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هذه الوثيقة هي الُنسخة النهائية للتقرير املعتمد خالل الدورة الثانية واألربعني للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر  
 يف املقر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف روما بإيطاليا. 2018األبيض املتوسط يف ديسمرب/كانون األول 

 
 ملخص

 

الدورة الثانية واألربعني للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط، إضافة إىل الدورة التاسعة للجنة  حضر
طرفا متعاقدا، وأربعة أطراف متعاونة غري متعاقدة، وطرفني اثنني غري متعاقدين. كما  22اإلدارة واملالية، مندوبون ميثلون 

ة دولية وغري حكومية، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ومشاريعها منظمة حكومي 15حضر الدورة ممثلون عن 
 اإلقليمية، وكذلك مكاتب اهليئة وأجهزهتا الفرعية. 

 

حرز يف األنشطة املتصلة مبصايد األمساك، وتربية األحياء املائية، واالمتثال، 
ُ
وخالل الدورة، مت استعراض التقدم امل

ى. وعالوة على ذلك، نوقشت أنشطة التعاون يف إطار االتفاقات املربمة مع األطراف واألنشطة االسرتاتيجية األخر 
املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة واملنظمات الشريكة. ويف ضوء زيادة التعاون مع اهليئة العامة ملصايد أمساك 

 املتعاقدة لألردن.البحر األبيض املتوسط، منحت اهليئة مركز الدولة الطرف املتعاونة غري 
 

ويف ما يتعلق بإدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف منطقة التطبيق اخلاضعة للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر 
األبيض املتوسط، اعتمد ما جمموعه إحدى عشرة توصية ُملزمة تتناول املسائل التالية: اخلطط املتعددة السنوات إلدارة 

األورويب ومصايد أمساك روبيان املياه العميقة الوردي يف حبر املشرق والبحر األيوين، ومصايد األمساك مسك األنقليس 
القاعية يف مضيق صقلية؛ وحفظ أمساك القرش والشفنني؛ والتفتيش والرصد املشرتكني الدوليني يف مضيق صقلية؛ 

البحر  حلزون رابانااملتوسط، وبشأن مصايد  وبرامج البحوث اإلقليمية بشأن السلطعون األزرق يف البحر األبيض
األسود؛ وتدابري الطوارئ األخرى بشأن أرصدة األمساك السطحية الصغرية يف البحر األدرياتيكي؛ والوصول إىل 
املعلومات والبيانات املتصلة بالرصد واملراقبة واإلشراف والوسم اإلقليمي ملعدات الصيد. وعالوة على ذلك، وافقت 

، ورحبت بإنشاء مخس وحدات تقنية إقليمية فرعية يف إسبانيا، 2019ى إجراء استعراضها الثاين لألداء يف عام اهليئة عل
 وكرواتيا، ولبنان، وتونس. وبلغاريا

 

 اليت تبلغ  2019وأخريا، اعتمدت اهليئة برنامج عملها للفرتة املقبلة يف ما بني الدورات، وأقرت ميزانيتها لعام 
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 افتتاح الدورة وترتيباتها
 

يد أمساك البحر األبيض املتوسط (اهليئة) دورهتا الثانية واألربعني، إضافة إىل الدورة التاسعة عقدت اهليئة العامة ملصا -1
إىل  22للجنتها املعنية باإلدارة واملالية، يف املقر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف روما بإيطاليا يف الفرتة من 

طرفا متعاقدا وأربعة أطراف متعاونة غري متعاقدة، وطرفني  22مندوبون ميثلون  . وحضر الدورة2018أكتوبر/تشرين األول  26
منظمة حكومية دولية وغري حكومية، ومنظمة األغذية والزراعة  15غري متعاقدين، فضال عن مراقبني، من بينهم ممثلني عن 

 .2. وترد قائمة بأمساء املشاركني يف املرفق ومشاريعها اإلقليمية األربعة، ومكاتب اهليئة وأجهزهتا الفرعية، وأمانة اهليئة
 
، املدير العام املساعد، إلدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف منظمة Árni M. Mathiesenووّجه السيد  -2

إنه يعرتف بأن  األغذية والزراعة، كلمة إىل املشاركني باسم املدير العام للمنظمة، السيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا، قال فيها
اهليئة باتت صاحبة دور رائد يف مبادرات املنظمة على املستوى اإلقليمي. وأشار إىل أمهية اإلعالنات الرفيعة املستوى 
األخرية، ال سيما اإلعالن الوزاري بشأن خطة العمل اإلقليمية ملصايد األمساك الصغرية النطاق يف البحر األبيض املتوسط 

 يف ختام كلمته الدور الرئيسي للهيئة يف ضمان ُسبل عيش مستدامة يف اإلقليم. والبحر األسود. وأكد
 
، رئيس اهليئة، الضوء على اإلجنازات اهلامة اليت حققتها اهليئة خالل السنوات Cataudella Stefanoوسلط السيد  -3

سية من أجل مصايد األمساك الصغرية النطاق، العشر األخرية، مثل تعزيز التعاون يف منطقة البحر األسود، وتعبئة اإلرادة السيا
واملشاركة املنتظمة ألصحاب املصلحة وفق �ج تشاركي. وأشار الرئيس إىل أن اهليئة باتت منصة لتفاعل أصحاب املصلحة 

ئية. ومشاركتهم يف عمليات صنع القرار، مبا يشمل سياق االسرتاتيجيات املعتمدة بشأن مصايد األمساك وتربية األحياء املا
 ودعا إىل بذل مزيد من اجلهود لصياغة مشورة علمية مستقلة من أجل عكس االجتاهات املثرية للقلق يف حالة األرصدة. 

 
عن ارتياحها العتماد اإلعالنات الوزارية للبحر األسود ومصايد  ]منظمة عضو[وأعربت مندوبة االحتاد األورويب  -4

ع ذلك إىل أن االلتزام السياسي املتجدد حيتاج إىل إجنازات واضحة على صعيد األمساك الصغرية النطاق مؤخرًا، مشرية م
اإلدارة واحلفظ. وأضافت أن املشورة السليمة تصدر عن األجهزة الفرعية للهيئة وال بد من حتويلها إىل تدابري ملزمة جديدة. 

أن تعزيز التعاون من شأنه أن يدعم تنفيذ هذه وقالت إن االحتاد األورويب يؤيد بقوة عمل اهليئة يف بناء القدرات، مؤكدة 
 اإلعالنات. 

 
وأكد مندوب املغرب أمهية عمل اهليئة يف مسائل من قبيل مصايد األمساك الصغرية النطاق ومكافحة الصيد غري  -5

ع األولويات اإلقليمية القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. وقال إن املغرب يالحظ أن اسرتاتيجيته الوطنية اجلارية متوائمة متاما م
 وأن تنفيذ خطاب االتفاق املوقع مع اهليئة سيدعم هذه املواءمة. 

 
ووجه مندوب تونس الشكر إىل اهليئة على جهودها املتزايدة يف سبيل اإلدارة السليمة ملصايد األمساك والتنمية  -6

ويات عملها، مبا يشمل عملها على املستوى اإلقليمي املستدامة لرتبية األحياء املائية. وقال إنه حيث اهليئة على ترتيب أول
 الفرعي، بالنظر إىل أن بعض أهداف احلفظ ال تزال بعيدة املنال. 

 



2 

االلتزام السياسي إزاء استدامة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. وقالت إن اجلزائر تنامي وأكدت مندوبة اجلزائر  -7
اركيا يف سياق اسرتاتيجية وطنية متسقة مع أهداف اهليئة، ال سيما بشأن مصايد األمساك تعزز على املستوى الوطين �جا تش

 الصغرية النطاق.
 
 .4وترد النصوص الكاملة للكلمات االفتتاحية بلغاهتا األصلية يف املرفق  -8
 
واملراقبني، وعرض وعقب اإلدالء هبذه الكلمات، قدم السيد عبد اهللا سرور، األمني التنفيذي للهيئة، الوفود  -9

 معلومات عن ترتيبات االجتماع، وحتدث عن أوراق االعتماد.
 

وأُبلغت اهليئة ببيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورويب ودوله األعضاء. واعتمد جدول  -10
ميع الوثائق املعروضة على اهليئة يف . وترد قائمة جب1األعمال، بعد إدخال تعديالت طفيفة عليه، بصيغته الواردة يف املرفق 

 . 3املرفق 
 

 التقدم المحرز في مسائل التعاون
 

، املسائل املتعلقة بالتعاون، مبا يشمل التعاون مع GFCM:42/2018/Inf.5تناولت اهليئة، باالستناد إىل الوثيقة  -11
يف احملافل العاملية واإلقليمية ذات الصلة، إىل البلدان يف جمال خطابات املوافقة. وقدمت أيضا معلومات عن مشاركة اهليئة 

 جانب تقرير مرحلي عن تنفيذ مذكرات التفاهم القائمة مع املنظمات الشريكة. 
 

وأشار املندوبان املمثالن أللبانيا وتونس إىل تنفيذ خطابات االتفاق مع اهليئة وكيفية مسامهتها يف دعم بلدا�ا.  -12
 اورات السنوية والتقارير املرحلية بشأن حالة خطابات االتفاق. وجرى التشديد على أمهية املش

 
وأعربت مندوبة اجلزائر عن شكرها للهيئة على استعدادها لتقدمي املساعدة التقنية إىل بلدها مشرية إىل أن بلدها  -13

 سيوقع خطاب اتفاق يف القريب العاجل. 
 

يئة. وقالت إن بلدها، بعد توقيعه إعالن صوفيا، يعطي األولوية وشددت مندوبة مولدوفا على أمهية التعاون مع اهل -14
 للمجاالت الرئيسية اليت من الضروري إجراء أعمال إضافية فيها من أجل الوفاء بأهداف هذا اإلعالن.

 
األسود. وقال وأكد مندوب أوكرانيا أمهية التعاون يف املسائل املتصلة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف البحر  -15

إن بلده أصبح طرفا متعاونا غري متعاقد يف اهليئة نظرا لألمهية اليت يعلقها على هذه املسائل. وحث اهليئة على االمتثال 
الصارم ملبادئ القانون الدويل وأحكام قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن السالمة اإلقليمية ألوكرانيا، مبا يشمل 

ية أنشطة الصيد اليت يقوم هبا االحتاد الروسي يف منطقة القرم، وعدم إمكانية حتقيق تعاون كامل إال بعد االعرتاف بعدم شرع
 إ�اء احتالل هذه املنطقة واستعادة السالمة اإلقليمية ألوكرانيا.

 
املسائل وأكد مندوب االحتاد الروسي أن القضايا السياسية ال تدخل ضمن اختصاص اهليئة، واقرتح تسوية تلك  -16

بصورة ثنائية أو ضمن إطار املنظمات الدولية ذات الصلة. وذكر أن قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة ذات الصلة بعمل 
 اهليئة هي فقط القرارات املتصلة مبصايد األمساك املستدامة.
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يئة من أجل تعزيز تنمية تربية وذكَّر مندوب األردن بأن بلده يلتمس مركز الطرف املتعاون غري املتعاقد لدى اهل -17
 األحياء املائية. وقال إنه يأمل أن مينح بلده هذا املركز.

 
ووافقت اهليئة باإلمجاع على منح األردن مركز الطرف املتعاون غري املتعاقد. ودعت أيضا البلدان ذات الصلة إىل  -18

 إبرام خطابات اتفاق مع اهليئة من أجل توفري املساعدة التقنية.
 

وأكدت اهليئة أمهية مواكبة أمانة اهليئة التطورات الدولية واإلقليمية ذات الصلة وإبالغ اهليئة هبا، مبا يف ذلك  -19
 املفاوضات اجلارية من أجل التوصل إىل اتفاق ملزم قانونا مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار. 

 
ملعين حبفظ احليتانيات يف البحر األسود والبحر األبيض املتوسط وقدمت عدة منظمات شريكة، مبا فيها االتفاق ا -20

ومنطقة األطلسي املتامخة، واملنظمة العربية للتنمية الزراعية، واملنظمة الدولية لتنمية مصايد األمساك يف أوروبا الشرقية والوسطى، 
ندوق محاية أمساك القرش، وخطة عمل برنامج واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة، ومنظمة أوسيانا، ومنظمة رعاية احمليطات، وص

األمم املتحدة للبيئة بشأن البحر األبيض املتوسط، مداخالت أشادت فيها جبهود التعاون مع اهليئة، مبا يف ذلك يف سياق 
 4مذكرات التفاهم القائمة. وترد النصوص الكاملة لبيانات املنظمات الشريكة بلغاهتا األصلية يف املرفق 

 
للقرار املتخذ يف دورهتا السابقة، مذكرة تفاهم مع املنظمة العربية للتنمية الزراعية هبدف العمل  وفقاعت اهليئة، ووقّ  -21

املشرتك يف األنشطة املتصلة جبملة أمور تشمل مجع البيانات، ومصايد األمساك الصغرية النطاق، وتربية األحياء املائية. 
بذولة لتعزيز التعاون ككل، مبا فيها اجلهود املبذولة من خالل مذكرات التفاهم اجلديدة وأعربت اهليئة عن ارتياحها للجهود امل

املقرر توقيعها يف ما بني الدورات مع املنظمات الراغبة يف وضع إطار رمسي للتعاون اجلاري (اجمللس االستشاري للبحر 
يئة أيضا من األمانة حتديث مذكرات التفاهم ذات األسود، ومنظمة صيادي األمساك األوروبيني منخفضي األثر). وطلبت اهل

الصلة (االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة، وخطة عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن البحر األبيض املتوسط، والصندوق 
 العاملي للطبيعة).

 
 2018-2017 تقرير عن أنشطة ما بين الدورات في مجالي مصايد األسماك وتربية األحياء المائية للفترة

 
 اللجنة العلمية االستشارية المعنية بتربية األحياء المائية

، رئيس اللجنة العلمية االستشارية Ramón De La Figuera Moralesعرضت أمانة اهليئة، بالنيابة عن السيد  -22
، GFCM:42/2018/3إىل الوثيقتني  املعنية برتبية األحياء املائية، األنشطة اليت جرى االضطالع هبا يف ما بني الدورات استنادا

. ومشلت تلك األنشطة تفعيل اسرتاتيجية التنمية املستدامة لرتبية األحياء املائية يف البحر األبيض GFCM:42/2018/Inf.10و
صلة املتوسط والبحر األسود، وأنشطة مراكز اإليضاح العملي لرتبية األحياء املائية يف البحر األسود، واألنشطة األخرى املت

 بالسوق واحلوكمة وصحة احليوانات املائية. 
 

وأعرب مندوب تونس عن تقديره للهيئة على دعمها لإلجراءات الرائدة املتخذة من أجل إنشاء مناطق خمصصة  -23
تعداد بلده لرتبية األحياء املائية يف خليج املنستري، مشريا إىل أن النتائج ميكن أن ُتشكل مثاال ُحيتذى به يف اإلقليم، وأكد اس

لتعهد هذا العمل الرائد حىت يؤيت مثاره. وعالوة على ذلك، طلب مندوب تونس من اهليئة املساعدة يف اخلطوات التالية، مبا 
 يشمل تقدمي التوجيه بشأن إدخال األنواع الدخيلة بغرض اختاذ إجراءات وقائية وجتنب التأثريات الضارة على األنواع احمللية.
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االحتاد األورويب التهنئة إىل اللجنة العلمية االستشارية املعنية برتبية األحياء املائية على العمل الذي  ووجهت مندوبة -24
جرى االضطالع به لتنفيذ اسرتاتيجية تربية األحياء املائية، مشددة على احلاجة إىل بذل جهود أخرى لتعزيز مكوِّن احلوكمة. 

 رز يف تنفيذ االسرتاتيجية تشكل خطوة مهمة صوب حتقيق الفعالية. وأكدت أن قائمة مؤشرات متابعة التقدم احمل

 
وأكدت وفود اجلزائر ولبنان واجلبل األسود واملغرب أمهية دور تربية األحياء املائية يف اسرتاتيجياهتا الوطنية وكذلك  -25

ائية ورصدها. وطلب املندوبان املمثالن أمهية العمل الفعال الذي تضطلع به اهليئة يف تعبئة الدعم لتنمية تربية األحياء امل
للبنان واجلبل األسود بصفة خاصة دعم التخطيط املكاين لرتبية األحياء املائية، وأعرب مندوب اجلبل األسود عن تقديره 

 للتعاون الناجح مع املشروع اإلقليمي لرصد تربية األحياء املائية يف البحر األدرياتيكي.
 

لدويل حلفظ الطبيعة أن منظمته ملتزمة بالتنمية املستدامة لرتبية األحياء املائية من خالل حفظ وأكد ممثل االحتاد ا -26
البيئة يف سياق االقتصاد األزرق، وأعرب عن أمله يف مواصلة التعاون مع اللجنة العلمية االستشارية املعنية برتبية األحياء 

 املائية.
 

