّذت جزئياًال تنطبقلم تُنفَّذكرواتيا

 نُفِّذت نُفِّذت نُفِّذت نُفِّذتقبرص

 نُفِّذتالتنفيذ جاٍرال تنطبقلم تُنفَّذ مصر
 ال تنطبق نُفِّذت نُفِّذت نُفّذتاالتحاد األوروبي

 نُفِّذت نُفِّذت نُفِّذت نُفِّذتفرنسا

 نُفِّذت نُفِّذت نُفِّذت نُفِّذتاليونان

 لم تُنفَّذغير مبلَّغال تنطبقلم تُنفَّذإسرائيل
 نُفِّذت نُفِّذت جزئياً نُفِّذت نُفِّذتإيطاليا
 ال تنطبقغير مبلَّغ ال تنطبق ال تنطبقاليابان
 نُفِّذتال تنطبق ال تنطبقلم تُنفَّذ لبنان
 نُفِّذت جزئياً نُفِّذت ال تنطبقنُفِّذت جزئياً ليبيا
 نُفِّذت نُفِّذت نُفِّذت نُفِّذت امالط

 ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبقموناكو

 نُفِّذتالتنفيذ جاٍر ال تنطبقلم تُنفَّذالجبل األسود
 نُفِّذت نُفِّذت تنطبقال نُفِّذتالمغرب

 لم تُنفَّذال تنطبق ال تنطبق نُفِّذترومانيا
 نُفِّذت نُفِّذت نُفِّذت نُفِّذتسلوفينيا

 نُفِّذت نُفِّذت نُفِّذت نُفِّذتإسبانيا
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 التوصية  
GFCM/34/2010/2

 التوصية
GFCM/33/2009/1

 التوصية
GFCM/33/2009/2 

  التوصية
GFCM/33/2009/3 

  
بشأن إدارة طاقة الصيد (تقرير

 2008و 2007لجنة المالية عام 
)2009و

في منطقة الصيد المحظورة 
 خليج ليون 

الحجم األدنى لفتحات الشباك 
المستخدمة في صيد أسماك 

القاع
 1المھمة 

الجمھورية العربية
 لم تُنفَّذ غير مبلَّغ ال تنطبق لم تُنفَّذالسورية

 نُفِّذتالتنفيذ جاٍر ال تنطبقنُفِّذت جزئياًتونس
 نُفِّذت نُفِّذت جزئياً ال تنطبقنُفِّذت تركيا
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 التوصية  
GFCM/33/2009/7

 التوصية
GFCM/33/2009/8

 التوصية
GFCM/2008/1

 التوصية
GFCM/2006/2

 التوصية
GFCM/2006/3

  التوصية
GFCM/2005/1 

 نظام رصد السفن  

قائمة السفن التي 
تمارس الصيد غير 
القانوني دون إبالغ 

 ودون تنظيم

إجراءات في 
 دولة الميناء

إقفال موسم
أسماك  مصايد

الدولفين استناداً 
إلى معدات 

ع األسماكيجمت

 3بشأن إنشاء 
مناطق تُمنع 

 مصايدفيھا 
 األسماك

حظر الصيد 
بالجرافات تحت 

 متر 1000

 نُفِّذتالتنفيذ جارٍ التنفيذ جاٍرنُفِّذت جزئياًالتنفيذ جاٍرنُفِّذتألبانيا
 نُفِّذتال تنطبق ال تنطبقال تنطبقغير مبلَّغالتنفيذ جاٍرالجزائر
 نُفِّذت نُفِّذت ال تنطبق نُفِّذت نُفِّذت نُفِّذتبلغاريا
 التنفيذ جارٍ ال تنطبق ال تنطبق غير مبلَّغ نُفِّذت نُفِّذتكرواتيا
 نُفِّذت نُفِّذت نُفِّذت غير مبلَّغ نُفِّذت نُفِّذتقبرص

 ال تنطبقغير مبلَّغ نُفِّذتال تنطبق التنفيذ جاٍر التنفيذ جاٍر مصر
 نُفِّذت نُفِّذت نُفِّذت نُفِّذت نُفِّذت نُفِّذتاالتحاد األوروبي

 نُفِّذت ال تنطبق نُفِّذت نُفِّذت نُفِّذت نُفِّذتفرنسا

 نُفِّذت ال تنطبق نُفِّذت نُفِّذت نُفِّذت نُفِّذتاليونان

 غير مبلَّغ غير مبلَّغال تنطبق غير مبلَّغ غير مبلَّغ غير مبلَّغإسرائيل

 نُفِّذتغير مبلَّغنُفِّذتلم تُنفَّذ نُفِّذت نُفِّذتإيطاليا

 نُفِّذت ال تنطبق ال تنطبقغير مبلَّغال تنطبقغير مبلَّغاليابان

 ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبقنُفِّذتغير مبلَّغلم تُنفَّذ لبنان

 ال تنطبق ال تنطبق نُفِّذتالتنفيذ جاٍر نُفِّذت جزئياً نُفِّذت جزئياً ليبيا

 نُفِّذت ال تنطبق نُفِّذت نُفِّذت نُفِّذت نُفِّذت امالط
 ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبقغير مبلَّغ ال تنطبق ال تنطبقموناكو

الوضع غير  غير مبلَّغ ال تنطبق مبلَّغغير غير مبلَّغ غير مبلَّغ الجبل األسود
 واضح
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 التوصية  
GFCM/33/2009/7

 التوصية
GFCM/33/2009/8

 التوصية
GFCM/2008/1

 التوصية
GFCM/2006/2

 التوصية
GFCM/2006/3

  التوصية
GFCM/2005/1 

 نظام رصد السفن  

قائمة السفن التي 
تمارس الصيد غير 
القانوني دون إبالغ 

 ودون تنظيم

إجراءات في 
 دولة الميناء

إقفال موسم
أسماك  مصايد

الدولفين استناداً 
إلى معدات 

ع األسماكيجمت

 3بشأن إنشاء 
مناطق تُمنع 

 مصايدفيھا 
 األسماك

حظر الصيد 
بالجرافات تحت 

 متر 1000

 نُفِّذت ال تنطبق ال تنطبقالتنفيذ جاٍرال تنطبقنُفِّذتالمغرب
 ال تنطبقغير مبلَّغال تنطبقغير مبلَّغ نُفِّذت نُفِّذترومانيا
 نُفِّذت ال تنطبق نُفِّذت نُفِّذت نُفِّذت نُفِّذتسلوفينيا