مصايد األمساك يف أوروبا الشرقية والوسطى مبذكرة التفاهم اجلارية مع اهليئة  وذكَّرت ممثلة املنظمة الدولية لتنمية -27
والتعاون الذي حتقق حىت اآلن، ال سيما يف القضايا املتعلقة بأسواق تربية األحياء املائية. وأبلغت اهليئة مبؤمتر لالبتكار يف 

 ، ودعت اهليئة إىل التعاون يف هذه املبادرة.2019جماالت األسواق والتكنولوجيا من املقرر عقده يف إيطاليا يف عام 
 

وأشادت اهليئة بأعمال اللجنة العلمية االستشارية املعنية برتبية األحياء املائية خالل فرتة ما بني الدورات من أجل  -28
 تفعيل اسرتاتيجيات تربية األحياء املائية.

 
 اللجنة العلمية االستشارية المعنية بمصايد األسماك

عرض السيد عثمان جاربوي، رئيس اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك، األنشطة اليت اضطلعت  -29
. وأشار بصفة GFCM:42/2018/Inf.9، وGFCM:42/2018/2هبا اللجنة يف فرتة ما بني الدورات استنادا إىل الوثيقتني 
ت تقدير األرصدة، والبيئة البحرية، والُنظم اإليكولوجية، ومجع خاصة إىل األنشطة اإلقليمية واإلقليمية الفرعية يف جماال

 البيانات، ومصايد األمساك الصغرية النطاق والرتفيهية، وكذلك تقدير الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.
 

ية واليت زاد من تعزيزها وأكدت مندوبة اجلزائر أمهية اجلهود اليت يبذهلا بلدها من أجل حتسني مجع البيانات اإلحصائ -30
 الدعم املقدم من اهليئة، واملشاريع اإلقليمية ملنظمة األغذية والزراعة، واملفوضية األوروبية.

 
وأعرب مندوب املغرب عن تقديره لنجاح النهج اإلقليمي الفرعي يف ختصيص إجراءات ذات أولوية للبلدان املعنية  -31

التذكري بأن بلده واءم خطط عمله الوطنية مع االسرتاتيجية املتوسطة األجل، أشار إىل باإلدارة املشرتكة للموارد. ويف سياق 
األعمال اجلارية مع اهليئة من أجل تنفيذ مسح مشرتك ألنواع األمساك القاعية، واملسح االجتماعي االقتصادي، وخارطة 

جل وضع خطة شاملة تكيُّفية إلدارة األنواع. الطريق بشأن مسك الشبوط املرقط، واليت مشلت معاينة بيولوجية معززة من أ
وأشار أيضا إىل املشروع الطموح املتعلق باملصيد العرضي لألنواع املعرضة للخطر الذي جيري تنفيذه باالشرتاك مع اهليئة 

 وشركاء آخرين، وأعرب عن ثقته يف أنه سيعود بنتائج مهمة.
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يع اإلقليمية ملنظمة األغذية والزراعة، مشريا إىل أن هذا التعاون وأشاد مندوب مصر بالتعاون بني اهليئة واملشار  -32
 ساعد على حتقيق تقدم يف عدة مواضيع رئيسية. وأضاف أيضا أن التعاون مع املنظمات البيئية كان باعثا على التشجيع.

 
العلمية االستشارية املعنية  وأيدت مندوبة االحتاد األورويب سائر األصوات يف االعرتاف بالتقدم احملرز داخل اللجنة -33

مبصايد األمساك، مشرية إىل أنه قد مت وضع سجل لعدد األرصدة اليت جرى تقديرها. وقالت إ�ا على الرغم من ذلك التقدم 
تدعو إىل مضاعفة اجلهود يف ما يتصل باألنواع ذات األولوية من أجل بلوغ األهداف احملددة يف إعالن مالطة الوزاري. 

التقدم املهم الذي حتقق صوب حتسني خطط اإلدارة احلالية املتعددة السنوات (املتعلقة على سبيل املثال  وأكدت كذلك
بسمك الشبوط املرقط يف غرب البحر األبيض املتوسط) وشددت على أمهية وضع خطة لروبيان املياه العميقة الوردي يف 

خالل برنامج حبثي. ويف ما يتعلق جبابوكا/بومو بيت يف البحر  شرق البحر األبيض املتوسط، بعد مجع البيانات الضرورية من
األدرياتيكي، أكدت ضرورة مراقبة أنشطة الصيد ودراسة تأثري التدابري املتخذة هناك. وأخريا، قالت إ�ا تشجِّع اللجنة على 

 مواصلة إقامة مناطق حممية يف مناطق من قبيل أخدود باري وأخدود أوترانتو.
 

وب تونس إنه يؤيد املالحظات اإلجيابية املتعلقة بعمل اللجنة يف حتقيق أفضل استخدام للبيانات املتاحة وقال مند -34
من أجل إدارة األرصدة عن طريق خطط اإلدارة املتعددة السنوات. وقال إنه يالحظ أن حالة كثري من األنواع ذات األولوية 

 نولوجية للمعدات والنظر يف إدماجها يف خطط اإلدارة.ينبغي معاجلتها، مع الرتكيز أيضا على اجلوانب التك
 

ولفتت ممثلة منظمة رعاية احمليطات انتباه اللجنة إىل اآلثار السلبية لضوضاء احمليطات على املوارد البحرية احلّية  -35
معية العامة لألمم املتحدة. يف سياق جلنة مصايد األمساك التابعة ملنظمة األغذية والزراعة واجل أيضااليت يزداد االعرتاف هبا 

وطلبت من اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك دعم جهود معاجلة تلك املسألة، مشرية إىل أن منظمة رعاية 
 احمليطات مستعدة للتعاون يف هذا االجتاه.

 
نوع البيولوجي عن طريق ربط وشجع ممثل االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة اهليئة على مواصلة عملها يف حفظ الت -36

عمليات تعيني مناطق مقيَّدة ملصايد األمساك والنظم اإليكولوجية البحرية اهلشة، واملناطق املشمولة حبماية خاصة ذات 
األمهية يف البحر األبيض املتوسط من أجل املضي قدما صوب إنشاء شبكة للمناطق البحرية احملمية وغري ذلك من تدابري 

 األمساك القائمة على املناطق.إدارة مصايد 
 

وأقرت اهليئة بأمهية النهج اإلقليمي الفرعي الذي حسنت من خالله اللجان اإلقليمية الفرعية واجملموعات التقنية  -37
املخصصة جودة املشورة العلمية. وشددت أيضا على أمهية تكثيف عمل اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك 

 خطط اإلدارة املتعددة السنوات.يف دعم 
 

 مجموعة العمل المعنية بالبحر األسود

، منسق جمموعة العمل املعنية بالبحر األسود، األنشطة اليت اضطلعت هبا جمموعة Simion Nicolaevعرض السيد  -38
. وأوضح العناصر GFCM:42/2018/Inf.7و  GFCM:42/2018/2العمل يف فرتة ما بني الدورات، استنادا إىل الوثيقتني 

الرئيسية ملشروع مصايد األمساك املستدامة يف البحر األسود وكذلك اإلجراءات املتخذة بالفعل خالل السنة األوىل، وقدم 
 املشورة دعما لإلدارة.
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رباء وأشادت مندوبة االحتاد األورويب باألعمال املنفذة يف سياق جمموعة العمل املعنية بالبحر األسود ومسامهة اخل -39
الوطنيني من خالل مشروع مصايد األمساك املستدامة يف البحر األسود. وأشارت إىل اعتماد إعالن صوفيا مؤخرا وإىل خمتلف 

 أهدافه، مبا يف ذلك زيادة أعمال تقييم األرصدة يف منطقة احلوض.
 

اح علمي لرتبية األحياء وبناء على طلب من مندوب رومانيا، قدمت إيضاحات بشأن التقدم يف إنشاء مركز إيض -40
 املائية يف بلده، مشريا إىل أن ذلك سيكون له دور كبري يف دعم تعميم أفضل املمارسات يف اإلقليم.

 
 لجنة االمتثال

، رئيس جلنة االمتثال، حملة سريعة عن األنشطة املتصلة باالمتثال اليت نفذت خالل Caruana Randallقدم السيد  -41
. وأشار بصفة خاصة إىل التقدم GFCM:42/2018/Inf.8و  GFCM:42/2018/4استنادا إىل الوثيقتني فرتة ما بني الدورات 

 احملرز يف مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم ونظام رصد السفن. 
 

 وأقرت اهليئة، مع االرتياح، بالتقدم اهلام الذي حتقق يف سياق جلنة االمتثال. -42
 

 تيجية األخرىاألنشطة االسترا

أشارت أمانة اهليئة إىل التقدم الذي حتقق يف جمموعة خمتارة من األنشطة االسرتاتيجية، مبا فيها التقدم يف تنظيم  -43
املنتدى املعين بعلوم مصايد األمساك يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود (منتدى األمساك)، واإلصدار املقبل من تقرير 

ك يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود وكذلك اإلجراءات املتخذة يف إطار خطة العمل اإلقليمية حالة مصايد األمسا
 بشأن مصايد األمساك الصغرية النطاق.

 
ورحبت مندوبة االحتاد األورويب باالهتمام مبنتدى األمساك وأشارت إىل أنه ينبغي النظر إىل هذا احلدث باعتباره  -44

يف  عمليةالذي من املتوقع أن يسفر عن استنتاجات واضحة وتشغيلية، مبا يشمل منهجيات منتدى للعمل العلمي 
 املستقبل.

 
وأعرب رئيس اهليئة عن أمله يف أن يساهم منتدى األمساك يف حتديد خارطة طريق لتحسني جودة العلوم يف منطقة  -45

طراف املتعاونة غري املتعاقدة إىل تعزيز دور العلوم يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود، ودعا األطراف املتعاقدة واأل
 صنع القرار على املستويات كافة.

 
وذكَّرت مندوبة االحتاد األورويب أيضا مبسار خطة العمل اإلقليمية بشأن مصايد األمساك الصغرية النطاق، وشددت  -46

قيق تقدم سريع يف تنفيذ اإلجراءات وحتقيق نتائج على أنه رغم أمهية االعرتاف مبا حتقق من تقدم، ال بد من إثبات حت
ملموسة لصيادي األمساك. وقالت إ�ا رغم ذلك تالحظ أنه جيري إحراز تقدم، مبا يف ذلك التخطيط لعقد مؤمتر خالل 

 فرتة ما بني الدورات حول التنمية االجتماعية.
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 المتوسط والبحر األسود إدارة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في البحر األبيض
 

 مشورة بشأن تربية األحياء المائية

عرضت أمانة اهليئة، بالنيابة عن رئيس اللجنة العلمية االستشارية املعنية برتبية األحياء املائية، يف معرض التذكري  -47
رعية استنادا إىل الوثائق بأن دورات اللجنة تعقد كل سنتني، االستنتاجات الرئيسية واملشورة املنبثقة عن أجهزهتا الف

GFCM:42/2018/3و ،GFCM:42/2018/Inf.10و ،GFCM:42/2018/Inf.12 وتطرقت أيضا إىل الركائز الرئيسية اليت ،
 تقوم عليها اسرتاتيجية تربية األحياء املائية.

 
كز اإليضاح العلمي واستنادا إىل ما حتقق من جناح يف البحر األسود، اعتمدت اهليئة إنشاء وحدات إضافية ملرا  -48

اخلاصة برتبية األحياء املائية يف عدة مناطق من البحر األبيض املتوسط، مشرية إىل أن تكرار تلك املراكز سيعزز أيضا تبادل 
اخلربات بني احلوضني. ووافقت اهليئة أيضا على توسيع املستفيدين من أنشطة مراكز اإليضاح العلمي اخلاصة برتبية األحياء 

 ي تشمل التقنيني واملديرين والقطاع اخلاص (خاصة صغار املنتجني) واملستثمرين احلاليني واحملتملني وغريهم.املائية ك
 

وأيّدت اهليئة وضع إطار إقليمي بشأن إدخال األنواع الدخيلة وانتقال األنواع الغائبة حمليا الستخدامها يف تربية  -49
وجتديد األرصدة للتقليل إىل أدىن حد من املخاطر اليت تتعرض هلا الُنظم  األحياء املائية، وكذلك بشأن األمساك اهلاربة

 اإليكولوجية واملوائل الطبيعية.
 

وأخريا، أقرت اهليئة باحلاجة إىل استخدام حتليل املخاطر يف تربية األحياء املائية يف البحر األبيض املتوسط والبحر  -50
املتخذة بشأن األمن البيولوجي، مبا يشمل وضع خطط إشراف لتحديد  األسود كأداة لإلدارة من أجل دعم اإلجراءات

 وصول األمراض وانتشارها.
 

 مشورة بشأن إدارة مصايد األسماك وحفظها

عرض رئيس اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك ومنسق جمموعة العمل املعنية بالبحر األسود، استنادا  -51
، املشورة املتعلقة حبالة األنواع GFCM:42/2018/Inf.9، وGFCM:42/2018/Inf.7، وGFCM:42/2018/2إىل الوثائق 

ذات األولوية، وإدارة مصايد األمساك املختارة على املستوى اإلقليمي الفرعي، ومجع البيانات، ومصايد األمساك الصغرية 
 جية البحرية.النطاق والرتفيهية، والتفاعالت بني مصايد األمساك والُنظم اإليكولو 

 
 وعقب مناقشة موسعة، توصلت اهليئة إىل القرارات التالية واعتمدت التوصيات التالية: -52

 
 األنقليس األوروبي

يف ضوء احلالة احلرجة ألرصدة األنقليس األورويب يف البحر األبيض املتوسط، أقرت اهليئة باحلاجة إىل اختاذ إجراء  -53
ياق، قدمت مندوبة االحتاد األورويب باالشرتاك مع اجلزائر وتونس، اقرتاحا بشأن خطة إدارة بشأن هذه املسألة. ويف هذا الس

متعددة السنوات لألنقليس األورويب يف البحر األبيض املتوسط. واهلدف من هذا االقرتاح هو إعادة تكوين األرصدة من 
واإلبالغ عن عمليات اإلنزال، وختفيضات املصيد،  خالل �ج من خطوتني لتنفيذ تدابري اإلدارة األساسية (تراخيص الصيد،

وحاالت اإلغالق الزمين)، وإنشاء برامج وطنية، وإطالق مشروع حبثي، مث بعد ذلك توحيد تدابري اإلدارة الستخدامها يف 
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االنتقالية يف منطقة املستقبل. وأكدت مندوبة االحتاد األورويب أن نطاق االقرتاح يغطي املياه البحرية واملسوسة واملياه العذبة 
 البحر األبيض املتوسط برمتها.

 
وأعرب مندوب مصر عن قلقه إزاء تدابري إدارة األنقليس األورويب يف البحريات املصرية اليت يوجد فيها عدد غري  -54

 مسجل من سفن الصيد اليت تستخدم معدات وتقنيات صيد متنوعة دون وجود مراقبة صارمة على جهد الصيد، مشريا يف
هذا السياق إىل أن تنفيذ أي خطة إدارة سيستغرق عدة سنوات. وأوضح أن التشريع الوطين على الرغم من ذلك قد مت 

 تعزيزه ملواءمته مع األهداف العامة واحملددة خلطط اإلدارة املتعددة السنوات املقرتحة.
 

ن استدامة مصايد أمساك األنقليس األورويب، وذّكرت مندوبة تركيا بأن بلدها نفذ عدة تدابري لإلدارة من أجل ضما -55
 مبا يشمل قيودا على األحجام، وفرض رقابة فعالة على إمجايل املصيد يف بلدها.

 
وُدعيت أمانة اهليئة إىل إبالغ اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض باملعلومات  -56

 ليس األورويب واجلهود اجلارية اليت تبذهلا اهليئة.ذات الصلة حبفظ األنق
 

وعقب مناقشات موسعة بني املندوبني املمثلني ملصر وتونس وتركيا، اقرتح مندوب مصر تنفيذ تدابري اإلدارة تدرجييا  -57
 . 2019اعتبارا من عام 

 
 GFCM/42/2018/1يئة التوصية وبعد إدخال بعض التعديالت اليت روعيت فيها التعليقات املقدمة، اعتمدت اهل -58

 .5بشأن خطة متعددة السنوات إلدارة األنقليس األورويب يف البحر األبيض املتوسط يرد نصها يف املرفق 
 

 المرجان األحمر

، أشار رئيس اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد GFCM/41/2017/5التوصية بيف ما يتصل باملرجان األمحر و  -59
ىل أن اللجنة ليست يف وضع ميكنها من إسداء املشورة حسب ما تقتضيه التوصية نظرا لعدم تقدمي األطراف األمساك إ

 املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة أي معلومات عن استخدام املركبات اليت ُتشغَّل من بُعد.
 

ا�م باستخدام املركبات اليت ُتشغِّل من بُعد لتقييم وأعرب املندوبون املمثلون للجزائر واملغرب وتونس عن اهتمام بلد -60
 .2019حالة املوارد اعتبارا من عام 

 
ويف إطار التذكري بأحكام التوصية، سلطت اهليئة الضوء على أمهية املضي قدما قدر املستطاع أثناء الفرتة املقبلة  -61

باملرجان األمحر. ووافقت اهليئة على إجراء ذلك بعدة  الواقعة بني الدورات للحصول على البيانات واملعلومات ذات الصلة
وسائل تشمل إطالق برنامج حبثي وفقا للعناصر املقدمة من اللجنة بدال من طلب تقدمي عروض حسب ما جاء يف األساس 

نية، مثل اتفاقية يف التوصية. واتفقت اهليئة أيضا على أمهية اإلبالغ عن األعمال املنفذة والتطورات ذات الصلة باألجهزة املع
 التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض.
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 الُنظم اإليكولوجية البحرية الهشة

أشار رئيس اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك إىل األعمال اليت جرى االضطالع هبا يف جمال الُنظم  -62
هلشة خالل فرتة ما بني اجللسات، واليت أسفرت عن مشورة تدعو إىل اعتماد تدابري من أجل محاية اإليكولوجية البحرية ا

تلك الُنظم اإليكولوجية، مبا يف ذلك وضع بروتوكول لإلبالغ عن العثور على نُظم إيكولوجية حبرية هشة، ورسم خرائط 
ل لرفع التقارير عن الصيد القاعي االستكشايف يف بصمة الصيد يف مناطق الصيد القائمة يف أعماق البحر ووضع بروتوكو 

 أعماق البحار.
 

وقالت مندوبة االحتاد األورويب، وأيدهتا مصر، إ�ا تعرتف بأمهية مواصلة العمل، مع الرتكيز على إنشاء مناطق  -63
 مصايد أمساك مقيَّدة وتنفيذها السليم ومراقبتها.

 
ية إلنشاء مناطق مصايد أمساك مقيَّدة، أكدت مندوبة املغرب أنه جيري بالفعل ويف ما يتعلق باجلهود اإلقليمية اجلار  -64

إقامة عدد كبري من املناطق احملمية على املستوى الوطين. وطلبت الدعم يف ضمان إدراج هذه املناطق البحرية احملمية ضمن 
 من أهداف آيتشي). 11(اهلدف يف املائة من املناطق الساحلية والبحرية احملمية  10النسبة املستهدفة، وهي 

 
وأيدت اهليئة الربوتوكولني املقرتحني بشأن الُنظم اإليكولوجية البحرية اهلشة واإلبالغ عن الصيد االستكشايف،  -65

 .17وكذلك عناصر رسم خرائط تأثريات الصيد القاعي يف أعماق البحار على النحو الوارد يف املرفق 
 

 مصايد أسماك القرش

املتعلقة بتدابري إدارة  GFCM/36/2012/3دوبة االحتاد األورويب اقرتاحا دعت فيه إىل تعديل التوصية قدمت من -66
 مصايد األمساك من أجل احلفاظ على أمساك القرش والشفنني يف منطقة اختصاص اهليئة.

 
ك القرش والشفنني يف اإلقليم. وقال مندوب املغرب إنه يؤيد متاما االقرتاح باعتباره حيقق االستغالل املستدام ألمسا -67

غري أنه طلب رفع احلظر عن الصيد يف حدود ثالثة أميال حبرية انطالقا من فرضية قيام املغرب بإنشاء تقسيمات ساحلية 
 تسمح ببعض الصيد يف مناطق معيَّنة يف حدود تلك املسافة من الساحل.

 
يرسي أيضا اُألسس اليت تستند إليها االستثناءات احملددة وأشارت مندوبة االحتاد األورويب إىل أن نص االقرتاح  -68

 واملقيَّدة مكانيا.
 

بشأن تدابري إلدارة مصايد األمساك من أجل حفظ أمساك القرش  GFCM/42/2018/2واعتمدت اهليئة التوصية  -69
لة للتوصية   .6املرفق  بصيغتها الواردة يف GFCM/36/2012/3والشفنني يف منطقة اختصاص اهليئة، املعدِّ

 
 مصايد روبيان المياه العميقة األحمر في شرق ووسط البحر األبيض المتوسط

قدمت مندوبة االحتاد األورويب اقرتاحني بشأن وضع خطط إدارة متعددة السنوات ألنشطة الصيد املستدام للروبيان  -70
اك اجلر. وأكدت أن خططا مماثلة اقرتحت الوردي يف املياه العميقة من شرق ووسط البحر األبيض املتوسط باستخدام شب

هلاتني املنطقتني من أجل تعزيز �ج وقائي يف إدارة هذين النوعني املهمني. وعلى غرار التدابري املقرتحة بشأن مصايد األمساك 
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صيد)، األخرى، يستند هذان االقرتاحان إىل �ج من خطوتني يشمل تنفيذ تدابري اإلدارة األساسية تدرجييا (تراخيص ال
وحتديد مناطق الصيد، ومجع البيانات، وخمططات التفتيش الرائدة يف أعايل البحار خالل مرحلة أوَّلية يتبعها حتديد واقرتاح 

 تدابري أكثر دميومة باالستناد إىل النتائج يف مرحلة ثانية.
 

يذ تراخيص الصيد وينبغي أن وشدد مندوب مصر على أمهية إدارة هذا املورد، ولكن اخلطوة األوىل تكمن يف تنف -71
يتبعها برنامج مدته سنة واحدة لدراسة األرصدة بغرض وضع تدابري جديدة. وأوضح املندوبان املمثالن ملصر وتركيا أنه 

 توجد بعد قائمة بالسفن املرخص هلا صيد الروبيان األمحر، وأنه ينبغي إعداد هذه القائمة خالل السنة املقبلة. ال
 

قشات اليت تلت ذلك، أوضحت مندوبة االحتاد األورويب اخلطوات الرئيسية خلطة اإلدارة فقالت إ�ا وخالل املنا -72
تشمل مرحلة أوىل سُتنفذ خالهلا التدابري الوقائية االنتقالية، مثل وضع قائمة بالسفن املرخصة حلني إصدار مشورة أكثر دقة 

؛ وينبغي بعد ذلك اختاذ تدابري دائمة انطالقا من املشورة العلمية. من اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك
املشار إليها  2017-2014والحظت اهليئة أن مصر وتركيا قد تواجهان صعوبات يف تنفيذ التدابري املتعلقة بالفرتة املرجعية 

 من االقرتاح. 11يف الفقرة 
 

احلاجة إىل محاية منهجية ملناطق التفريخ بدال من اختاذ ورحبت ممثلة منظمة أوسيانا باالقرتاحني وشددت على  -73
تدبري تكميلي يف إطار خطط اإلدارة املتعددة السنوات. وأشارت أيضا إىل االلتزام بإنشاء شبكة ملوائل األمساك األساسية 

ساسية لألمساك بشأن إنشاء شبكة للموائل األ GFCM/41/2017/5وفقا إلعالن مالطة الوزاري والقرار  2018حبلول عام 
 يف منطقة اختصاص اهليئة.

 
بشأن خطة متعددة السنوات إلدارة مصايد األمساك املستدامة اليت  GFCM/42/2018/3واعتمدت اهليئة التوصية  -74

 تستهدف الروبيان األمحر العمالق والروبيان األزرق واألمحر باستخدام شباك اجلر يف حبر املشرق (املناطق اجلغرافية الفرعية
بشأن خطة متعددة السنوات إلدارة  GFCM/42/2018/4، وكذلك التوصية 7) بالصيغة الواردة يف املرفق 27و 26و 25و 24

مصايد األمساك املستدامة اليت تستهدف الروبيان األمحر العمالق والروبيان األزرق واألمحر باستخدام شباك اجلر يف البحر 
 .8) بالصيغة الواردة يف املرفق 21و 20و 19األيوين (املناطق اجلغرافية الفرعية 

 
 مصايد األسماك القاعية في وسط البحر األبيض المتوسط

قدمت مندوبة االحتاد األورويب اقرتاحا بشأن وضع خطة إدارة متعددة السنوات ملصايد األمساك باستخدام شباك  -75
 GFCM/39/2015/2ن هذه التوصية تلغي التوصيتني اجلر القاعية اليت تستغل األرصدة القاعية يف مضيق صقلية. وأكدت أ

 وجتمع بينهما عن طريق تبسيط النطاق وجعلها واجبة التطبيق بصرف النظر عن تركيبة أنواع املصيد. GFCM/40/2016/4و
 

ة وأكد مندوب تونس، وأيده يف تأكيده كل من االحتاد األورويب والصندوق العاملي للطبيعة، أمهية حتسني انتقائي -76
املعدات، مبا يف ذلك من خالل الشبكات واأللواح، وتعزيز احلد من املصيد املرجتع. واقرتحت مندوبة االحتاد األورويب أن 
تصبح انتقائية املعدات أولوية يف املشروع اإلقليمي لتقدير املوارد السمكية والُنظم اإليكولوجية ورصدها يف مضيق صقلية 

 يف املشورة املقدمة من جمموعة العمل املعنية بتكنولوجيا الصيد.مع اإلبالغ عن النتائج ودجمها 
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بشأن  GFCM/42/2018/5وعقب إدخال بعض التعديالت اليت روعيت فيها تعليقات تونس، اعتمدت اهليئة التوصية  -77
 مضيق صقلية (املناطق خطة متعددة السنوات إلدارة مصايد األمساك بشباك اجلر القاعية اليت تستغل أرصدة األمساك القاعية يف

 .9، الوارد نصها يف املرفق GFCM/40/2016/4و GFCM/39/2015/2) امللغية للتوصيتني 16إىل  12اجلغرافية الفرعية من 
 

بشأن خطة دولية  GFCM/41/2017/8وقدمت مندوبة االحتاد األورويب أيضا اقرتاحا دعت فيه إىل تعديل التوصية  -78
 ).16إىل  12ارج املياه اخلاضعة للوالية الوطنية يف مضيق صقلية (املناطق اجلغرافية الفرعية من مشرتكة للتفتيش والرصد خ

 
والحظت ممثلة مشروع العمل من أجل إنعاش الُنظم اإليكولوجية البحرية يف البحر األبيض املتوسط، بالنيابة عن  -79

حلماية مناطق التفريخ الثالثة يف  2016مقيَّدة يف عام منظمة السالم األخضر اإليطالية، أن إنشاء مناطق مصايد أمساك 
مضيق صقلية قد أسفر عن زيادة يف مصايد أمساك شباك اجلر القاعية يف هذه املناطق مقارنة بالسنة اليت سبقت اعتمادها. 

ري املتعاقدة فإن وأكدت كذلك أنه إذا مل تعاجل على وجه السرعة مشكلة امتثال األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غ
 فعالية خطط اإلدارة املتعددة السنوات للهيئة ومصداقيتها ستصبحان يف مهب الريح.

 
بشأن خطة دولية مشرتكة للتفتيش والرصد خارج املياه اخلاضعة  GFCM/42/2018/6واعتمدت اهليئة التوصية  -80

، ويرد نصها GFCM/41/2017/8) املعدلة للتوصية 16إىل  12للوالية الوطنية يف مضيق صقلية (املناطق اجلغرافية الفرعية من 
 .10يف املرفق 

 
 السلطعون األزرق في وسط البحر األبيض المتوسط

قدمت مندوبة االحتاد األورويب، باالشرتاك مع تونس، اقرتاحا يدعو إىل وضع برنامج حبث إقليمي واختاذ تدابري  -81
) يف وسط البحر األبيض املتوسط. وأكدت احلاجة إىل مزيد من Portunus segnisانتقالية بشأن السلطعون األزرق (

البحث حول هذا النوع الليسيبسياين من أجل بلورة فهم أفضل آلثاره على الُنظم اإليكولوجية ومصايد األمساك، ال سيما 
، Callinectes sapidusمصايد األمساك الصغرية النطاق. والحظت أيضا وجود نوع ثاٍن غري متوطن من أصل أطلسي، هو 

 وأن له تأثريات كبرية يف غرب البحر األبيض املتوسط، واقرتحت إدراج هذا النوع يف التوصية.
 

وشدد مندوب تونس، وأيده املندوبان املمثالن ملصر واالحتاد األورويب، وكذلك االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة، على  -82
توطنة، واقرتح إنشاء شبكة لرصد األنواع غري املتوطنة على نطاق إقليمي، على أمهية التدخل املبكر يف حالة األنواع غري امل

أن ُحتَدد بوضوح واليتها وهيكليتها ووظائفها. ويف هذا السياق، أشارت أمانة اهليئة إىل أن األنشطة املشرتكة بني اهليئة وخطة 
ىل وضع خطة رائدة لرصد األنواع غري املتوطنة يف عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن البحر األبيض املتوسط أفضت إ

وسط البحر األبيض املتوسط، وأن اللجنة اإلقليمية الفرعية للمنطقة الوسطى بالبحر األبيض املتوسط اقرتحت توسيع خطة 
خلطة الرصد كي تشمل وسط البحر األبيض املتوسط؛ ووافقت اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك على ا

 واالقرتاح.
 

بشأن برنامج حبث إقليمي للسلطعون األزرق يف البحر األبيض  GFCM/42/2018/7واعتمدت اهليئة التوصية  -83
. وباإلضافة إىل ذلك، وافقت 11، يرد نصها يف املرفق Callinectes sapidus، وPortunus segnisاملتوسط يعاجل كل من 

شبكة اليت أنشئت أثناء املشروع الرائد يف شرق البحر األبيض املتوسط. وستستفيد اهليئة على إنشاء شبكة رصد وتوسيع ال
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الشبكة من قواعد البيانات ومنصات املراقبة القائمة، مبا يشمل اإلطار املرجعي جلمع البيانات، وقاعدة بيانات األنواع 
مم املتحدة للبيئة، وكذلك املسوح املقرر إجراؤها الدخيلة الغازية املتوسطية البحرية اليت أنشئت يف إطار خطة عمل برنامج األ

يف البحر. وينبغي مواصلة التنسيق مع خطة عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة حول ُسبل تفعيل الشبكة وإصدار املشورة 
 املفيدة لكلتا املنظمتني خالل فرتة ما بني الدورات وفقا ملذكرة التفاهم القائمة.

 
 في البحر األدرياتيكي مصايد األسماك القاعية

ذُكرت اهليئة برتدي حالة املوارد القاعية يف البحر األدرياتيكي وبأمهية مناطق مصايد األمساك املقيدة يف جابوكا/بومو  -84
بيت حلماية صغار مسك النازيل األورويب يف املنطقة اإلقليمية الفرعية. وكان قد مت إعداد مشروع برنامج رصد علمي ملساعدة 

نة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك على تقييم فعالية مناطق مصايد األمساك املقيَّدة، وجرى التشديد يف هذا اللج
 الصدد على أمهية التعاون الفعال بني العلميني.

 
يف البحر  وسلطت مندوبة االحتاد األورويب الضوء على دور املشروع اإلقليمي للتعاون العلمي لدعم الصيد الرشيد -85

األدرياتيكي يف هذا السياق، مشرية إىل أن إعادة تنشيط جمموعة العمل املعنية باملناطق البحرية احملمية سيشكل منتدى 
 مثاليا ملناقشة نتائج هذا الربنامج بصفة خاصة وجلميع مناطق مصايد األمساك املقيَّدة بصفة عامة.

 
املتوسط أن اجمللس أنشأ جمموعة عمل خمصصة معنية مبنطقة جابوكا/بومو وذكر ممثل اجمللس األورويب للبحر األبيض  -86

بيت إلجياد نظام إدارة مشرتك بني العلميني وأصحاب املصلحة واإلدارات. وأشار أيضا منسق املشروع اإلقليمي للتعاون 
يات مجع بيانات وأعمال العلمي لدعم الصيد الرشيد يف البحر األدرياتيكي إىل أنه قد مت عقد اجتماعات وإجراء عمل

متهيدية لتقييم منطقة مصايد األمساك املقيَّدة يف جابوكا/بومو بيت، وأن النتائج ستعرض على األجهزة الفرعية للجنة العلمية 
 االستشارية املعنية مبصايد األمساك.