 نُفِّذت ال تنطبق نُفِّذت نُفِّذت نُفِّذت نُفِّذتإسبانيا

 غير مبلَّغ غير مبلَّغال تنطبق غير مبلَّغ غير مبلَّغغير مبلَّغالجمھورية العربية السورية
 نُفِّذت غير مبلَّغالتنفيذ جاٍر غير مبلَّغ غير مبلَّغالتنفيذ جاٍرتونس

 نُفِّذتال تنطبق نُفِّذت نُفِّذت نُفِّذت نُفِّذت تركيا
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  تعريفات

  

  الحالة
 

 التعريف

  بلّغ الطرف المتعاقد أن القرار قد نُفّذ وأدرج في التشريع الوطني.نُفّذ-1

ة  :نُفِّذ جزئياً -2 درج بصورة كامل م يُ ه ل ا ألن بلّغ الطرف المتعاقد أن القرار نُفِّذ جزئياً فقط ، إّم
االت ة من الح ط مجموعة فرعي ثالً التشريع يغطي فق وطني (م ي التشريع ال  -ف

ام  وطني شامل بشكل ت ات) أو ألن التشريع ال ات البيان اطق، متطلب األنواع، المن
  ئية. إنما لم يتم االمتثال له سوى بصورة جز

 للقرار: المرتقبلتنفيذ ل تحّسبابلّغ الطرف المتعاقد عن إحدى اإلجراءات التالية  :التنفيذ جارٍ -3
  :التنفيذفي صعوبات  3-1

ة  الج الصعوبات التقني يأعلن الطرف المتعاقد أنه يع ال ف ا دور فع ي لھ ذ  الت تنفي
 القرار.

  :قيد اإلعداد 3-2
ة  ة/جرت معالج عوبات تقني ن ص ا م اجح، م و ن ى نح ة عل عوبات التقني الص

 في التشريع الوطني. القرار والطرف المتعاقد يدرج
  :خطة اإلدارة قيد اإلعداد 3-3

اجح،  و ن ى نح ة عل عوبات التقني ة الص ة/جرت معالج عوبات تقني ن ص ا م م
د  دادوالطرف المتعاق إلدارة   بصدد إع ةً ل رى، سخط ور أخ ين أم ن ب مل، م تش

 القرار.
  :اختبارات تجريبيةإجراء  3-4

  الطرف المتعاقد يجري اختبارات باتجاه تنفيذ القرار.

م  لم يُنفَّذ-4 بلّغ الطرف المتعاقد أن القرار لم يُدَرج في التشريع الوطني/ أدِرج القرار إنما ل
  يتّم االمتثال له بعد.

 التالية:الطرف المتعاقد ليس ملزماً بتنفيذ القرار ألحد األسباب  ال ينطبق-5
 ال وجود ألنشطة صيد: 5-1

  ال يقوم الطرف المتعاقد بأي نشاط في مجال الصيد في المنطقة الخاضعة للقرار.
   أسماك مغلقة: مصايد 5-2

 أغلق الطرف المتعاقد مصيد األسماك المعني بالقرار.
  محظور: 5-3

  حظّر الطرف المتعاقد صيد األنواع المعنية بالقرار.
 

ي  غير مبلّغ-6 ه ف رار وإدراج ذ الق راءات لتنفي ذت إج ا إذا اتُخ د م رف المتعاق غ الط م يبلّ ل
م  ات، ل ديم بيانات/معلوم ي تتطلب تق رارات الت التشريع الوطني، أو في حال الق

 يقّدم الطرف المتعاقد البيانات/المعلومات المطلوبة.
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  المرفق نون
  

  

اإليضاحات المطلوبة عن حالة تنفيذ توصيات الھيئة  بشأنرسالة نموذجية 
  العامة

  المتعاقدةد أسماك البحر األبيض المتوسط من جانب األطراف يلمصا

  

  صاحب المعالي،

  

اسمحوا لي بدايةً أن أعرب عن خالص تقديري لاللتزام المتواصل الذي تبديه حكومتكم في دعم 
  .المتوسطالھيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض 

ً أن أتوجه إليكم بالشكر على المعلومات التي وفّرھا [البلد] إلى لجنة االمتثال بمناسبة  وأوّد أيضا
(المكان والتاريخ) في ما يخّص تنفيذ توصيات الھيئة العامة لمصايد أسماك البحر  ...الـانعقاد دورتھا 

 ووفقاً للمعلومات المتاحة، فإن [البلد] ال .ةاألبيض المتوسط، كما ھو مبيّن في الجدول الملحق بھذه الوثيق
وعالوةً على ذلك، لم تتلق لجنة االمتثال أي تقرير يتعلّق بحالة  .ينفّذ بعد التوصيات ـــــــــــــ تنفيذاً كامالً 

  .تنفيذ [البلد] للتوصيات ــــــــــــــ

ً لكم أن تطلعونا على أي تطورات تكون قد طرأت على   صعيد تنفيذ التوصياتوسأكون ممتنا
  .إنفاذھا أعاقتة قد عينصعوبات م ةأعاله، وأن تشيروا إلى أي المذكورة

 

  .إرسال رّدكم قبل [التاريخ]ب كون ممتنا إذا تكرمتموسأ

 

 .تفضلوا بقبول فائق االحترامو
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  المرفق سين
  

  المتعاقدة غير الممتثلةرسالة نموذجية تتعلق بتحديد األطراف 
  

  صاحب المعالي،

 
أوّد أن أشكركم على المعلومات اإلضافية التي وفّرتھا حكومتكم بشأن حالة تنفيذ توصيات الھيئة العامة 

  .لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط

التنفيذ الصحيح إلجراءات الصون واإلدارة التي تضعھا الھيئة العامة لمصايد وبھدف ضمان 
أسماك البحر األبيض المتوسط، تضطلع لجنة االمتثال بمھمة تحديد حاالت عدم االمتثال لألطراف 

بشأن تحديد "  GFCM/34/2010/3 وقد تّمت المصادقة على ھذا بموجب التوصية.في الھيئة ةالمتعاقد