 
 مصايد األسماك السطحية الصغيرة في البحر األدرياتيكي

يب اقرتاحا بشأن تدابري طوارئ أخرى لألرصدة السطحية الصغرية يف البحر األدرياتيكي قدمت مندوبة االحتاد األورو  -87
). وذّكرت بأن تدابري الطوارئ احلالية أوشكت على االنتهاء وأن احلالة املزرية 18و 17(املنطقتان الفرعيتان اجلغرافيتان 

مل االقرتاح ختفيضا جديدا يف مستويات املصيد، لألرصدة، وخباصة مسك األنشوفة، تتطلب اختاذ تدابري أخرى. ولذلك يش
وجتميدا جلهد الصيد، وفرض حاالت إقفال مكاين وزمين أخرى فضال عن تعزيز املشورة وإنشاء برنامج للتفتيش. وأكدت 

 . 2019يناير/كانون الثاين  1أخريا أن هذه التدابري سُتنفذ اعتبارا من 
 

بلد صغري تتطور فيه مصايد األمساك وتتميَّز باخنفاض حجم املصيد وجهد  وأشار مندوب ألبانيا إىل أن ألبانيا -88
الصيد وطاقة الصيد وجيري فيه حاليا تعزيز صناعة جتهيز األمساك، وهو ما يوفر بالتايل فرص عمل كثرية. وأكد كذلك 

ل يف التشريع الوطين وأن ألبانيا تدعم أن معظم التدابري الواردة يف االقرتاح املقدم من مندوبة االحتاد األورويب متضمنة بالفع
 االقرتاح.

 
والحظت مندوبة اجلبل األسود أن بلدها اعتمد معظم تدابري الطوارئ املكانية والزمنية الواردة يف االقرتاح وأن دمج  -89

صاءات صاحلة تدابري إضافية لن يفرض أي صعوبات. ويف ما يتعلق حبدود املصيد، أشارت إىل أنه بالنظر إىل عدم وجود إح
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. 2014، لن يكون بوسع اجلبل األسود فرض حدود على املصيد باالستناد إىل بيانات املصيد لعام 2014بشأن املصيد لعام 
وقالت إ�ا تطلب مراعاة خصوصية بلدها وتعديل التوصية بناء على ذلك، ذلك أن حصة املصيد من األمساك السطحية 

  املائة من جمموع مصيد األمساك السطحية الصغرية يف البحر األدرياتيكي.يف 1الصغرية يف اجلبل األسود أقل من 
 

وعقب التعديالت اليت أدخلت بناء على تعليقات ألبانيا واجلبل األسود، اعتمدت اهليئة التوصية  -90
GFCM/42/2018/8  ة يف من أجل أرصدة األمساك السطحية الصغري  2021-2019بشأن تدابري طوارئ إضافية يف الفرتة

 .12) بصيغتها الواردة يف املرفق 18و 17البحر األدرياتيكي (املنطقتان اجلغرافيتان الفرعيتان 
 

والحظت ممثلة الصندوق العاملي للطبيعة أن اعتماد هذه التوصية مهم ومناسب يف توقيته نظرا للحالة اليت باتت  -91
يف املائة يف املصيد  5بيعة يؤيد التخفيض السنوي الذي يبلغ عليها املوارد حاليا. وأكدت كذلك أن الصندوق العاملي للط

 وفقا للمشورة العلمية املتاحة. 2014باالستناد إىل بيانات مصيد عام 
 

 الشبوط المرقط في شرق البحر األبيض المتوسط

يض املتوسط ناقشت اهليئة االقرتاح املعلق بشأن وضع حجم مرجعي أدىن لصيانة الشبوط املرقط يف البحر األب -92
 .16الذي يرد نصه يف املرفق 

 
وأكدت مندوبة املغرب أن بلدها، وكذلك إسبانيا يعمالن من أجل مجع معلومات عن هذا النوع من مصايد  -93

األمساك وحتليل تلك املعلومات، مبا يشمل اجلوانب البيولوجية لألنواع يف هذه املصايد. والحظت أن هذه املعلومات ينبغي 
التفصيل من أجل احلصول على تقدير دقيق للحجم املرجعي األدىن للصيانة. ويف هذا الصدد، مت االتفاق على أن حتليلها ب

 .2019تقدِّم اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك مشورة بشأن احلجم املرجعي األدىن للصيانة يف عام 
 

قشات املتعلقة بأرصدة الشبوط املرقط يف حبر األلبوران، انتباه األطراف ولفت األمني التنفيذي للهيئة، يف سياق املنا -94
املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة إىل املسائل املتصلة باحلد الغريب ملنطقة اختصاص اهليئة. وذّكر بأن أمانة اهليئة 

ذية والزراعة بشأن احلدود الدقيقة هلذه املنطقة، تلقت تعليمات بالتماس املشورة من مكتب الشؤون القانونية يف منظمة األغ
ال سيما حدودها مع احمليط األطلسي. وأشار إىل أن مكتب الشؤون القانونية يف املنظمة أكد أن اتفاق اهليئة مل يستبعد 

، GFCM/33/2009/2صراحة مضيق جبل طارق من منطقة اختصاص اهليئة. ومع ذلك، أنشأت اهليئة، من خالل التوصية 
للمنظمة. ويف ضوء ذلك، اقرتح مكتب الشؤون القانونية  37مناطق جغرافية فرعية باالستناد إىل حدود املنطقة اإلحصائية 

أن توضح األطراف املتعاقدة احلد الغريب ملنطقة اختصاص اهليئة سواء عن طريق تعديل اتفاق اهليئة أو تعديل التوصية 
GFCM/33/2009/2رايف إلدارة الشبوط املرقط يف إطار خطة اإلدارة ذات الصلة. ويف ما ، أو تقدمي أساس منطقي جغ

سيما هيئة مصايد أمساك مشال شرق  يتعلق بالواليات القائمة لألجهزة اإلقليمية املختصة مبصايد األمساك يف هذه املنطقة، ال
حاليا ضمن والية اهليئة أو األطلسي، وجلنة مصايد أمساك شرق وسط األطلسي، ميكن أن يقع جزء من مضيق جبل طارق 

للمنظمة  37أنه لن يقع ضمن والية أي إدارة. وهذا اجلزء هو اجلزء اجلنويب املمتد إىل ما بعد احلد الغريب للمنطقة اإلحصائية 
 حىت اخلط الرابط بني رأس سبارطيل ورأس طرف الغار مبحاذاة ساحل املغرب.
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هليئة ال حيدِّد صراحة احلد الغريب ملنطقة اختصاص اهليئة. ومع ذلك، وقالت مندوبة املغرب إ�ا ترى أن اتفاق ا -95
حددت املنظمة اهليدروغرافية الدولية البحر األبيض املتوسط على أساس احلد الغريب الذي ميثله اخلط الرابط بني رأس 

ضحت أن بلدها يرى، من ملنظمة األغذية والزراعة. وأو  37سبارطيل ورأس طرف الغار، أي بعد حد املنطقة اإلحصائية 
حيث اإلدارة، أن هذا احلد (رأس سبارطيل) هو حد إدارة مسك الشبوط املرقط. وأضافت أن اهليئة الدولية حلفظ أمساك 

 التونة يف احمليط األطلسي استخدمت �جا مماثال يف إدارة مسك أبو سيف.

 
د احلالية ملنطقة اختصاص اهليئة مبا يتفق مع املناطق وقالت مندوبة االحتاد األورويب إ�ا تؤيد اإلبقاء على احلدو  -96

اجلغرافية الفرعية احلالية والُشعب اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة ألن ذلك يتفق أيضا مع قواعد االحتاد األورويب يف 
أن هذه املسألة السياسة املشرتكة للصيد وكذلك مع اختصاصات املنظمات الدولية األخرى. واقرتحت إرجاء أي قرار بش

 إىل الدورة املقبلة للهيئة.
 

بوالية  وأعربت مندوبة املغرب عن قلقها من أن اهليئة قد تعتمد خطة إدارة يف منطقة غري مشمولة متاما بواليتها وال -97
أي جهاز إقليمي آخر خمتص مبصايد األمساك. وأوضحت أنه بالنسبة للمغرب، يدخل مضيق جبل طارق برمته يف منطقة 

سبارطيل احلد  اختصاص اهليئة لألغراض العلمية وأنه بناء على ذلك، سُيجري املغرب أنشطة لألغراض العلمية باعتبار رأس
 الغريب للمنطقة.

 
ووافقت اهليئة على عرض تقرير عن هذه املسألة على الدورة السنوية املقبلة بغرض حتديد احلد الغريب ملنطقة  -98

 تبارها أيضا أنه سيجري إطالق استعراض ثان لألداء.اختصاص اهليئة واضعة يف اع
 

 حلزون رابانا البحر األسود

قدمت مندوبة االحتاد األورويب اقرتاحا يدعو إىل إجراء برنامج حبثي بشأن قواقع رابا ولك يف البحر األسود. واعرتافا  -99
تعاونة غري املتعاقدة، أكدت أمهية وضع جمموعة من بتدابري احلفظ املطبقة بصورة فردية من األطراف املتعاقدة واألطراف امل

تدابري احلفظ باالشرتاك مع مجيع األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة والتثبت منها من جانب جمموعة العمل 
 املعنية بالبحر األسود.

 
بانا البحر األسود على املوارد القاعية األخرى، ورحبت مندوبة تركيا باالقرتاح، مؤكدة األثر السليب ملصايد أمساك را -100

 واقرتحت فرض إغالق زمين على الصيد من أجل محاية تلك األنواع القاعية.
 

وعقب املناقشات، وافق املندوبون على الرتكيز على مجع املعلومات وحتسني املشورة. واعتمدت اهليئة التوصية  -101
GFCM/42/2018/9 بصيغتها 29ملصايد حلزون رابانا البحر األسود (املنطقة اجلغرافية الفرعية  بشأن برنامج حبث إقليمي (

 .13الواردة يف املرفق 
 

 مصايد األسماك الصغيرة النطاق والترفيهية

أشار رئيس اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك إىل وجود اقرتاح معلق منذ الدورة احلادية واألربعني  -102
بشأن التدابري املتعلقة بالصيد الرتفيهي يف منطقة البحر األبيض املتوسط. والحظت مندوبة االحتاد األورويب أن االقرتاح  للهيئة
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احلايل ال يناسب احلالة الراهنة يف اإلقليم؛ واقرتحت بدال من ذلك مواصلة استخدام مسودة دليل مصايد األمساك الرتفيهية 
رة املقدمة من اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك واعتماد توصية جديدة يف على سبيل التجربة يف ضوء املشو 

 �اية املطاف نظرا ألثر هذه األنشطة.
 

ووافق أيضا املندوبون املمثلون للبنان واملغرب وتركيا على تكريس مزيد من اجلهود لبناء املعرفة بشأن الصيد الرتفيهي،  -103
ت املقرتحة، وإسداء املشورة بشأن تدابري الرصد. وأشارت مندوبة تركيا بصفة خاصة إىل القواعد الشاملة واختبار املنهجيا

 اليت وضعها بلدها بشأن الصيد الرتفيهي واستعداده لتقاسم خربته يف هذا اجملال.
 

عم تنفيذ خطة العمل اإلقليمية وأشار رئيس اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك إىل دور اهليئة يف د -104
بشأن مصايد األمساك الصغرية النطاق، مبا يشمل حتديد أهداف وإطار زمين. والحظ رئيس اهليئة أن تنفيذ خطة العمل 
اإلقليمية املذكورة عملية معقدة تتطلب النظر بدقة يف األعمال القائمة وحتليل االحتياجات، مبا يتماشى أيضا مع املنظمات 

 الشريكة.
 

وأشار املندوبون املمثلون للجزائر واالحتاد األورويب واملغرب مجيعهم إىل تأييدهم حتديد إطار زمين، مبا يف ذلك  -105
وضع أولويات قصرية ومتوسطة األجل لتنفيذ خطة العمل اإلقليمية بشأن مصايد األمساك الصغرية النطاق من أجل املضي 

 قدما بكفاءة وعلى حنو فعال.
 

 نات ومؤشرات الجودةجمع البيا

قررت اهليئة متديد مرحلة دراسة جدوى تنفيذ مؤشرات اجلودة (دقة التوقيت، واالكتمال، واالمتثال، واالستقرار،  -106
واالتساق) بشأن بيانات مصايد األمساك اليت تقدمها مجيع األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة من خالل 

. وتبدأ مرحلة دراسة اجلودة GFCM/41/2017/6ة لإلطار املرجعي جلمع البيانات مبا يتفق مع التوصية املنصة اإللكرتوني
 أثناء فرتة ما بني الدورات يف ضوء التطبيق املنتظم ملؤشرات جودة البيانات يف املستقبل.

 
 الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم

ر/حتديد كمية الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، مبا يشمل أيّدت اهليئة خطة العمل من أجل تقدي -107
املسح اهلادف إىل تيسري تقدير الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود، 

ج اليت حتققت، ستسدي اللجنة وافقت على ضرورة إجراء األنشطة الثالثة األوىل احملددة يف خطة العمل. وانطالقا من النتائ
العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك، بالتعاون مع جلنة االمتثال حسب االقتضاء، املشورة بشأن األنشطة اإلضافية 

 املطلوبة الستيفاء التقدير.
 

 المسائل األخرى ذات الصلة بإدارة مصايد األسماك

طار اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك، وجمموعة العمل استنادا إىل املناقشات اليت دارت ضمن إ -108
 املعنية بالبحر األسود وأجهزهتما الفرعية، مت تقدمي ومناقشة جدول حمّدث باألنواع ذات األولوية إلسداء املشورة بشأ�ا. 
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اك الصغرية النطاق يف املياه التونسية. وأكد مندوب تونس أمهية األخطبوط العادي واللوبسرت الشوكي ملصايد األمس -109
والحظ احلاجة إىل تقييم حالة األرصدة واعتماد تدابري إلدارة هذه األنواع يف املستقبل، وتشجيع اهليئة على النظر يف إدراجها 

سألة أثناء الدورة السنوية يف القائمة اجلديدة لألنواع ذات األولوية. وأقرت اهليئة بأمهية هذين النوعني واقرتحت إعادة النظر يف امل
 املقبلة بعد إجراء مناقشات يف إطار اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك وأجهزهتا الفرعية.

 
وشددت مندوبة املغرب على ضرورة عدم اعتبار مسك الدولفني من األنواع ذات األولوية يف غرب البحر األبيض  -110

بشأن حتديد موسم لغلق مصايد أمساك  GFCM/30/2006/2كَّرت األمانة اهليئة بأن التوصية املتوسط. ويف هذا الصدد، ذ 
الدولفني العادي باستخدام أجهزة جتميع األمساك تطبق على أي أسطول من أساطيل صيد أمساك الدولفني وتقتضي تقدمي 

 معلومات عن مصيد هذا النوع من مصايد األمساك.
 

 .18منقحا يشمل األنواع ذات األولوية بالصيغة الواردة يف املرفق  واعتمدت اهليئة جدوال -111
 

ويف ختام املناقشات املتعلقة باملشورة بشأن إدارة مصايد األمساك، طلب مندوب ليبيا تقدمي مساعدة تقنية خمصصة  -112
ن للجزائر ومصر واالحتاد األورويب حتديدا هلذا املوضوع، ال سيما يف ضوء األوضاع احلالية يف بلده. وقال املندوبون املمثلو 

العمل ”واملغرب وتونس إ�م يؤيدون طلب مندوب ليبيا. وأشار مندوب لبنان إىل التجربة اإلجيابية اليت أسفرت عنها مبادرة 
 ، مشجعا ليبيا على األخذ بعملية مماثلة. ويف ضوء ذلك، قررت اهليئة املضي قدما على هذا املنوال“املنسق من أجل لبنان

ودعت أمانتها إىل متابعة هذه املسألة، مبا يف ذلك من خالل عقد اجتماع استهاليل هبدف حتديد عناصر خارطة طريق 
 للمساعدة التقنية.

 
 مشورة بشأن مسائل االمتثال

 أوضح رئيس جلنة االمتثال املشورة املنبثقة عن اللجنة يف ما يتصل بإدارة مصايد األمساك اليت أفضت إىل تقدمي -113
 اقرتاحات تدعو إىل اختاذ قرارات من شأ�ا دعم عمل اهليئة يف االمتثال للتدابري املتخذة.

 
بشأن تقدمي  GFCM/41/2017/6، جرى التذكري بعد اعتماد التوصية GFCM/42/2018/7واستنادا إىل الوثيقة  -114

لبحرية الدولية لتعريف السفن، بأن جلنة بشأن تطبيق رقم املنظمة ا GFCM/41/2017/6بيانات عن أنشطة الصيد والقرار 
االمتثال وافقت يف دورهتا الثانية عشرة على ضرورة مواءمة جماالت بيانات معيَّنة يف قرارات اهليئة املعتمدة من قبل مع 

 متطلبات البيانات اجلديدة.
 

 ع متطلبات البيانات اجلديدة.ووافقت اهليئة على مواءمة جماالت البيانات ذات الصلة يف إطار هذه القرارات م -115
 

وقدمت مندوبة االحتاد األورويب اقرتاحا بشأن الوصول إىل املعلومات والبيانات املتصلة بالرصد واملراقبة واإلشراف  -116
يف إطار املخططات املشرتكة للتفتيش واإلشراف. وأشارت إىل التفاعالت اليت دارت بني أمانة اهليئة واألطراف املتعاقدة 

طراف املتعاونة غري املتعاقدة اليت ينبغي حتسينها يف سياق تنفيذ هذه املخططات بوسائل تشمل وضع قوائم بسفن الصيد واأل
املرخصة. وأوضحت أن هذا االقرتاح يتوخى عدم تقدمي املعلومات إّال طوعا، بعد موافقة دولة العلم، ويف سياق خمططات 

 التفتيش القائمة. 
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بشأن الوصول إىل املعلومات والبيانات املتصلة بالرصد واملراقبة  GFCM/42/2018/10التوصية واعتمدت اهليئة  -117
 .14واإلشراف يف إطار املخططات املشرتكة للتفتيش واإلشراف بصيغتها الواردة يف املرفق 

 
 وسيقدم إىل أمانة وشدد مندوب لبنان على أنه سيتحقق مما إذا كانت هذه التوصية متنافية مع القانون اللبناين -118

 اهليئة تقريرا بشأن ذلك يف الوقت املناسب.
 

ورحب ممثل أوسيانا باعتماد هذه التوصية يف ضوء احلاجة إىل تعزيز الشفافية على املستوى اإلقليمي. وشجع اهليئة  -119
للهيئة عمال باألحكام  على توسيع ذلك النهج كي يشمل مجيع السفن املدرجة يف السجل اإلقليمي ألساطيل الصيد التابع

 ذات الصلة املنصوص عليها يف خطة العمل اإلقليمية ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.
 

وقدمت بعد ذلك مندوبة االحتاد األورويب اقرتاحا بشأن الوسم اإلقليمي ملعدات الصيد الذي يهدف يف �اية املطاف  -120
د. وقالت إن املنظمات اإلقليمية األخرى إلدارة مصايد األمساك وضعت توصيات مماثلة، كان إىل حتسني مراقبة أنشطة الصي

من آخرها جمموعة من اخلطوط التوجيهية اعتمدهتا منظمة األغذية والزراعة بشأن هذا املوضوع. وأضافت أن الوقت قد حان 
 العمليات على املستوى الوطين. ألن تتخذ اهليئة أيضا إجراءات بشأن وسم معدات الصيد لبدء تنفيذ تلك

 
وأشار املندوبان املمثالن ملصر وتونس إىل أنه قد يكون من الصعب إقناع صيادي األمساك بالعمل وفقا ألحكام  -121

على املستوى اإلقليمي ذلك هذا االقرتاح. ولذلك اقرتح املندوبان إطالق مرحلة جتريبية الختبار تنفيذ هذه التوصية، مبا يف 
ي. وميكن تكليف جمموعة العمل املعنية بتكنولوجيا الصيد مبهمة استعراض نتائج هذه املرحلة التجريبية وتقدمي تقرير الفرع

 عنها إىل جلنة االمتثال.
 

 .15بشأن الوسم اإلقليمي ملعدات الصيد، يرد نصها يف املرفق  GFCM/42/2018/11واعتمدت اهليئة التوصية  -122
 

 جنة االمتثالالمسائل المنبثقة عن ل
أشار رئيس جلنة االمتثال إىل املسائل ذات الصلة املنبثقة عن الدورة الثانية عشرة للجنة االمتثال يف ما يتعلق بعملية  -123

التحديد والتوضيح، وقائمة سفن الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم اليت وضعتها اهليئة، وتنفيذ نظام رصد السفن 
 واالحتفال باليوم الدويل ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.  ونُظم املراقبة،

 
 عملية التحديد والتوضيح

أوضح مندوب أوكرانيا أنه على الرغم من التزام بلده التزاما كامال بتنفيذ توصيات اهليئة، يسود قلق بالغ إزاء  -124
طة متعددة السنوات إلدارة مصايد أمساك الرتس يف البحر األسود بشأن خ GFCM/41/2017/4األحكام الواردة يف التوصية 
) حيث إن أوكرانيا ترى أن تلك األحكام غري متوافقة مع القانون الدويل حسب ما جتسده 29(املنطقة اجلغرافية الفرعية 

ن االمتثال للتوصية. وأبلغ اهليئة القرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة. ومل تتمكن أوكرانيا بالتايل م
أن أوكرانيا جاهزة للعمل مع األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة املعنية أثناء فرتة ما بني الدورات لتعديل هذه 

 . التوصية كي يتسىن لبلده تنفيذ تدابري اإلدارة املتعلقة بأمساك الرتس مبا يعربِّ عن أرقام املصيد الدقيقة
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وأشارت ممثلة صندوق محاية أمساك القرش إىل أنه ال يزال يتعنيَّ االضطالع بكثري من العمل لتوفري معلومات  -125
مفصلة عن التشريعات الوطنية القائمة من أجل محاية صفيحيات اخلياشيم وفقا للتوصيات احلالية الصادرة عن اهليئة. وحثت 

 ن هذه األنواع.على بذل مزيد من اجلهود جلمع بيانات ع
 

ووافقت اهليئة على إرسال رسائل تعبري عن القلق إىل هذه األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة اليت  -126
توصيات اهليئة املختارة، مبا يف ذلك عدم تقدمي بيانات. وعالوة على ذلك، سرتسل رسائل “ عدم تنفيذ”أفادت عن حالة 

  موناكو ومولدوفا لعدم تقدميهما تقريريهما الوطنيني إىل جلنة االمتثال يف دورهتا الثانية عشرة.التعبري عن القلق إىل
 

وعالوة على ذلك، وافقت اهليئة على إرسال خطابات رمسية موقعة من رئيس اهليئة يف ما بني الدورات من خالل  -127
 تعاقدة إىل أن تصبح أعضاء.القنوات الدبلوماسية الرمسية لدعوة األطراف املتعاونة غري امل

 
قائمة السفن التي يفترض أنها قامت بأنشطة صيد غير قانوني دون إبالغ ودون تنظيم في منطقة اختصاص الهيئة 

 العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط

دون تنظيم يف منطقة القائمة املؤقتة بالسفن اليت يفرتض أ�ا قامت بأنشطة صيد غري قانوين دون إبالغ و  ُعرضت -128
اختصاص اهليئة (قائمة سفن الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم الصادرة عن اهليئة) باالستناد إىل الوثيقة 

GFCM:42/2018/Inf.11. 
 

ء على واسرتعت مندوبة االحتاد األورويب انتباه اهليئة إىل عدة أخطاء يف القائمة وطلبت من أمانة اهليئة تعديلها بنا -129
 التعليقات املقدمة.

 
وأبلغ مندوب أوكرانيا اهليئة أن الوكالة احلكومية ملصايد األمساك تسعى إىل إلقاء الضوء على أنشطة سفينة الصيد  -130

 ) وستعرض املعلومات ذات الصلة على أمانة اهليئة يف الوقت املناسب.Nefelinنيفيلني (
 

فيلني بصفة مؤقتة يف قائمة سفن الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. وقررت اهليئة إدراج سفينة الصيد ني -131
وأصدرت اهليئة تعليماهتا إىل أمانتها بتعديل القائمة بناء على التعليقات الواردة وتعميمها مبجرد اعتمادها على املنظمات 

 اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك ألغراض إدراجها يف القوائم املشرتكة.
 

 ام رصد السفن ونُظم المراقبة ذات الصلةنظ

رحبت اهليئة بالتقدم احملرز يف تنفيذ النظام التجرييب اإلقليمي لرصد السفن وُنظم املراقبة وطلبت الدفع قدما هبذا  -132
ة على املستوى العمل أثناء فرتة ما بني الدورات، مع الرتكيز حتديدا على زيادة قابلية التشغيل البيين لُنظم املراقبة القائم

 اإلقليمي.
 

وأيّد ممثل منظمة أوسيانا االقرتاح الذي يدعو جلنة االمتثال إىل معاجلة مناطق مصايد األمساك املقيَّدة من خالل  -133
 الرصد الفعال يف سياق نُظم رصد السفن ونُظم املراقبة التجريبية اإلقليمية اجلارية.
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 غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيماالحتفال باليوم الدولي لمكافحة الصيد 

رحبت اهليئة باالحتفال باليوم الدويل ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، وشجعت األطراف  -134
ليمي، املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة على تقدمي الدعم الفعلي هلذه املبادرة، مبا يف ذلك على املستويني الوطين واإلق

 من خالل تنظيم فعاليات خمصصة هلذا الغرض.
 

وقال املندوبون املمثلون ملصر واالحتاد األورويب وتونس إ�م يدعمون ذلك االحتفال من أجل تقييم التقدم احملرز  -135
ضل يف مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، مع اإلشارة بصفة خاصة إىل إمكانية تقدمي جوائز ألف

 املمارسات.
 

 إطالق استعراض األداء الثاني للهيئة، بما في ذلك تقييم تنفيذ النهج اإلقليمي الفرعي

عرضت أمانة اهليئة اقرتاحا يدعو إىل إجراء استعراض ثاٍن ألداء اهليئة وفقا للتوجيهات اليت صدرت مؤخرا عن  -136
قييم آخر التطورات بغرض الوقوف على مدى فعالية عمل اهليئة اجلمعية العامة لألمم املتحدة. وقالت إن الوقت قد حان لت

. وتستند اجملاالت واملعايري املقرتح تناوهلا يف االستعراض الثاين إىل املنظمات 2009بعد إجراء االستعراض األول لألداء يف عام 
لقوية والدراية باإلقليم للمشاركة يف اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك. وسيعنيَّ خرباء استشاريون مؤهلون من ذوي اخلربة ا

 الفريق املستقل املكلف مبهمة تقييم أداء اهليئة.
 

وقال مندوب االحتاد األورويب إنه يؤيد بقوة استعراض األداء الثاين. وأكد أمهية وضع اللمسات األخرية للمعايري  -137
والكفاءات املطلوبة. وينبغي لألطراف املتعاقدة  املقرتحة وكذلك اختصاصات اخلرباء املستقلني، مبا يف ذلك املهارات

 واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة أن تشارك يف هذه العملية التحضريية املهمة.
 

وأعرب مندوب تونس أيضا عن تأييده ذلك االستعراض، واقرتح تكوين جمموعة عمل غري رمسية لتيسري املشاورات  -138
 بشأن املعايري واالختصاصات.

 
 وأكدت مندوبة املغرب أمهية أن يكون اخلرباء املستقلون من نفس اإلقليم أو أن يكونوا على دراية كبرية به. -139

 
وأوضح األمني التنفيذي للهيئة أن اخلرباء املستقلني سيعيَّنون وفقا للقواعد واإلجراءات املعمول هبا يف منظمة  -140

على وضع الصيغة النهائية لالختصاصات اليت سُتنشر يف إعالنات  األغذية والزراعة. ومع ذلك، ستساعد املشاورات
الوظائف الشاغرة ذات الصلة. وستوجه الدعوة بعد ذلك إىل األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة لتشجيع 

 اخلرباء على تقدمي طلباهتم.
 

. وسيتكفل رئيس جلنة 2018ديسمرب/كانون األول  21ووافقت اهليئة على إجراء مشاورات غري رمسية فورا حىت  -141
اإلدارة واملالية بتيسري هذه املشاورات. وبعد هذا املوعد النهائي، ستصدر أمانة اهليئة نسخة موحدة من املعايري 

. وسُيشجِّع هذا االستعراض على األخذ 2019واالختصاصات قبل إطالق االستعراض الثاين ألداء اهليئة يف مطلع عام 
هج تشاركي، مبا يشمل إجراء مشاورات إقليمية فرعية مع البلدان وأصحاب املصلحة املعنيني يف البحر األبيض املتوسط بن

 والبحر األسود.
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وأشار مندوب االحتاد الروسي إىل أن بلده قدم اقرتاحا من أجل مواصلة تعزيز النهج اإلقليمي الفرعي يف البحر  -142
 ينبغي النظر إىل هذا االقرتاح يف سياق استعراض األداء.األسود داخل إطار اهليئة. و 

 
وأوضح األمني التنفيذي للهيئة أن النهج اإلقليمي الفرعي ميثل أولوية ليس فقط يف سياق استعراض األداء الثاين،  -143

 هبا كل إقليم فرعي.بل وكذلك يف السياق العام للهيئة يف ظل ما حتقق من تقدم يف االعرتاف بالسمات اخلاصة اليت يتميز 
 

وأشار األمني التنفيذي للهيئة بعد ذلك إىل التقدم يف تنفيذ النهج اإلقليمي الفرعي. وعقب افتتاح املكتب اإلقليمي  -144
الفرعي األول للهيئة ملنطقة البحر األسود يف برغاس، بلغاريا، تطوعت كرواتيا باستضافة وحدة مماثلة للبحر األدرياتيكي يف 

حددت املباين ذات الصلة. ويف ما يتعلق بغرب البحر األبيض املتوسط، عرضت بلدية مالقة مكانا إلقامة مكتب سبليت، و 
يف سياق مركز دويل يتم إنشاؤه من خالل خطاب اتفاق مع معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث؛ ودار أيضا نقاش بني 

ية يف مبىن املعهد اإلسباين لعلوم احمليطات يف مالقة. ويف شرق البحر إسبانيا واهليئة حول إنشاء هذه الوحدة اإلقليمية الفرع
األبيض املتوسط، استمرت االتصاالت مع مكتب منظمة األغذية والزراعة يف لبنان ومع السلطات اللبنانية من أجل افتتاح 

رعي للمنطقة الوسطى من وحدة إقليمية فرعية. وأخريا، أعربت مالطة وتونس عن اهتمامهما باستضافة مكتب إقليمي ف
 البحر األبيض املتوسط.

 
وأبلغ مندوب بلغاريا اهليئة أن حكومة بلده صدقت لتوها على اتفاق مع منظمة األغذية والزراعة من أجل إنشاء  -145

 وحدة إقليمية فرعية للهيئة يف منطقة البحر األسود.
 

 أنه ضمانا للتمثيل اجلغرايف واملشاركة الكاملة للبلدان، سيجري وأشار املندوبان املمثالن لالحتاد األورويب وتونس إىل -146
إنشاء وحدة إقليمية فرعية للهيئة يف املنطقة الوسطى من البحر األبيض املتوسط يف تونس. ودعا املندوبان املمثالن لالحتاد 

دة، وكذلك الوحدات اإلقليمية الفرعية األورويب وتونس األمني التنفيذي للهيئة إىل بذل كل اجلهود املمكنة لتزويد هذه الوح
 األخرى، بالوسائل الضرورية، مبا يشمل إمكانية نقل املوارد البشرية وتعبئتها وفقا للقواعد املعمول هبا يف منظمة األغذية والزراعة.

 
 ة يف بلد جماور.ورحب مندوب ليبيا هبذا القرار نظرا ألن بلده سيستفيد كثريا من وجود وحدة إقليمية فرعية للهيئ -147

 
وأشادت اهليئة باجلهود املبذولة لتنفيذ النهج اإلقليمي الفرعي وقالت إ�ا تؤيد تلك اجلهود نظرا ملا هلا من أمهية  -148

 حامسة يف املستقبل.
 

 2020-2018برنامج العمل للفترة 
بني الدورات واملنبثق عن األنشطة أُبلغت اهليئة بربنامج العمل الذي اقرتحته أجهزهتا الفرعية خالل فرتة ما  -149

 االسرتاتيجية وكذلك القرارات اجلديدة املعتمدة أثناء الدورة. ومت إقرار برنامج العمل على النحو التايل:
  
 اللجنة العلمية االستشارية المعنية بتربية األحياء المائية ومجموعة العمل المعنية بالبحر األسود (تربية األحياء المائية)

 ئل املتصلة باحلوكمة واجلوانب التنظيميةاملسا
 إعداد خطوط توجيهية لدعم املقبولية االجتماعية لتنمية تربية األحياء املائية املستدامة. •
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 املسائل املتصلة بالبيئة وصحة احليوانات املائية
ر األبيض املتوسط مواصلة العمل لالستفادة من فرص تنمية تربية األحياء املائية املتعددة واملتكاملة يف البح •

 والبحر األسود

مواصلة التقدم يف الوثيقة التوجيهية املتعلقة بصحة احليوانات املائية ورعايتها يف بلدان البحر األبيض املتوسط  •
 والبحر األسود.

وضع خطوط توجيهية بشأن األنواع اهلاربة والدخيلة يف تربية األحياء املائية باالستناد إىل الوثيقة التوجيهية  •
 اليت سيجري إصدارها.

 املسائل املتصلة جبودة منتجات تربية األحياء املائية واألسواق اخلاصة هبا
إجراء دراسات سوقية حمددة على طول سلسلة القيمة باالستناد إىل املنهجيات احملددة من خالل األنشطة  •

 السابقة.