  .االمتثال"، التي اعتُمدت في الدورة الرابعة والثالثين للھيئةحاالت عدم 

ووفقاً ألحكام ھذه التوصية، يتوجب على الھيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط، 
ً وإدراجھا في  من خالل لجنة االمتثال التابعة لھا، أن تضمن تنفيذ التوصيات السارية تنفيذاً صحيحا

الھيئة العامة لمصايد أسماك  ية إنشاءة من اتفاقخامسوال )باء( 1- عمالً بالمادتين الثالثة التشريعات الوطنية
  .البحر األبيض المتوسط

 :من حكومتكم إلى أن [البلد] ال ينفّذ بعد التوصيات التالية اردةوالأحدث المعلومات  ويشير تحليل

 ]  السبب [ -

-  

-  

ً مع التوصيةو   تجدر اإلشارة إلى أنه تمشيا GFCM 34/2010/3الرّد على الحق في [البلد]  لدى
العامة المقبلة للھيئة، وتوفير جميع المعلومات المكّملة ذات  الجلسةيوماً قبل انعقاد  30لجنة االمتثال حتى 

  .الصلة، بما في ذلك اإلجراءات المخطط لھا لتصحيح الوضع

  .خطار نيابةً عن حكومتكمباستالم ھذا اإل إشعارٍ  إذا تكرمتم بإرسالوسأكون ممتناً 

 

  ،قبول فائق االحترامب وتفضلوا
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  المرفق عين
  

  GFCM/34/2010/3 رسالة نموذجية عن تحديد غير األعضاء وفقاً للتوصية
  
  
  

 صاحب السعادة،

 

 .[XXXX] لحكومةاسمحوا لي في البداية أن أعرب عن خالص تقديري 
  

فيما يتعلق بتحديد عدم "  GFCM/34/2010/3نطاق التوصيةبر مع ھذه الرسالة يسرني أن أذكّ 
يتعين على الھيئة، وفقا ألحكام ھذه و. الھيئة في دورتھا الرابعة والثالثين ااعتمدتھ تياالمتثال"، ال

وإدراجھا ت النافذة بشكل صحيح التوصية، ومن خالل لجنة االمتثال الخاصة بھا، ضمان تنفيذ التوصيا
ً للماد في وقد اعتمدت الھيئة  .الھيئة ية إنشاء(ب) والخامسة من اتفاق1الثالثة  تينالتشريعات الوطنية وفقا

بشأن ، GFCM/30/2006/5 العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط في الدورة الثالثين التوصية
وتدعو ھذه  .غير المتعاقد في مجال اختصاص الھيئة" معايير الحصول على وضع الطرف المتعاون"

ة بھما ألن تصلصيد في البحر األبيض المتوسط والبحر األسود والمياه الممارس الالتوصية الدول التي ت
ويحدد ھذا الوضع الدول التي تصيد طواعية وفقاً  .الھيئة فيتصبح "أطرافاً متعاونة غير متعاقدة " 

لم تتقدم حكومتكم حتى اآلن بطلب للحصول على مثل إذ و .التي اعتمدتھا الھيئة لتدابير الحفظ واإلدارة

  .ھذا الوضع، فھي بالتالي ليست عضوة في الھيئة

من" اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية  8ويدرك القانون الدولي المتعارف عليه، كما ھو مبين في المادة 
، بشأن حفظ وادارة األرصدة السمكية 1982ون األول ديسمبر/كان 10 بتاريخاألمم المتحدة لقانون البحار، 

)، أن من واجب الدول أن 1995(نيويورك،  المتداخلة المناطق واألرصدة السمكية الكثيرة االرتحال"
إلدارة مصايد القائمة تتعاون في حفظ الموارد البحرية الحية، بما في ذلك من خالل المنظمات االقليمية 

  .األسماك 

  :) من ھذا االتفاق أيضاً أنه4( 8ويرد في المادة 

فقط تلك الدول األعضاء في مثل ھذه المنظمة أو المشاركة في مثل ھذا الترتيب، أو التي توافق على  "
تطبيق تدابير الحفظ واإلدارة التي تضعھا منظمة كھذه أو ترتيب كھذا، ستحصل على الموارد السمكية 

  ".ابيرالتي تنطبق عليھا تلك التد

 إلدارة األسماك واتساقا مع ھذا الحكم، ومع األخذ في االعتبار أن الھيئة ھي المنظمة اإلقليمية
المختصة فيما يتعلق بالبحر األبيض المتوسط والبحر األسود، يتوقع من كافة الدول التي تمارس الصيد 

القائمة الكاملة متاحة ونوية للھيئة (في ھذه المنطقة أن تتقيد بالتوصيات النافذة، كما تعتمدھا الدورات الس
  ).  www.gfcm.org ي:على شبكة اإلنترنت على العنوان التال
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المتوسط والبحر األسود أم األبيض ولتوضيح ما إذا كانت حكومتكم تقوم بأنشطة صيد في البحر 
 لمقبلةاال، ومدى قيامھا بذلك، سيكون من دواعي سروري أن تتكرموا ببحث إمكان حضوركم الدورة 

التي سيتم فيھا تحديد حاالت عدم االمتثال للتوصيات النافذة وللھيئة التي ستنعقد في (يوم/شھر/سنة) 
اإلجراءات التي يمكن اتخاذھا ضد من يصطادون األسماك بطريقة تنتقص من فعالية ھذه مناقشة و

  .التوصيات

األبيض وعالوة على ذلك، وبما يتفق مع درجة انخراط حكومتكم في أنشطة الصيد في البحر 
المتوسط والبحر األسود، أود أن أدعوكم إلى النظر في أن تصبح حكومتكم عضوا في الھيئة أو أن تحصل 

  ".المتعاون غير المتعاقد على وضع "الطرف

قد تحتاجونھا بشأن ھذه إضافية ضاحات معلومات أو إي ةوسيكون من دواعي سروري تقديم أي
  .المسألة

 حترام،االفائق بقبول لوا وتفض
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  المرفق فاء
  

  تقرير الدورة الرابعة للجنة اإلدارة والمالية
  2013/أيار مايو13سبليت، كرواتيا، 

  

  افتتاح الدورة

  
عقدت لجنة اإلدارة والمالية (اللجنة) التابعة للھيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض   - 1

. وقد حضر الدورة 2013مايو/أيار  13المتوسط (الھيئة) دورتھا الرابعة في سبليت، كرواتيا في 
من البلدان األعضاء في الھيئة باإلضافة إلى مراقبين من دول غير أعضاء في  21مندوبون من 

  لھيئة (االتحاد الروسي) ومن منظمات حكومية دولية وغير حكومية دولية. ا
 

، نائب الرئيس األول للجنة، افتتاح الدورة مرحباً Aleksandar Joksimovicوأعلن السيد  - 2
بالمشاركين ومبدياً تقديره لحكومة كرواتيا الستضافتھا ھذه الدورة في سبليت وللتنظيم الممتاز لھذا 

  الحدث. 
  