اإلنتاج، والبيانات عن مراكز اإلنتاج  دعم نُظم مجع البيانات املتعلقة برتبية األحياء املائية (إحصاءات •
 وأسواقه)، وتقدير تربية األحياء املائية ورسم خرائط مراكز تربية األحياء املائية.

 تقييم األنواع املوجودة يف أسواق تربية األحياء املائية على املستوى اإلقليمي و/أو احمللي. •

واملوظفني اآلخرين املعنيني جبمع البيانات (مبا يف  تقدمي التدريب وبناء القدرات إىل جهات االتصال الوطنية •
 ذلك البيانات املتعلقة باألسواق) والتجهيز.

 األنشطة املنفذة يف إطار مراكز اإليضاح العلمي اخلاصة برتبية األحياء املائية يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود

 البحر األسود

ار ومراقبة األمراض والتحديات املتصلة باألمراض، مبا يشمل جوانب تنظيم برنامج تدرييب يف جمال استزراع احمل •
 الوقاية واألمن البيولوجي (كونستانتا، رومانيا).

تنظيم برنامج تدرييب يف جمال استزراع الزعنفيات ومراقبة األمراض، والتحديات املتصلة باألمراض، مبا يشمل  •
 نُظم إعادة تدوير تربية األحياء املائية (طرابزون، تركيا). جوانب الوقاية، واألمن البيولوجي، والتدريب على

تنظيم دراسة حقلية جتريبية إيضاحية لتحديد املناطق املخصصة لرتبية األحياء املائية يف إحدى مناطق البحر  •
 األسود.

 البحر األبيض المتوسط

 يف البحر األبيض املتوسط.حتديد وإنشاء وحدات جديدة لإليضاح العلمي اخلاص برتبية األحياء املائية  •

 
 املساعدة التقنية والتعاون التقين يف جمال تربية األحياء املائية

 مواصلة املساعدة التقنية يف اآليت:•
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 إنشاء مناطق خمصصة لرتبية األحياء املائية لألمساك الزعنفية واحملار يف سياق التخطيط املكاين البحري. •

حتليل األمراض والوقاية منها والتشخيص املبكر ملسببات األمراض حتليل خماطر صحة احليوانات املائية و  -
 يف مزارع األمساك.

مواصلة التعاون مع النظام احلاسويب ملعلومات تسويق األمساك (غلوبفيش) التابع لفرع املنتجات والتجارة  •
اعية داخل إطار مشروع والتسويق يف منظمة األغذية والزراعة يف ما يتعلق باملسائل املتصلة باملقبولية االجتم

 ).MedAIDالتنمية املتكاملة لرتبية األحياء املائية يف البحر األبيض املتوسط (

مواصلة التعاون يف إطار مشروع التنمية املتكاملة لرتبية األحياء املائية يف البحر األبيض املتوسط، ال سيما  •
 مع شبكة اخلرباء املعنيني بأمراض األمساك والطب البيطري.

اصلة التعاون يف املبادرات واألنشطة املتعلقة بالسوق وجوانب سلسلة القيمة يف إطار مشروع إدماج الُنهج مو  •
املبتكرة لألداء التنافسي واملستدام على طول سلسلة قيمة تربية األحياء املائية يف البحر األبيض املتوسط 

 املمول من االحتاد األورويب.

يل حلفظ الطبيعة، وخباصة يف التفاعالت بني تربية األحياء املائية واملناطق مواصلة التعاون مع االحتاد الدو  •
 البحرية احملمية.

التعاون مع املنظمة الدولية لتنمية مصايد األمساك يف أوروبا الشرقية والوسطى يف املؤمتر املعين باألسواق  •
 واالبتكارات التكنولوجية يف جمال تربية األحياء املائية.

 
 لمية االستشارية المعنية بمصايد األسماك ومجموعة العمل المعنية بالبحر األسود (مصايد األسماك)اللجنة الع

 المسائل اإلقليمية

 تقدير األرصدة وتعزيز املشورة
 مجع املعلومات ذات الصلة باألنواع ذات األولوية من أجل توسيع نطاق تقديرات أرصدة هذه األنواع. •

ومقارنتها، مبا يشمل إجراء استعراضات خارجية وفقا للجدول الزمين املتفق  تنظيم جلسات إلعداد البيانات •
 عليه لتقدمي املشورة.

مواصلة دعم تنفيذ املسوح العلمية املنسقة يف البحر وفقا خلارطة الطريق احملددة من أجل توفري معلومات  •
تقلة عن مصايد األمساك يف إضافية واملساعدة على حتسني املؤشرات ألغراض التقدير. وتوفري مؤشرات مس

 ما يتصل بوفرة األنواع التجارية الرئيسية، بوسائل تشمل مواءمة املسوح القائمة وتوسيعها.

مواصلة مجع بيانات اجتماعية اقتصادية عن مصايد األمساك، مبا يف ذلك مصايد األمساك الصغرية النطاق،  •
مجع البيانات، بغرض توفري بيانات أساسية دقيقة وفقا للمنهجية االستقصائية املتفق عليها وخارطة طريق 

 ومناسبة التوقيت ومستوفاة بشأن مصايد األمساك ودمج تلك البيانات يف املشورة املتعلقة باإلدارة.
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وضع أُطر قوية لتقييم اسرتاتيجيات اإلدارة حبيث ميكن تطبيقها على جمموعة متنوعة من مصايد األمساك  •
الرتكيز بصفة خاصة على مصايد األمساك اليت جيري تنفيذ أو مناقشة خطة إدارة  وحاالت توافر البيانات، مع

 بشأ�ا، مبا يشمل األنواع السطحية الصغرية يف البحر األدرياتيكي.

إجراء أنشطة تدريبية نظرية وتطبيقية لزيادة القدرات على إجراء تقديرات كمية لسيناريوهات اإلدارة يف  •
 مل استخدام النماذج االجتماعية االقتصادية. األقاليم الفرعية، مبا يش

 إطالق برنامج لبحوث األنقليس األورويب يف البحر األبيض املتوسط. •

إطالق برنامج لبحوث السلطعون األزرق يف البحر األبيض املتوسط، والسعي إىل إنشاء شبكة إقليمية لرصد  •
 هذه األنواع.

 مجع البيانات ومؤشرات اجلودة
مع األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة من أجل تبادل املعلومات بشأن  تبسيط االتصاالت •

 تقدير جودة البيانات من خالل منصة اإلطار املرجعي جلمع البيانات على اإلنرتنت.

التحقق من امتثال املؤشرات واستقرارها واتساقها وجودهتا على املنصة اإللكرتونية لإلطار املرجعي جلمع  •
البيانات إىل جانب دقة التوقيت واالكتمال يف مجيع البيانات املقدمة من األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة 

 غري املتعاقدة.

مواءمة متطلبات اإلبالغ عن بيانات اإلطار املرجعي جلمع البيانات مع التوصيات القائمة الصادرة عن اهليئة،  •
دارة، وحتديث دليل اإلطار املرجعي جلمع البيانات بناء على ذلك مبا يشمل التوصيات املتعلقة خبطط اإل

 وإصدار األدوات ذات الصلة بنقل البيانات على املنصة اإللكرتونية لإلطار املرجعي جلمع البيانات.

 مصايد األمساك املستدامة الصغرية النطاق والرتفيهية
الل البيانات املستمدة من املسح مجع معلومات عن خصائص مصايد األمساك الصغرية النطاق من خ •

االجتماعي االقتصادي، ومناقشة النتائج داخل جمموعة العمل املعنية مبصايد األمساك صغرية النطاق ومصايد 
 األمساك الرتفيهية.

جتريب منهجية مصايد األمساك الرتفيهية يف لبنان وتونس وتركيا وكذلك يف البلدان املختارة األخرى حسب  •
رض تطوير املعارف بشأن هذا النوع من مصايد األمساك، مبا يشمل التفاعالت مع مصايد االقتضاء، بغ

 األمساك الصغرية النطاق. والقيام، عند اللزوم، بتحديث املنهجية بناء على نتائج الدراسة التجريبية.

اك الصغرية توجيه تنفيذ العناصر التقنية وتنسيقها داخل إطار خطة العمل اإلقليمية بشأن مصايد األمس •
النطاق، مبا يشمل حتليل اإلجراءات الواردة فيها على يد خبري استشاري متخصص وبالتشاور مع جمموعات 

من أجل وضع جدول زمين مصحوب “ أصدقاء مصايد األمساك الصغرية النطاق”العمل ذات الصلة ومنصة 
 بأهداف حمددة على األجلني القصري واملتوسط. 

خرائط األنشطة اليت تضطلع هبا املنظمات اإلقليمية على صعيد مصايد األمساك مواصلة حتسني أداة رسم  •
 الصغرية النطاق، وتوسيع تلك األنشطة لتشمل املنظمات املعنية األخرى وإتاحتها على اإلنرتنت.
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إشراك صيادي األمساك يف حتديد حلول أفضل املمارسات من أجل تعزيز ُسبل العيش يف مصايد األمساك  •
 النطاق من خالل حتسني الرحبية واحلماية االجتماعية يف ضوء املؤمتر املعين بالتنمية االجتماعية. الصغرية

 تيسري جامعة صيفية لصيادي األمساك وأصحاب املصلحة اآلخرين. •

 الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم
قانوين دون إبالغ ودون تنظيم، احملددة يف خطة عمل تقييم الصيد غري ال 3إىل  1دعم تنفيذ األنشطة من  •

 ).3مبا يشمل إجراء مسح من أجل تقدير/تقييم الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم (النشاط 

من خطة العمل يف ما يتصل بتقدير الصيد غري  5و 4أجل معاجلة النشاطني  منتنظيم اجتماع للخرباء  •
 االمتثال.القانوين دون إبالغ ودون تنظيم بالتنسيق مع جلنة 

 التفاعالت بني مصايد األمساك والبيئة البحرية والُنظم اإليكولوجية

 إدارة مصايد أمساك أعماق البحار ومحاية الُنظم اإليكولوجية البحرية اهلشة

التابعة للهيئة بشأن مسات مؤشرات الُنظم اإليكولوجية البحرية اهلشة وأنواعها  اجلغرافيةتطوير قاعدة البيانات  •
 حر األبيض املتوسط.يف الب

يتصل  املعنية مبصايد األمساك بتقرير عن نتائج أعمال ما بني الدورات يف ما االستشاريةتزويد اللجنة العلمية  •
 بالُنظم اإليكولوجية البحرية اهلشة.

العمل (أيًضا بالتشاور مع أصحاب املصلحة واملنظمات غري احلكومية والسلطات الوطنية) على استكمال  •
ح املتعلق بإقامة منطقة مصايد أمساك مقيَّدة يف منطقة ُأخدود باري (جنوب البحر األدرياتيكي) وموائل االقرتا 

األمساك األساسية واملوائل احلساسة يف جنوب البحر األدرياتيكي (قناة أوترانتو) وإعادة تقدميه ملناقشته يف 
 اللجنة اإلقليمية الفرعية للبحر األدرياتيكي.

 ارطة الطريق من أجل شبكة موائل أساسية لألمساكرسم اخلرائط وخ

 إصدار خرائط مركبة قائمة على مراقبة املوائل األساسية ألنواع األمساك ذات األولوية احملددة من اهليئة. •

حتديد الصلة بني املوائل األساسية لألمساك واملوائل احلساسة احملددة من قبل كخطوة ثانية يف إطار خارطة  •
حة من أجل إنشاء شبكة من املوائل األساسية لألمساك. وينبغي أن يشمل هذا التحليل املعرفة الطريق املقرت 

 العلمية بشأن الصلة اإليكولوجية بني موائل التفريخ وموائل التسرئة.

 املصيد العرضي وقضايا تكنولوجيا الصيد

 صاص اهليئة. إجراء استعراض إقليمي يتناول احلالة الراهنة للمصيد العرضي يف منطقة اخت •

مواصلة العمل مع الشركاء املعنيني يف تنفيذ برنامج لرصد املصيد العرضي واألنشطة التدريبية ذات الصلة من  •
 متثيلية وتيسري إمكانية اعتماد تدابري اإلدارة اهلادفة إىل احلد من معدالت املصيد العرضي.  أجل مجع بيانات
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واملشاريع املماثلة  MyGearsالقائمة من خالل مشروع  ملعدات الصيد انطالقا من األعمال فهرسوضع  •
األخرى، وباالستناد إىل القالب النموذجي لتكنولوجيا الصيد حسب معدات الصيد ومصايد األمساك الذي 

 من تقرير جمموعة العمل املعنية بتكنولوجيا الصيد). 4من املقرر أن يتوىل اخلرباء استيفاءه (املرفق 

سنوات) ملعاجلة أولويات اهليئة املتعلقة بتكنولوجيا الصيد  4 - 3وسط األجل (إعداد برنامج عمل مت •
واالنتقائية، والعمل يف الوقت نفسه على جتهيز مشروع جترييب بشأن دراسة االنتقائية يف وسط البحر األبيض 

 املتوسط (خليج قابس). 

 لوجيا الصيد.دراسة تنفيذ وسم معدات الصيد يف إطار جمموعة العمل املعنية بتكنو  •

 مصايد املرجان األمحر

 تنفيذ برنامج حبوث للمرجان األمحر يف البحر األبيض املتوسط. •

تقدمي حتديث بشأن حالة جتمعات املرجان األمحر، مبا يف ذلك مستويات املصيد املالئمة وحتديث املشورة  •
 بشأن تدابري احلفظ احملددة وفقا للقرارات ذات الصلة.

ارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض على آخر املستجدات إطالع اتفاقية التج •
 بشأن عمل اهليئة يف سياق املرجان األمحر.

 التقدم احملرز يف وضع اسرتاتيجية تكيُّف يف ما يتصل بتغريُّ املناخ واألنواع غري املتوطنة

لبحر األبيض املتوسط والبحر األسود يف مواجهة تنفيذ منهجية تقدير مدى هشاشة مصايد األمساك يف ا •
 تأثريات تغريُّ املناخ يف دراسات احلالة املختارة على املستوى اإلقليمي الفرعي.

إجراء حتليل نوعي للتفاعالت بني األنواع غري املتوطنة ومصايد األمساك يف األقاليم الفرعية للبحر األبيض  •
 املتوسط.

  املتوطنة يف البحر األبيض املتوسط.األنواع غري لرصدإنشاء شبكة  •

 حتديد تدابري اإلدارة احملتملة لألنواع غري املتوطنة اليت تصبح مصايد أمساك مستهدفة. •

 المسائل اإلقليمية الفرعية

 البحر األدرياتيكي

تنفيذ خطة رصد منطقة مصايد األمساك املقيَّدة يف جابوكا/بومو بيت، بدعم من مشروع التعاون العلمي  •
 دعم الصيد الرشيد يف البحر األدرياتيكي.ل

 إسداء املشورة بشأن االقرتاح املتعلق بالعناصر التقنية إلدارة املوارد القاعية يف البحر األدرياتيكي.  •

 غرب البحر األبيض املتوسط

حلجم إسداء املشورة بشأن الشبوط املرقط باالستناد إىل خارطة طريق التقدير الكمي لألنواع، مبا يف ذلك ا •
 املرجعي األدىن للصيانة.
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 تنظيم دورة خمصصة لألنواع غري املتوطنة. •

 وسط البحر األبيض املتوسط

حتديد املناطق اإلضافية لتفريخ أمساك النازيل األورويب وروبيان املياه العميقة الوردي يف مضيق صقلية، والتحقق  •
 البحر. من عمليات حماكاة مناطق التفريخ احملتملة من خالل املسوح يف

إحراز تقدم بشأن روبيان املياه العميقة األمحر يف املنطقتني الشرقية والوسطى من البحر األبيض املتوسط (مبا  •
يف ذلك مضيق صقلية)، ومبا يشمل حالة املوارد، باالستناد إىل خارطة الطريق اخلاصة بالتقدير الكمي هلذه 

 وحتديد مناطق الصيد. األنواع وتوفري مشورة بشأن تدابري احلفظ الوقائية

 اختاذ إجراءات متضافرة لدعم بناء القدرات يف ليبيا. •

 شرق البحر األبيض املتوسط

إحراز تقدم بشأن روبيان املياه العميقة الوردي يف املنطقتني الشرقية والوسطى من البحر األبيض املتوسط،  •
مي لألنواع، وإسداء املشورة بشأن تدابري مبا يف ذلك حالة املوارد، باالستناد إىل خارطة طريق التقدير الك

 احلفظ الوقائية، وحتديد مناطق الصيد. 

 التقدم يف إسداء املشورة بشأن حالة السردين املربوم يف سياق البيانات احملدودة. •

 البحر األسود

ك مواصلة تقصي حتديد أرصدة األنواع التجارية الرئيسية، ال سيما أمساك الرتس، والبوري األمحر، ومس •
 األسقمري الفرسي، وكلب البحر أيب شوكة.