  عتماد جدول األعمال وترتيبات الدورةا
  
أشار نائب الرئيس إلى بيان االختصاصات وحقوق التصويت المقدم من االتحاد األوروبي   - 3

  .CAF:IV/2013/Inf.4ودوله األعضاء على نحو ما يرد في الوثيقة 
  
الطفيفة مع إدخال بعض التعديالت ألف وقد تم اعتماد جدول األعمال الوارد في المرفق   - 4

  عليه.
  

  تقرير األمانة عن المسائل اإلدارية والقانونية
  
قّدم السيد عبد هللا سرور، األمين التنفيذي للھيئة، "تقرير األمانة عن المسائل اإلدارية   - 5

) الذي يلخص األوضاع اإلدارية والمالية. وبعدما سلّط الضوء CAF:IV/2013/2والمالية" (الوثيقة 
ي اعتمدته أمانة الھيئة ودوره األساسي في العملية التي ذالموجه نحو النتائج الالنھج على تأثيرات 

من دستور  14أطلقتھا منظمة األغذية والزراعة (الفاو) بالنسبة إلى األجھزة المنشأة بموجب المادة 
الفاو، تناول العرض جملة مواضيع من بينھا المقر الرئيسي للھيئة والتعيينات والمعدات والبنى 

واإلجراءات الخاصة بالبحر األسود وأنشطة التعاون والزيارات  فريق المھاملتحتية وأنشطة ا
الرفيعة المستوى واجتماعات التنسيق واالجتماعات والمطبوعات والتعاون مع الشركاء وحالة دفع 

مل بما يش 2012سنة لالمساھمات في الميزانية المستقلّة من قبل األعضاء واستعراض بيان النفقات 
  الموارد من خارج الميزانية. 

  
  المسائل اإلدارية
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  التوصيات المعتمدة بموجب المادة الخامسة من اتفاقية إنشاء الھيئة
  
ً نص التوصيات المعتمدة في الدورة السادسة   - 6 أُبلغت اللجنة بأّن األمانة قد أحالت رسميا

مراقبين. وبعد "فترة سماح"، دخلت ) إلى األعضاء وال2012والثالثين للھيئة (المغرب، مايو/أيار 
  . 2012أكتوبر/تشرين األول  6القرارات ذات الصلة حيز التنفيذ في 

  
  اإلجراءات المحددة التي اتخذتھا الھيئة في منطقة البحر األسود

  
أطلع األمين التنفيذي اللجنة على أبرز نتائج األنشطة في منطقة البحر األسود مسلطاً   - 7

على تعيين جھات االتصال لكل من الدول المطلّة على البحر األسود الضوء بشكل خاص 
واستحداث قاعدة بيانات إقليمية على اإلنترنت للخبراء والمؤسسات في منطقة البحر األسود وعقد 
حلقتي عمل عن الرصد والمراقبة واإلشراف وجمع البيانات على التوالي. وشدد بنوع خاص على 

ته البلدان األعضاء وغير األعضاء تجاه أنشطة الھيئة وتوطيد التعاون مع االھتمام الكبير الذي أبد
  بلغاريا ورومانيا وتركيا.

  
  أنشطة األمانة وطريقة عملھا

  
اجتماعاً  22وأُبلغت اللجنة أّن أنشطة األمانة بين الدورة واألخرى شملت تنظيم وتنسيق   - 8

اجتماعات لألجھزة الفرعية والدورة السنوية للجنة العلمية  9وافقت عليه الھيئة، بما في ذلك 
اجتماعات لألجھزة الفرعية التابعة للجنة المختصة بتربية األحياء المائية والدورة  4االستشارية و

نظام المعلومات للنھوض بتربية األحياء الثامنة للجنة المختصة بتربية األحياء المائية، بما في ذلك 
اجتماعات لمكتبھا ولمكتب لجنة االمتثال  3. كما عقدت الھيئة حر األبيض المتوسطالمائية في الب

حلقات عمل إقليمية فرعية  4، فضالً عن تنظيم مجموعة العمل المخصصة المعنية بالبحر األسودو
  وثيقة فنية وإدارية. 35األول. وأصدرت األمانة  ياإلطارالعمل ضمن برنامج 

  
 Miguel Bernal) السيد 4-مسؤول عن موارد مصايد األسماك (فوأُبلغت اللجنة أّن ال  - 9

/ المترجمة العلمية في حين تّم تعيين المحررة  2012(إسباني الجنسية) قد تم تعيينه في يوليو/تموز 
. وعالوة 2012(فرنسية الجنسية) في أكتوبر/تشرين األول  Dominique Bourdenet) السيدة 2- (ف

إلى مساعدة البرنامج  5- من مساعدة إدارية خ ع Claudia Escutiaعلى ذلك، تم ترفيع وظيفة السيدة 
بما يعكس على نحو أفضل المسؤوليات والمواصفات المطلوبة لھذه الوظيفة. وال يزال  6-خ ع

) 3- (ف العمل جاٍر الختيار مسؤول عن مصايد األسماك مختص بالمسائل القانونية والمؤسسية
). وفي ھذه األثناء، تولى فريق مؤقت يضّم أربعة 2-) وحارس أمن (خ ع3-ومساعد مكتب (خ ع

 6) مؤقت لمدة 3- من المتقاعدين من الفاو المھام األمنية بالتناوب. وتم تعيين مساعد مكتب (خ ع
المھام مومة وتولى استشاريون تأدية األإجازة  خاللكتب في الھيئة مالموظفة  الستبدالأشھر 

 األمنية. وقد ساعد متدّرب واحد وعدد من االستشاريين في تنفيذ األنشطة في 
  . 2013 -  2012سنتي 

  
  تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات

  
أُبلغت اللجنة باستحداث بنية تحتية دائمة قائمة على تكنولوجيا السحابة اإللكترونية بھدف:   -10
 لدعم األنشطة بين الدورة واألخرى واألجھزة الفرعية وبرنامج) توفير أدوات تفاعلية مكيّفة 1(
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) تقديم حّل متكامل يمّكن األطراف المھتمة من التواصل ومن تخزين البيانات 2؛ ( ياإلطار العمل
  .التكلفة الفعالية من حيثوتعزيز ) وتحسين كفاءة األمانة 3المشتركة؛ (

  
  المقر الرئيسي للھيئة

  
بأّن تمويل المقر الرئيسي ألمانة الھيئة يتّم بواسطة مساھمة من الفاو  جرى تذكير اللجنة  -11

يورو في السنة). وقد جرى تأمين  100 000يورو في السنة) ومن إيطاليا (قدرھا  46 000(قدرھا 
  تجھيزات تكنولوجيا المعلومات.واقتناء البنى التحتية والمعدات األمنية الالزمة 

  
  التعديالت في اتفاقية إنشاء الھيئةحالة المصادقة على 

  
على اتفاقية  1997أُطلعت اللجنة على حالة الموافقة على التعديالت التي أُدخلت في سنة   -12

من األعضاء قد أَودعوا صكوك موافقتھم في حين  21إنشاء الھيئة والتي بقيت على حالھا، أي أّن 
لم تودعا الصك بعد. ووردت رسالة من  أّن مصر (التي عمدت إلى تسديد مساھمتھا) وإسرائيل

تبلغ فيھا بأّن سوريا قد صادقت على  2010سفارة الجھورية العربية السورية في سبتمبر/أيلول 
  االتفاقية. 

  
  المسائل المالية

  
  مساھمات األعضاء في الميزانية المستقلة

  
سلت في يونيو/حزيران أبلغت األمانة اللجنة بأّن رسالة "النداء الخاص بطلب األموال" أر  -13

، كا ن معظم األعضاء قد سددوا مساھماتھم. 2012. ومع حلول شھر ديسمبر/كانون األول 2012
عضواً؛ في حين أّن كال  18وبلغ مجموع األعضاء الذين أودعوا صكوك قبولھم ودفعوا مساھماتھم 

ماتھم، بينما لم تودع من لبنان وليبيا ومالطة قد أودعوا صك قبولھم لكن من دون أن يدفعوا مساھ
  أي من الجمھورية العربية السورية وإسرائيل صك القبول وال سددتا مساھماتھما. 

  
وطرح مندوب الجزائر مسألة المساھمات التي لم تُسدد بعد مشدداً على ضرورة الحرص   -14

على وفاء جميع األعضاء بالتساوي بواجباتھم عند استحقاقھا دونما تأخير بما يسمح لألمانة أن 
تعمل بكامل طاقتھا. وطُلب إلى الوفود من البلدان التي ال تزال لديھا مساھمات مستحقة إعطاء 

  ت بھذا الشأن. فأكدت مالطة وليبيا للجنة أنھما ستبادران إلى الدفع في الوقت المطلوب. إيضاحا
  

  : الميزانية المستقلة والمتأخرات والصناديق االستئمانية2012األوضاع المالية في عام 
  
أُطلعت اللجنة على النفقات الرئيسية في الفترة ما بين الدورتين بحسب األولويات وخطة   -15

  المعتمدة. العمل
  
وأتيحت المعلومات الواردة من الفاو واالتحاد األوروبي وإيطاليا عن حالة موارد الھيئة من   -16

  خارج الميزانية (أي المساھمات الطوعية من األعضاء المخصصة ألنشطة محددة).
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  . وتقدمت اللجنة بالشكر إلى األمانة على عرضھا المفّصل عن المسائل اإلدارية والمالية  -17
  
وأشار مندوب االتحاد األوروبي إلى ازدياد حجم األنشطة التي تنفذھا الھيئة بفضل الموارد   -18

الخارجة عن الميزانية وأبرز حاجة األعضاء إلى الحصول على صورة شاملة للموارد المالية 
لشفافية في اإلضافية التي تُستخدم لتمويل األنشطة المتفق عليھا بين الدورة واألخرى. وأكد أھمية ا

الميزانية لكي يتمكن األعضاء من اتخاذ قرارات مستنيرة عند النظر في خطة العمل السنوية. 
ً يقتصر على الموارد الخارجة عن الميزانية   –واقترح بھذا الصدد أن تعّد األمانة تقريراً إضافيا

د في تحليل خطة العمل بما يفي -على أن يُحال مع التقرير المعتاد عن المسائل اإلدارية والمالية 
  وتحديد األولويات.

  
وحظي ھذا االقتراح بتأييد واسع من مندوب فرنسا الذي شدد على أھمية معرفة اإلطار   -19

) وغيره، ياإلطارالعمل اإلداري (الميزانية المستقلة، الموارد الخارجة عن الميزانية، برنامج 
كل من األنشطة المنفذة بين الدورة واألخرى. وتم التذكير في ھذا اإلطار بأّن ضمنه الذي اندرجت 

  األنشطة الجارية بالتعاون مع المشاريع اإلقليمية للفاو ال يمكن تصنيفھا ضمن ھذه الفئة. 
  

الميزانيّة المؤقتة للھيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط ومساھمات األعضاء 
  2013سنة ل
  
(الوثيقة  2013سنة لعرض األمين التنفيذي ميزانية الھيئة ومساھمات األعضاء   -20

CAF:IV/2013/3.(  
  
وكانت الميزانية المقترحة للفترة المذكورة قد أُعّدت مع افتراض تعيين المسؤول عن   -21

) 3- ) ومساعد المكتب (خ ع3- مصايد األسماك المختص بالمسائل القانونية والمؤسسية (ف
، فضالً عن ترفيع درجة محلل 2013) قبل شھر نوفمبر/تشرين الثاني 2-والحارس األمني (خ ع

  . 2014) اعتباراً من سنة 6- ) إلى مساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات (خ ع5- البرامج/النظم (خ ع
  
ريكياً دوالراً أم 1 940 973بحدود  2013ويقّدر المبلغ اإلجمالي للميزانية المستقلة في سنة   -22

ً في سنة  2 056 017 مقابل في المائة في  7.53. وتمثل ھذه األرقام زيادة بنسبة 2014دوالراً أمريكيا
مقارنة بالميزانية  2014في المائة في سنة  5.93وزيادة بنسبة  2012مقارنة بسنة  2013سنة 

  المقترحة للسنة المالية السابقة. 
  