جتميع بيانات أوَّلية عن مجيع األنواع ذات األولوية حسب البلد من أجل ضمان التقدير الكايف حلالة  •
األرصدة. وينبغي أن يشمل ذلك السالسل الزمنية لعمليات اإلنزال، وتوزيع عمليات اإلنزال حسب الطول، 

 .سب الطول، واملصيد العرضي، واملصيد املرجتع، إن وجدت تلك البياناتواملفاتيح العمرية لألساطيل ح

 إطالق برنامج حبثي بشأن حلزون رابانا البحر األسود. •

واألنواع اجليالتينية األخرى يف النظام  Mnemiopsisحتليل أثر األنواع غري املتوطنة األخرى، مبا فيها  •
 اإليكولوجي للبحر األسود.

 
 متثال)لجنة االمتثال (اال

مواصلة عملية التحديد والتوضيح بغرض حتديد احلاالت اجلديدة من عدم االمتثال و/أو اإلعراب عن القلق  •
 إزاء حاالت عدم االمتثال اجلديدة احملتملة.

 حتديث قائمة اهليئة بشأن سفن الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. •
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يف  م للمراقبة من خالل الدراسة اإلقليمية التجريبية اجلارية، مباالتقدم يف تنفيذ نظام إقليمي لرصد السفن ونُظ •
ذلك رصد مناطق مصايد األمساك املقيدة وعرض ذلك التقدم على جمموعة العمل املعنية بنظام رصد السفن 

 ونظم املراقبة ذات الصلة.

تنظيم وردعه والقضاء عليه، التقدم يف تنفيذ خطة العمل اإلقليمية ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون  •
مبا يشمل املسائل املتصلة بتقييم الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم بالتنسيق عن كثب مع اللجنة 
العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك/جمموعة العمل املعنية بالبحر األسود، وعرض ذلك التقدم على 

 قانوين دون إبالغ ودون تنظيم.جمموعة العمل املعنية بالصيد غري ال

 تيسري تطبيق رقم املنظمة البحرية الدولية لتعريف السفن وأرقام حتديد هوية السفن. •

دعم األنشطة املتصلة باليوم الدويل ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، مع الرتكيز بصفة  •
 خاصة على املستوى اإلقليمي.

 إىل األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة بشأن املسائل املتصلة باالمتثال.تقدمي املساعدة التقنية  •

مواكبة التطورات املتعلقة بتدابري مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، مبا يف ذلك تدابري  •
 إىل سفينة أخرى.دولة امليناء، والسجل العاملي ملنظمة األغذية والزراعة، والشحن من سفينة 

 إحراز مزيد من التقدم يف وسم معدات الصيد. •

 مواصلة تطوير قاعدة بيانات اهليئة بشأن التشريعات الوطنية. •

لربامج املراقبة والتفتيش وفقا للتوصيتني  2019املساعدة على إنشاء مشروع جترييب يف عام  •
GFCM/42/2018/3 وGFCM/42/2018/4دارة مصايد األمساك ، بشأن خطط متعددة السنوات إل

املستدامة اليت تستهدف الروبيان األمحر العمالق والروبيان األزرق واألمحر باستخدام شباك اجلر يف حبر 
) 21و 20و 19) والبحر األيوين (املناطق اجلغرافية الفرعية 27و 26و 25و 24املشرق (املناطق اجلغرافية الفرعية 

من أجل أرصدة  2021-2019الطوارئ اإلضافية يف الفرتة بشأن تدابري  GFCM/42/2018/8والتوصية 
 ).18و 17األمساك السطحية الصغرية يف البحر األدرياتيكي (املنطقتان اجلغرافيتان الفرعيتان 

 
 االجتماعات

اعد وافقت اهليئة على االجتماعات التالية اليت سيكون بعضها مرهونا بتوافر قدرات املوارد البشرية، وتطبيق أي قو  -150
إدارية جديدة وأي تعميمات صادرة عن املنظمة، وتوافر األموال. وأحاطت اهليئة علما بالعرض السخي املقدم من بعض 
األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة الستضافة اجتماعات األجهزة الفرعية، رهنا باحلصول على تأكيد من 

 السلطات املختصة يف بلدا�ا.
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ات اللجنة العلمية االستشارية المعنية بتربية األحياء اجتماع
 المائية/مجموعة العمل المعنية بالبحر األسود

 المكان التاريخ

تقّبل التنمية املستدامة لرتبية األحياء املائية من الناحية ”حلقة عمل بشأن 
واملركز (التنمية املتكاملة لرتبية األحياء املائية يف البحر املتوسط، “ االجتماعية

الدويل للدراسات الزراعية املتقدمة يف منطقة البحر األبيض املتوسط) (جمموعة 
 مدينة املنستري، تونس 2019أبريل/نيسان  9-12 العمل املعنية باحلوكمة واجلوانب التنظيمية)

حلقة عمل بشأن التفاعالت بني تربية األحياء املائية واملناطق البحرية احملمية 
 املعنية بالبيئة وصحة احليوانات املائية) (جمموعة العمل

الدورة احلادية عشرة للجنة العلمية االستشارية املعنية برتبية األحياء املائية، مبا 
يف ذلك جلسة خاصة حول نظام املعلومات للنهوض برتبية األحياء املائية يف 

 البحر األبيض املتوسط
 مالقة، إسبانيا 2019يوليو/متوز  11-9

تماع اإلقليمي املعين بتحليل سالسل قيمة منتجات تربية األحياء املائية االج
البحرية املختارة يف البحر األبيض املتوسط (جمموعة العمل املعنية جبودة 

 منتجات تربية األحياء املائية واألسواق اخلاصة هبا)
 وهران، اجلزائر 2019نوفمرب/تشرين الثاين 

 

ستشارية المعنية بمصايد األسماك/ مجموعة اجتماعات اللجنة العلمية اال
 العمل المعنية بالبحر األسود

 المكان التاريخ

الدورة املرجعية جملموعة العمل املعنية بتقدير أرصدة األنواع القاعية الصغرية من 
أجل تقدير أرصدة مسك النازيل األورويب يف البحر األدرياتيكي (املنطقتان 

 )18و 17اجلغرافيتان الفرعيتان 

يناير/كانون الثاين  18-15
2019 

مقر منظمة األغذية 
 والزراعة، روما، إيطاليا

 حلقة عمل بشأن تقدير أعمار األنواع املختارة يف البحر األسود
 –يناير/كانون الثاين  28

 2019فرباير/شباط  1
 طرابزون، تركيا

ة بشأن املوائل جمموعة العمل املعنية باملناطق البحرية احملمية، مبا يف ذلك جلس
 األساسية لألمساك 

 2019فرباير/شباط  21-18
مقر منظمة األغذية 

 والزراعة، روما، إيطاليا
حلقة عمل مشرتكة بني هيئة مصايد أمساك البحر األبيض املتوسط/ومنظمة 
رعاية احمليطات حول الضجيج حتت املائي البشري املنشأ وأثره على األمساك 

 لسمكيةوالالفقاريات واملوارد ا
 2019فرباير/شباط  22-21

 بودغوريكا، اجلبل األسود 2019مارس/آذار  5-6 جمموعة العمل املعنية مبصايد األمساك الصغرية النطاق 
 2019مارس/آذار  18-19 اللجنة اإلقليمية الفرعية لشرق البحر األبيض املتوسط 

 أثينا، اليونان
محر يف املياه العميقة يف املنطقة الشرقية الدورة املشرتكة بشأن تقدير الروبيان األ

 الوسطى من البحر األبيض املتوسط
 2019مارس/آذار  20

 2019مارس/آذار  21-22 اللجنة اإلقليمية الفرعية للمنطقة الوسطى بالبحر األبيض املتوسط 

اللجنة اإلقليمية الفرعية لغرب البحر األبيض املتوسط، مبا يف ذلك الدورة 
 جملموعة العمل املعنية بتقدير أرصدة األنواع القاعية بشأن الشبوط املرقط املرجعية

 سيت، فرنسا 2019أبريل/نيسان  5-2
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ستشارية المعنية بمصايد األسماك/ مجموعة اجتماعات اللجنة العلمية اال
 العمل المعنية بالبحر األسود

 المكان التاريخ

مقر منظمة األغذية  2019أبريل/نيسان  15-16 حلقة العمل املعنية باملرجان األمحر
 والزراعة، روما، إيطاليا

 2019بريل/نيسان أ 16-17 حلقة العمل املعنية بإدارة األنقليس األورويب

 2019مايو/أيار  13-15 الدورة املرجعية املعنية باألنواع السطحية الصغرية يف البحر األدرياتيكي 

 سبليت، كرواتيا
حلقة العمل املعنية بتقييم تدابري إدارة األنواع السطحية الصغرية يف البحر 

 األدرياتيكي 
 2019مايو/أيار  17-16

 2019مايو/أيار  18 ية للبحر األدرياتيكي اللجنة اإلقليمية الفرع

 القاهرة، مصر 2019يونيو/حزيران  24-27 الدورة احلادية والعشرون للجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك

الدورة املرجعية للمجموعة اإلقليمية الفرعية املعنية بتقدير األرصدة يف البحر 
 األسود بشأن مسك الرتس 

 بورغاس، بلغاريا  2019وليو/متوز ي 11-9

 2019سبتمرب/أيلول  17-18 االجتماع الثامن جملموعة العمل املعنية بالبحر األسود

جمموعة العمل املعنية بتخصيص إمجايل كمية الصيد املسموح هبا من مسك  طرابزون، تركيا
 الرتس يف البحر األسود

 2019سبتمرب/أيلول  19

 2019نوفمرب/تشرين الثاين  بتقدير أرصدة األنواع القاعيةجمموعة العمل املعنية 
مقر منظمة األغذية 

 والزراعة، روما، إيطاليا

 2019نوفمرب/تشرين الثاين  جمموعة العمل املعنية بتقدير أرصدة األنواع السطحية الصغرية
مقر منظمة األغذية 

 والزراعة، روما، إيطاليا

 حيدد الحقا 2019ديسمرب/ كانون األول  ة بتقدير األرصدة يف البحر األسوداجملموعة اإلقليمية الفرعية املعني

 حيدد الحقا 2020 جمموعة العمل املعنية مبصايد األمساك الرتفيهية

 حيدد الحقا 2020 جمموعة العمل املعنية بتكنولوجيا الصيد

 
 المكان التاريخ اجتماعات لجنة االمتثال

غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، مبا يف جمموعة العمل املعنية بالصيد 
 2019يوليو/متوز  15-17 ذلك دورة بشأن عملية التوضيح

 2019يوليو/متوز  17-18 جمموعة العمل املعنية بنظام رصد السفن تريانا، ألبانيا

 2019يوليو/متوز  19 الدورة الثالثة عشرة للجنة االمتثال
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أسماك البحر األبيض المتوسط  اجتماعات الهيئة العامة لمصايد
 (الشاملة)

 المكان التاريخ

ديسمرب/كانون األول  14 الدورة الثانية واألربعون املستأنفة للهيئة
2018 

مقر منظمة األغذية 
 والزراعة، روما، إيطاليا

املؤمتر الثاين املعين مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف البحر األبيض 
 ذلك التنمية االجتماعية ملصايد األمساك الصغرية النطاق املتوسط، مبا يف

 والتقدم احملرز يف إعالن مالطة الوزاري
يونيو/حزيران  12-11
2019 

 املغرب

 االحتفال باليوم الدويل ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم

ك وتربية احلدث الرفيع املستوى بشأن التنمية املستدامة ملصايد األمسا
األحياء املائية يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود من منظور النمو 

 األزرق

سبتمرب/أيلول  27-26
2019 

 فينيسيا، إيطاليا

نوفمرب/تشرين الثاين  4-8 الدورة الثالثة واألربعون للهيئة
2019 

 روديس، اليونان

 
 4-3تشاريني) يف صياغة برنامج عمل متوسط األجل (ووافقت اهليئة على إشراك خبري استشاري (خرباء اس -151

سنوات) من أجل حتديد برنامج حبث واضح يعاجل أولويات اهليئة املتصلة بتكنولوجيا الصيد واالنتقائية. ووافقت اهليئة أيضا 
ويف هذا على املضي قدما يف تطوير مشروع جترييب لدراسة االنتقائية يف وسط البحر األبيض املتوسط (خليج قابس). 

الصدد، أكدت مندوبة االحتاد األورويب االستعداد لتقدمي املعلومات اليت مجعت من خالل املشاريع املمولة من االحتاد 
األورويب، واقرتحت إشراك خرباء من خارج منطقة البحر األبيض املتوسط والبحر األسود يف أنشطة جمموعة العمل املعنية 

 بتكنولوجيا الصيد.
 

ملندوبون املمثلون للجزائر واالحتاد األورويب ولبنان وتونس الضوء على احلاجة إىل �ج من مستويني لتنفيذ وسلط ا -152
بني  خطة العمل اإلقليمية بشأن مصايد األمساك الصغرية النطاق واقرتحوا تنفيذ اإلجراءات املختارة ذات األولوية أثناء فرتة ما

خطيط على األجل األطول لتقدمي اقرتاح إىل الدورة املقبلة. وحتقيقا هلذه الغاية، الدورات والتفكري يف الوقت نفسه يف الت
وافقت اهليئة على أن يقوم خبري استشاري بإعداد مشروع خطة لقياس التنفيذ الكامل لإلجراءات امللموسة املتخذة من 

ا الحقا بالتشاور مع أصحاب املصلحة خالل خطة العمل اإلقليمية بشأن مصايد األمساك الصغرية النطاق؛ وسيجري حتسينه
أصدقاء مصايد األمساك الصغرية ”على خمتلف املستويات، وسُتعتمد خالل الدورة املقبلة للهيئة. ولوحظ أن بوسع منصة 

 تيسري عملية املشاورات.“ النطاق
 

مصايد األمساك وقال مندوب إيطاليا إن من دواعي سروره أن يعلن عن استضافة حدث رفيع املستوى بشأن  -153
يف فينيسيا. وسيجري الرتتيب إلجراء مشاورات أخرى مع أمانة اهليئة من أجل  2019سيقام يف النصف الثاين من عام 

 املضي قدما يف حتديد موضوع هذا احلدث وكذلك املسائل اليت ستجري معاجلتها. 
 



31 

خطة العمل اإلقليمية بشأن مصايد األمساك الصغرية وأشار ممثل الصندوق العاملي للطبيعة إىل التزام منظمته بتنفيذ  -154
 النطاق، وعرض دعمها التقين واملايل يف الدفع قدما بالتنفيذ خالل السنة املقبلة.

 
وبناء على طلب مندوبة االحتاد األورويب اليت أشارت إىل األنشطة احلساسة واملهمة يف البحر األسود، طلبت اهليئة  -155

 ن يتوىل شخصيا رئاسة اجتماعات اهليئة ذات الصلة مبصايد األمساك يف البحر األسود.من األمني التنفيذي أ
 

 الدورة التاسعة للجنة اإلدارة والمالية
 تقرير عن مسائل اإلدارة والمالية

ة افتتح رئيس جلنة اإلدارة واملالية، السيد هامشي ميساوي، دورهتا التاسعة، وقدم عرضا تناول فيه مسائل اإلدار  -156
، مبا يف ذلك األنشطة اليت جرى االضطالع هبا من خالل امليزانية املستقلة GFCM:42/2018/5واملالية باالستناد إىل الوثيقة 

واألموال اخلارجة عن امليزانية، وأداء أمانة اهليئة، وإدارة مقر اهليئة، واالجتماعات، واملطبوعات، واحلالة بشأن سداد األطراف 
 .2017ا يف امليزانية املستقلة، واستعراضات النفقات املسجلة يف عام املتعاقدة اشرتاكاهت

 
من األطراف املتعاقدة  2017وخلص رئيس اللجنة احلالة املالية، مشريا إىل أن االشرتاكات السنوية املستلمة يف عام  -157

عتمدة، باإلضافة إىل متأخرات من لبنان ومالطة يف املائة من امليزانية املستقلة امل 95.7واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة بلغت 
دوالرا أمريكيا وإن االشرتاكات املرتاكمة املستحقة عن  843 879ورومانيا. وقال إن جمموع االستحقاقات النقدية بلغ 

 املتعاقدة دوالرات أمريكية. وذُّكرت األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري 871 510بلغت  2017-2005السنوات املالية 
بالتزامها بضمان سداد االشرتاكات خالل األسابيع األوىل من السنة، بينما ينبغي تسوية املتأخرات يف أقرب وقت ممكن. 
وبعد عرض النفقات حسب أبواب امليزانية املستقلة واألموال اخلارجة عن امليزانية، أشار رئيس اللجنة إىل أن الرصيد إجيايب 

 يف كلتا احلالتني.
 