ً  2013وأُعّد اقتراح الميزانية لسنة   -23 على افتراض أّن الفاو ستواصل المساھمة في أيضا

ً تقنياً؛ وأّن الحكومة اإليطالية  46 000األمانة بمبلغ  يورو في السنة باإلضافة إلى تقديمھا دعما
  يورو في السنة لتغطية قسم من التكاليف الجارية للھيئة.  100 000سوف تواصل إنفاق 

  
عبّر عنھا بصورة غير رسمية لتغطية مساھمة صربيا وبالنسبة لرغبة الجبل األسود التي   -24

دوالر أمريكي، أكد مندوب الجبل  8 785.42التي لم تُسدد بعد قبل انسحابھا من الھيئة والبالغة 
األسود أّن ھذا سيكون موضع بحث ثنائي على مستوى الوزراء وأّن القرار النھائي سوف يصدر 

  في أقرب وقت ممكن لكي تنظر فيه الھيئة.
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وأيد مندوب الجزائر مقترح األمين التنفيذي بشأن تغطية تكاليف مناصب نواب رؤساء   -25

  اللجان  واقترح البحث في إمكانية تكبد ھذه التكاليف من قبل بلدانھم.
  
واثنى وفد االتحاد األوروبي على العرض المفصل الذي قّدمته األمانة مما أتاح النظر عن   -26

كثب في الجھود التي تبذلھا األمانة لتنفيذ جميع المخرجات المنشودة ولزيادة الكفاءة وكفالة 
رقام االستخدام األمثل للنفقات. واقترح الوفد بھذا الصدد إفساح مزيد من الوقت لألعضاء لتحليل األ

  خاصة في ضوء المناقشات التي ستجري خالل األسبوع. 
  
اللجنة على اتخاذ قرار نھائي بشأن التعيينات واعتماد الميزانية واألولويات خالل ووافقت   -27

  . 2013األسبوع بعد مراجعة خطة العمل لسنة 
  

  برنامج عمل لجنة اإلدارة والمالية
  
كلت إلى اللجنة، طرح مندوب تونس إمكانية عقد اجتماع نظراً إلى الوالية الھامة التي أُو  -28

مع اللجان األخرى الضروري تنسيق للمكتب اللجنة في الفترة الفاصلة بين الدورة واألخرى ل
وللتحضير للمسائل المالية. غير أنه اقترح في المناقشات الالحقة أن تتم ھذه التحضيرات بالوسائل 

أو سواھا) عوضاً عن إضافة عبء كبير إلى النفقات القائمة لعقد  اإللكترونية (المؤتمرات الفيديوية
  اجتماع آخر.

  
  انتخاب مكتب اللجنة

  
ذّكر األمين التنفيذي بقواعد انتخاب مكتب األجھزة الفرعية للھيئة. وأيّد عدد من الوفود   -29

عملية التحديث انتخاب أعضاء المكتب الحاليين لوالية أخرى نظراً إلى التحديات الناشئة عن 
  . المكلفون بالفعل عملھمأن يواصل األشخاص  أجلھا من المھم من الجارية للھيئة والتي

  
(ألبانيا)  Mimoza Cobaniوفي ظل غياب السيد محمد ناجح، انتخبت اللجنة باإلجماع السيدة   -30

  في منصب النائب الثاني لرئيس اللجنة. 
  

  أية مسائل أخرى
  
) من 2) من اتفاقية إنشاء الھيئة وال سيما المادة الثالثة (1ادة الثانية (باإلشارة إلى الم  -31

الئحتھا الداخلية التي تنص على أن "يتسلم األمين التنفيذي في كل دورة أوراق تفويض الوفود، 
والدول التي لھا صفة مراقب والمنظمات الدولية المشاركة بصفة مراقب. وتطابق ھذه األوراق 

الموضوعة من قبل األمانة"، عرض األمين التنفيذي نموذج استمارة لكي تنظر  الصيغة الموحدة
  فيه الھيئة. 
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وأيّد مندوبا فرنسا والجزائر ھذا االقتراح مذكرين بأّن ھذا اإلجراء متبع بالفعل في   -32
ن منظمات إقليمية أخرى إلدارة مصايد األسماك وبأّن من شأنه أن يعزز أكثر دور الممثلين الوطنيي

  المشاركين في الدورات وواليتھم. 
  
وقد تم اعتماد نموذج االستمارة مع إدخال بعض التعديالت التي اقترحتھا الوفود. واتفق   -33

على أن تُرسل األمانة نموذج االستمارة إلى األعضاء في الوقت الكافي قبل انعقاد كل دورة من 
  الدورات. 

  
  موعد ومكان انعقاد الدورة الخامسة

  
اعتبر مندوبا مصر وتونس أنه من الضروري اإلبقاء على اجتماع لجنة اإلدارة والمالية   -34

ضمن الدورة السنوية للھيئة (وليس قبلھا) رغم تأييدھما عقدھا في وقت متأخر من األسبوع للنظر 
  . ومن ثم في التداعيات المالية على الميزانيةالمزمع االضطالع بھا أوالً في األولويات واألنشطة 

  
واتُفق بالتالي على أن تحدد الھيئة في دورتھا السابعة والثالثين موعد ومكان انعقاد الدورة   -35

  السادسة.
  

  اعتماد التقرير واختتام الدورة 
  
    .2013مايو/أيار  16اعتُمد ھذا التقرير في   -36
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  ألف الملحق/  فاء المرفق

  

  األعمال جدول

  

 افتتاح الدورة .1
 وترتيبات الدورةاعتماد جدول األعمال  .2
 استنتاجات فريق المھام حول المسائل اإلدارية والمالية .3
 تقارير األمانة حول المسائل اإلدارية والمالية .4

 أنشطة األمانة وسير عملھا، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالتوظيف 
  حالة المصادقة على التعديالت في اتفاقية إنشاء الھيئة العامة لمصايد

 بيض المتوسطأسماك البحر األ
 حالة مساھمات األعضاء في الميزانية المستقلة 
  الميزانية المستقلة والمتأخرات والصناديق  2012األوضاع المالية في عام :

 االستئمانية
الميزانية المؤقتة للھيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط ومساھمات األعضاء  .5

 2013لسنة 
 والماليةبرنامج عمل لجنة اإلدارة  .6
 انتخاب مكتب لجنة اإلدارة والمالية .7
 أية مسائل أخرى .8

  ية للھيئة قانونالدورات ال إلىأوراق التفويض  استمارة موحدة لتقديماقتراح
 العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط

 موعد ومكان انعقاد الدورة الخامسة للجنة .9
  اعتماد التقرير واختتام الدورة .10
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  المرفق صاد
  

  أوراق التفويض إلى الدورات القانونيةاستمارة موحدة لتقديم 
  للھيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط

  
  

في "بناء على توجيھات [ممثل السلطة المسؤولة]، أوّد  إحاطتكم علما بأّن [اسم العضو 
الھيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط] سوف يشارك في الدورة [...] للھيئة العامة 
لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط وسوف يمثّله الوفد التالي (أو السيد ... في حال كان الوفد 

  يقتصر على شخص واحد فقط...):

  

 السيد ... (الوظيفة الرسمية) رئيس الوفد. -
 السيد ... (الوظيفة الرسمية) مناوب (مناوبون)  -
 السيد ... (الوظيفة الرسمية) خبير (خبراء) -
 السيد ... (الوظيفة الرسمية) مستشار (مستشارون) -
  

ويُسمح للسيد ...، رئيس الوفد، أو في حال غيابه للمناوب عنه أو ألي عضو آخر يعيّنه من   
بين أعضاء الوفد، بالمشاركة في مجريات الدورة وباتخاذ، نيابة عن حكومة [اسم العضو في 
الھيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط] (أو عن السلطة المختصة بالنسبة إلى 

  في سياق ھذه الدورة.  الزمةاإلقليمية للتكامل االقتصادي)، أي إجراءات أو أي قرارات  المنظمات

  

  التوقيع  

  [الوزير أو السلطة المسؤولة]"  

  

يُفضّل أن تحمل الرسالة توقيع الوزير المعني؛ كما يجوز أو توقّعھا نيابة عنه أي سلطة   
  )DG MARE –ن البحار والصيد (على غرار المديرية العامة لشؤوبذلك أخرى مرّخص لھا 

  

تُرسل أوراق التفويض إلى األمين التنفيذي للھيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض   
  المتوسط.
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  المرفق قاف
  

  الھيئة العامة ية إنشاءجماعة العمل لمراجعة اتفاق صالحيات
  أسماك البحر األبيض المتوسط مصايدل 

  
امالھدف  راح  الع د واقت و تحدي ام، ھ ق المھ لطة فري ل بموجب س ي سوف تعم ل، الت ة العم لجماع

ى اتفاق ديالت عل اءالتع ة إنش ة ل ي ة العام ايدالھيئ ط،  مص يض المتوس ر األب ماك البح ة واس الالئح
ة  ة والداخلي ةالالئح اع المصادقة المالي تنتاجات والتوصيات الصادرة عن اجتم ى االس تناداً إل ، اس

  على "فريق المھام من أجل تحسين وتحديث اإلطار القانوني والمؤسسي للھيئة".
  

ذه  ة في ھ ة، ومشاركة مراقبي الھيئ ام أن يضمن إجراء مشاورات مالئم ى فريق المھ ويتعين عل
  العملية، وعند الضرورة أطراف شأن آخرين.

  
  أولوية: باعتبارھا وسوف تعالج جماعة العمل المسائل التالية 

  
ة لاإل ة التي أسماك البحر األبيض المتوسط مصايدطار األساسي للھيئة العام : وبخاصة الوالي

دھا بصورة واضحة.  تّم تحدي ى أن ي ا، عل ة ونطاقھ داف المنظم ا، وأھ يع نطاقھ ن توس يمك
ديل  ي تع ذلك، ينبغ موك ات.  االس وية النزاع ة لتس ة مالئم ود ووضع آلي ر األس إلدراج البح

  ويجب أيضاً صياغة مجموعة كاملة من التعريفات المجّمعة في مسرد.
  

ة مصايدإدارة  ة، األسماك وتربية األحياء المائي ة نظر بيئي تدامة األنشطة من وجھ : لضمان اس
يّم واجتماعية، واقتصادية، بھدف الحصول على غالّت مرتفعة في  ل. سوف تق األجل الطوي

أسماك البحر األبيض المتوسط،  مصايدجدوى إعادة التنظيم الوظيفي للھيئة العامة ل الجماعة
بما في ذلك  إنشاء آلية لتيسير تنفيذ نھج إقليمي فرعي، من أجل وضع خطط اإلدارة المتعددة 

ةالتآزرات السنوات، لضمان تحسين أنشطة الھيئة. وفي ھذا السياق، ينبغي تقييم   واالزدواجي
يّم  ة، يجب أن تق اء المائي ة األحي ة تربي ا إذا  الجماعةالممكنة مع مبادرات أخرى. وفي حال م

ددي األطراف أعضاء  ة ألصحاب الشأن المتع كان يجب أن تضم المنصة المتوسطية القائم
  .آخرين في الھيئة

  
ة االمتثال واإلنفاذ يم إمكاني ال، وتقي ات االمتث ديم اقتراحات : تعزيز آلي ات وتق وضع نظام عقوب

ة ورصد  ادة مراقب ملموسة لتعزيز مكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم، وزي
  أنشطة صيد األسماك من خالل التعاون الدولي.
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  حوكمة المنظمة:
 

 ،ة ة واإلداري ائل المالي ك  المس ي ذل ا ف ةبم ة  ةالمالي المراجع ة ممكن ل بديل ات تموي وآلي
 لألنشطة المدعومة من خارج الميزانية.

 ة ل ة العام ي الھيئ ع ف ب اإلداري الواس ط، مصايدالترتي يض المتوس ماك البحر األب  أس
التنفيذي، إضافةً إلى الرابط مع المشاريع  ھاوبخاصة دور ووظائف رئيس الھيئة وأمين

 لفاو.لاإلقليمية 

  وكفاءاتھاعمل األجھزة الفرعية 

 رارات ة عملية اتخاذ الق ارات المتاحة لتحسين فعالي ك الخي ا في ذل اءة ، بم دورة وكف ال
أن.  ع أصحاب الش اور م ير التش ذلك، يجب تيس ة. ك ا الفرعي ة وأجھزتھ نوية للھيئ الس

ادة  ا في الم ى النحو (ح) 7وإضافةً إلى ذلك، ينبغي صياغة والية اآللية الُمشار إليھ عل
ى في مسودالواجب  ا عل ى أن تؤخذ تأثيراتھ ة التعديالت كما عرضھا فريق المھام، عل

 الميزانية في االعتبار.  

 حالة المراقبين 
  

 كحّد أقصى. 2014مارس/آذار  15أن تنجز مھامھا بحلول  الجماعةمن شأن 
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  المرفق راء
 البحر األبيض المتوسط لعام الميزانية المستقلة للھيئة العامة لمصايد أسماك

2013  
بالدوالر الميزانية المستقلة

 األمريكي
الحصة 

من 
 المجموع

نسبة  
 مئوية

  اإلدارة

   الموظفون الفنيون

% 13.19 1256,000-مد -األمين التنفيذي 

   0*(مجّمدة)5-ف-نائب األمين التنفيذي

% 12.21 5237,000-فمسؤول أول في مجال تربية األحياء المائية،

 % 9.89 4192,000-ف-مسؤول الموارد السمكية

 % 7.47 2145,000-ف-مسؤول معلومات سمكية

 % 6.34 2123,000-ف-مسؤول بيانات االمتثال

 % 5.92 2115,000-ف-محرر علمي/مترجم

 % 1.03 20,000 (شھران)3-ف-مسؤول موارد سمكية (شؤون قانونية ومؤسسية)         

 المجموع الفرعي للموظفين الفنيين
1,088,00

0 
56.05 

% 

   الموظفون اإلداريون

 % 5.41 6105,000-خ ع-شريك في البرنامج 

 % 4.69 91,000 )2014عام 6-(محّسن إلى مساعد في تكنولوجيا المعلومات، خ ع5-خ ع-محلل برامج/نظم 

 % 3.61 370,000-خ ع -مساعد إداري 

 % 0,52 10,000(شھران)3-خ ع - مساعد مكتب 

 % 0,46 9,000(شھران)2- خ ع -حارس أمن 

 285,000 المجموع الفرعي للدعم اإلداري
14.68 

% 

 مجموع نفقات الموظفين
1,373,00

0 
70,74 

% 

   األنشطة

 % 4.38 85,000اإلضافي)(حراس األمن، ومعاونو خدمة المكاتب، ووقت العمل  الموارد البشرية المؤقتة

 % 1.29 25,000االستشارات (مديرو فرق العمل، وغير ذالك.)

 % 5.15 100,000 (الموظفون، المكتب، المنسقون، وبدل المعيشة اليومي وبطاقات سفر الخبراء) نفقات السفر

 % 7.99 155,000 تحميل التكلفة الداخلية على اإلدارة طالبة الخدمة (بما في ذلك الترجمة الفورية)

 % 0.52 10,000  التدريب

 % 0.21 4,000  المعدات

 % 1.29 25,000 نفقات التشغيل ونفقات عامة

 % 0.88 17,000العقود (بما في ذلك المطبوعات)

 % 1.55 30,000فريق المھام/البرنامج اإلطاري

 % 0.77 15,000نفقات سفر المترجمين الفوريين

 466,000 مجموع األنشطة الفرعي
24.01 

% 
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 الميزانية المستقلة
1,839,00

0 
 

  18,390ية المستقلة)انمن الميز 1 %مصروفات متنوعة (

  83,583من المجموع)%4.5تكاليف خدمة منظمة األغذية والزراعة (

 مجموع الميزانية المستقلة
1,940,97

3 
 

  على أن يغطيھا جزئيا مسؤول الموارد السمكية (الشؤون القانونية والمؤسسية)  *
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  المرفق شين

 االشتراكات في ميزانية الھيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط لعام
2013  

  
 دوالر أمريكي 973 940 1إجمالي الميزانية

 الرسم األساسي
 من مجموع الميزانية % 10

 دوالر أمريكي 097 194

  23 عدد األعضاء*

 دوالر أمريكي 876 746 1 إجمالي الميزانية ناقص الرسم األساسي

 عنصر الناتج المحلي اإلجمالي
 من مجموع الميزانية % 35

 دوالر أمريكي 341 679

 عنصر المصيد الطبيعي
 من مجموع الميزانية % 55

 دوالر أمريكي 535 067 1
  المستقلة.األعضاء الذين يسددون مساھماتھم في الميزانية  *

دوالر أمريكيالمجموع المرجحدوالر أمريكيالمؤشردوالر أمريكينسبة مئويةدوالر أمريكي العضو

 490 4 430 18 246 4 1 439 8 0,88 175 17 ألبانيا

 497 53 578 219 246 4 1 439 8 3,41 182 66 الجزائر

 246 4  1 439 8 0,65  685 12بلغاريا

 271 28 038 116 459 42 10 439 8 4,08 168 79كرواتيا

 918 84 20 8,439 4,81 93,357 قبرص

 867 65 352 270 246 4 1 439 8 4,05 552 78مصر

 918 84 20 439 8 4,81 357 93فرنسا

 459 42 10 439 8 2,62  898 50اليونان

 إسرائيل

 918 84 20 439 8 4,81 357 93إيطاليا

 33 137 918 84 20 439 8 4,81 390 93اليابان

 301 2 445 9 246 4 1 439 8 0,77 986 14لبنان

 253 34 593 140 459 42 10 439 8 4,39 151 85ليبيا

 459 42 10 439 8 2,62 898 50مالطا

 439 8 0,43 439 8موناكو

 006 1 131 4 439 8 0,49 445 9 الجبل األسود

 905 19 701 81 246 4 1 439 8 1,68 590 32المغرب

 246 4 1 439 8 0,65 685 12رومانيا

 459 42 10 439 8 2,62 898 50 سلوفانيا

 918 84 20 8,439 4.81 93,357 إسبانيا

 303 2 451 9 246 4 1 439 8 0,77 987 14الجمھورية العربية السورية

 726 62 457 257 246 4 1 439 8 3,89 410 75تونس

 348 198 121 814 246 4 1 439 8 10,87 033 211تركيا

 534 594 263 440 2 439 8 31,07 973 602 ةاألوروبي المفوضية

 100 160 4 381 697 

 
1 940 973 194 097 679 341 1 067 535 