وأبلغ األمني التنفيذي للهيئة اللجنة بالتقدم الذي حتقق مؤخرا يف اإلجراءات الداخلية لتعيني املوظفني اإلداريني  -158
)، اليت كانت قد تعثرت ملدة سنتني تقريبا، ومن املتوقع اآلن شغلها قريبا. وباإلضافة إىل ذلك، 4-ع-(وظيفتان من الرتبة خ

ولني من املشاريع، ومن املتوقع أن يلتحق بالعمل قريبا ثالثة موظفني فنيني يف جمال مصايد بدأ مؤخرا أيضا تعيني موظفني مم
األمساك وتربية األحياء املائية (موظف واحد لرتبية األحياء املائية، وموظف للموارد السمكية، وموظف ملصايد األمساك 

 عمال املكتبية.متخصص يف املسائل االجتماعية االقتصادية) باإلضافة إىل مساعد لأل
 

وأعربت اللجنة عن ارتياحها للقيام أخريا مبعاجلة التعيينات اليت كانت معلقة، ذلك أن األعمال املهمة للهيئة حتتاج  -159
إىل الدعم الكايف للعمل مبا يتناسب مع أهدافها احملددة. ووجهت الشكر إىل دوائر منظمة األغذية والزراعة ذات الصلة ملا 

 د يف دعم اهليئة.بذلته من جهو 
 

 2020-2019ميزانية الهيئة واشتراكات األطراف المتعاقدة عن الفترة 

، وميزانية 2019، ميزانية �ائية مقرتحة لعام GFCM:42/2018/6قدم رئيس جلنة اإلدارة واملالية، باالستناد إىل الوثيقة  -160
 ت املتوقعة من األطراف املتعاقدة عن الفرتة نفسها.، لكي تنظر فيهما اللجنة، مبا يشمل االشرتاكا2020مؤقتة لعام 
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للموافقة عليها، ذلك أن امليزانية املؤقتة  2019ودعا األمني التنفيذي للهيئة اللجنة إىل النظر فقط يف ميزانية عام  -161
 ا مسبقا.بارامرتات خمتلفة ال ميكن التنبؤ هبعدة مقدمة لألغراض اإلرشادية وعرضة للتغيري وفقا ل 2020لعام 

 
، وقالت إن االحتاد 2020يف املائة املقرتحة لعام  6.3وأشارت مندوبة االحتاد األورويب إىل الزيادة اإلرشادية البالغة  -162

 األورويب ودوله األعضاء لن يقبلوا هبا على الرغم من أن امليزانية مل تعتمد وأن املبالغ مؤقتة.
 

وارد صندوق رأس املال العامل للهيئة بأثر فوري عن طريق حتويل الفوائد املرتاكمة ووافقت اللجنة على زيادة جتديد م -163
من خالل االشرتاكات املسددة باإلضافة إىل مجيع املتأخرات واألرصدة اإلجيابية الناجتة عن أسعار الصرف املواتية واملشاريع 

 دامها كاحتياطي.املغلقة وسائر املوارد املالية غري املنفقة يف �اية كل سنة الستخ
 

). ويتضمن 1(20دوالرا أمريكيا، على النحو املبني يف املرفق  2 537 241اليت بلغت  2019واعتمدت ميزانية عام  -164
) االشرتاكات املتوقعة املستحقة على األطراف املتعاقدة. وتشمل هذه امليزانية تعيني حارس أمن آخر للهيئة (فئة 2(20املرفق 

 ).2/3-ع-ن الرتبة خاخلدمات العامة م

 
 انتخاب مكتب لجنة اإلدارة والمالية

أشار األمني التنفيذي للهيئة إىل املادة السابعة من الالئحة الداخلية للهيئة املعمول هبا يف انتخاب أعضاء مكاتب  -165
لة للتجديد مرة واحدة، أجهزة اهليئة الفرعية، واليت تقضي بأن يشغل أعضاء املكتب منصبهم لفرتة والية مدهتا سنتان قاب
 وأن يتم انتخاهبم من بني املندوبني أو املندوبني املناوبني املشاركني يف الدورة اليت جيري فيها االقرتاع.

 
وأشادت مجيع الوفود بصفة خاصة بالسيد هامشي ميساوي (تونس) على جهوده املتواصلة كرئيس وعلى تفانيه يف  -166

(اجلبل األسود) النائب األول  Aleksandar Joksimovicاء انتقاهلا املهم، كما أشادوا بالسيد دعم جلنة اإلدارة واملالية أثن
للرئيس، والسيدة نادية بوحفص (اجلزائر) النائب الثاين له، معربني عن بالغ امتنا�م هلم على التزامهم املتميز أثناء فرتات 

 واليتهم.
 

 Romanدعم الذي أعرب عنه األعضاء، انتخبت اللجنة باإلمجاع السيد وباالستناد إىل االقرتاحات املقدمة وال -167

Cicmirko  (سلوفينيا) رئيسا، وانتخب السيد عاطف صالح جماهد (مصر) نائبا أول للرئيس، والسيدConstantin Stroie 

 (رومانيا) نائبا ثانيا له. 
 

إقرار األعضاء في مكتب اللجنة انتخاب مكتب الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط و 
 العلمية االستشارية لمصايد األسماك، ومجموعة العمل المعنية بالبحر األسود، ولجنة اإلدارة والمالية

أعربت اهليئة عن امتنا�ا العميق لرئيس اهليئة على توجيهه املتميِّز، وتواصله مع البلدان والشركاء عن كثب، وكذلك  -168
اء سنوات فرتة واليته. وأشارت إىل أن قدراته ودرايته قادت اهليئة عرب فرتة هامة من النمو. وأشادت اهليئة قيادته الفعالة أثن

 أيضا بااللتزام والدعم الكبريين من نائيب الرئيس.
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يس وأشار األمني التنفيذي للهيئة إىل القرار الذي اختذ خالل الدورة احلادية واألربعني للهيئة بشأن انتخاب رئ -169
اهليئة. وقال إن ترشيحات من ألبانيا وتركيا قدمت أثناء فرتة ما بني الدورات. ووفقا للقواعد املعمول هبا، تتوصل األطراف 

 املتعاقدة إىل توافق بشأن مرشح واحد، أو من املتوقع أن تصوت النتخاب الرئيس.
 

فق يف اآلراء، مبا يف ذلك عندما يتعلق األمر ودعت عدة أطراف متعاقدة اهليئة إىل أن تسعى جاهدة لتحقيق توا -170
بانتخاب رئيسها. وتتمثل املمارسة املرتسخة حىت اآلن يف جتنب التصويت ألن ذلك قد يتعارض مع روح التعاون اليت تسود 

 اهليئة.
جاء وعقب مشاورات موسعة، أعلنت مندوبة ألبانيا أن وفد بلدها، حفاظا منه على روح التعاون، مستعد إلر  -171

 االنتخاب إىل دورة استثنائية للهيئة قبل �اية السنة.
 

وذكر املندوبان املمثالن لرتكيا وألبانيا أ�ما يوافقان على مسار العمل املقرتح، مشريْين إىل أمهية ضمان توافق واسع  -172
 نري بشأن هذه املسألة.داخل اهليئة. ومن شأن ذلك أن يتيح أيضا لألطراف املتعاقدة وقتا كافيا الختاذ قرار مست

 
وأشارت اهليئة إىل الدعم الواسع من الوفود، فقالت إ�ا تتوجه بالشكر إىل ألبانيا وتركيا على �جهما التوافقي.  -173

لتعيني الرئيس، وطلبت من السيد  2018وأيدت باإلمجاع االقرتاح وفوضت أمانة اهليئة يف تنظيم دورة مستأنفة قبل �اية عام 
Cataudella، .مواصلة دوره احلايل حلني انعقاد تلك الدورة 

 
وأوضحت اهليئة أن الدورة املستأنفة لن تتناول سوى الرتشيحني املستلمني حىت اآلن بشأن منصب رئيس اهليئة،  -174

ثة (تركيا)، إىل جانب نواب الرئيس الثال Esra Fatma Denizci Çakmak(ألبانيا) والسيدة  Roland Kristoومها السيد 
املقرتحني، وهم السيدة نادية بوحفص (اجلزائر)، والسيد عماد حلود (لبنان) والسيد هامشي ميساوي (تونس). وتقرر أن 

 متضي اجللسة يف التصويت يف حال عدم التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن مرشح واحد ملنصب الرئيس.
 

عن شكرها العميق ألعضاء املكاتب املنتهية واليتهم، وأيدت  ويف ما يتعلق مبكاتب األجهزة الفرعية، أعربت اهليئة -175
باإلمجاع جتديد مكتب اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك املؤلفة من السيد عالء الدين احلويط (مصر) رئيسا، 

اجلبل األسود) نائبا ثانيا ( Aleksandar Joksimovic(تركيا) نائبا أول للرئيس، والسيد  Eyup Mumtaz Tirasinوالسيد 
(رومانيا) منسقا  Simion Nicolaevللرئيس، وجتديد والية مكتب جمموعة العمل املعنية بالبحر األسود املؤلفة من السيد 

(تركيا) نائبا ثانيا ملنسق املكتب.  Ilhan Aydin(بلغاريا) نائبا ملنسق املكتب، والسيد  Galin Nikolovللمكتب، والسيد 
 يئة أيضا التشكيل اجلديد ملكتب جلنة اإلدارة واملالية.وأيدت اهل

 
ديسمرب/كانون األول يف مقر منظمة األغذية والزراعة، أحاطت اهليئة  14ومبناسبة الدورة املستأنفة املنعقدة يف  -176

(ألبانيا)  Roland Kristo(تركيا) وانتخبت باإلمجاع السيد  Esra Fatma Denizci Çakmakعلما بسحب ترشيح السيدة 
 رئيسا للهيئة وكذلك السيدة نادية بو حفص (اجلزائر) نائبا أول للرئيس، والسيد عماد حلود (لبنان) نائبا ثانيا له.

 
 أية مسائل أخرى

أعربت اهليئة عن تقديرها للدعم املقدم من دوائر منظمة األغذية والزراعة يف التحضري للدورة وظروف العمل املتميزة  -177
 ت هتيئتها يف مقر املنظمة.اليت جر 



34 

 
 وأعربت اهليئة عن امتنا�ا لألمانة على ما قامت به من عمل دؤوب يف التحضري للدورة وأثناءها. -178

 

 موعد ومكان انعقاد الدورة الثالثة واألربعين
، رهنا 2019بعني يف عام أحاطت اهليئة علما بالدعوة الكرمية املقدمة من وفد اليونان الستضافة الدورة الثالثة واألر  -179

 بتأكيد �ائي من السلطات املختصة.
 

 اعتماد التقرير
، باستثناء الضميمة اليت تتضمن نتائج 2018أكتوبر/تشرين األول  26اعُتمد التقرير، مبا يف ذلك مرفقاته، يف  -180

ربيد اإللكرتوين الفقرة اجلديدة املتعلقة . واعتمدت الحقا عن طريق ال2018الدورة املستأنفة املنعقدة يف ديسمرب/كانون األول 
 بانتخاب مكتب اهليئة.
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بروتوكوالت حلماية الُنظم اإليكولوجية البحرية اهلشة يف منطقة اختصاص اهليئة العامة ملصايد أمساك  )17(
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 4 المرفق
 البيانات التي ألقيت في الدورة الثانية واألربعين للهيئة

 )بلغاتها األصلية(
 

Árni M. Mathiesen 
Assistant Director-General, FAO Fisheries and Aquaculture Department 

 

GFCM President, Mr Stefano Cataudella, 
Excellencies, 
Distinguished Delegates, 
Executive Secretary, Mr Srour, 
Colleagues, 
It is with pleasure that I welcome you, on behalf of the FAO Director General, Mr José Graziano Da 
Silva, to the FAO headquarters for this forty-second session of the General Fisheries Commission for the 
Mediterranean (GFCM). This is a fitting setting for this Commission meeting, considering that the 
GFCM is ever-increasingly at the forefront in implementing FAO initiatives at the regional level. I 
applaud and am encouraged by this tremendous progress that the GFCM has been able to accomplish in 
recent years and, on behalf of the FAO, we look forward to further supporting this continued progress. 
As I know you have a long list of topics to cover over the next days, I wish to be brief in my remarks, 
however, I would be remiss if I didn’t take a moment to highlight some of the most relevant 
developments, from the FAO’s perspective, that have taken place within the GFCM over this 
intersession.  
With the adoption of the Mid-term strategy (2017–2020) towards the sustainability of Mediterranean and 
Black Sea fisheries, the GFCM armed itself with a decisive tool towards meeting the UN SDGs and 
addressing the pressing issues facing fisheries management in this region. Indeed, the GFCM was the 
first regional fisheries management organization to ever implement such as comprehensive plan. Now, 
in the second year of implementation, we are beginning to see encouraging signs. Trends for certain 
stocks are reversing and data collection activities are starting to fill in important knowledge gaps in the 
region. Such progress attests to the effectiveness of strong and coordinated cooperation among the 
riparian countries of the Mediterranean and the Black Sea. We look forward to seeing similar strides 
being made in the coming years as the strategy for the sustainable development of Mediterranean and 
Black Sea aquaculture, adopted at the Commission last year, is now being fully implemented. The two 
strategies together, demonstrate that the GFCM is genuinely committed to implement the provisions in 
the FAO Code of Conduct on the interactions between marine fisheries and aquaculture. This is a point 
that is worth making given that the Code remains, up to this very day, our policy lighthouse.  
Allow me also to underline the strong contribution of the FAO Regional Projects (AdriaMed, CopeMed, 
EastMed, MedSudMed), not only in the implementation of GFCM strategies, but also in other activities 
to support the sustainability of Mediterranean fisheries. This network of projects has been in place for 
many years now and it has considerably underpinned the work of the GFCM at the country level. Now 
that the strategies are in place they have become ever more crucial and the exemplary collaboration 
between the projects and the GFCM has led to stronger synergies being built within the overall 
framework of the FAO. Furthermore, the strategies have driven enhanced coordination between the 
GFCM and the FAO Regional Offices too, providing a framework for the FAO to “act as one” in the 
region.  
Another area where the GFCM has been a leader in realizing FAO objectives has been in combatting 
IUU fishing and implementing regional port state measures. Indeed, this year we celebrated for the first 
time, on 5 June 2018, the first International Day for the Fight Against IUU Fishing. This historic event, 
which was driven by a GFCM initiative, has served to bring light to the scourge that IUU fishing presents 
and ensure this topic is given the importance it deserves in policy discussions.  
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This intersession has also seen the historic event which took place less than a month ago in Malta. The 
Ministerial Declaration on the Regional Plan of Action for Small-Scale Fisheries in the Mediterranean 
and the Black Sea, which was signed by 18 countries at the end of a very successful High-level 
conference, is truly a breakthrough achievement which has empowered this region to take strong and 
coordinated action to address small-scale fisheries and their role in poverty eradication, equitable 
development and sustainable resource utilization. I commend the GFCM for the success of this initiative, 
which has garnered much attention throughout the region and beyond. In fact, the RPOA – which is fully 
aligned with the Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of 
Food Security and Poverty Eradication (SSF Guidelines) – is a first-timer in terms of a specific region 
taking such proactive and comprehensive steps towards implementation of the SSF Guidelines. The FAO 
therefore remains keenly interested in supporting the implementation of the RPOA, including by 
providing expertise in complementary issues such as decent work and social protection, and we look 
forward to learning from the experience of the Mediterranean and the Black Sea and holding up this 
region as a best practice at a global level. 
On the heels of World Food Day, which was celebrated last week on 16 October, we applaud the progress 
being made, yet we also recognize the long road ahead if we are to secure food security and sustainable 
livelihoods from fisheries in this region. We must rise to meet our current challenges – stock status, 
climate change, marine litter, IUU fishing, and social development, to name a few – and we must tackle 
these challenges with modern and innovative solutions. The GFCM is on the right track, including by 
building successful partnerships to address multi-dimensional issues, but more must be done.  
To this end, I know that these issues, and many more will be discussed over the course of the coming 
days and so I wish to cede the floor to allow as much time as possible for these important deliberations. 
I wish you much success in your work over the coming days and I challenge you to continue taking bold 
steps in order to achieve our common vision of a sustainable Mediterranean and Black Sea that supports 
food security and livelihoods for generations to come.
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Stefano Cataudella 

Chairperson, General Fisheries Commission for the Mediterranean 

 

Excellencies, 
FAO ADG-FI (Mr Arni Mathiesen), 
Executive Secretary of the GFCM (Mr Abdellah Srour), 
 
Dear national delegates, 
Representatives of partner organizations and civil society organizations, 
Ladies and gentlemen, 
Colleagues, 
This is the last time that, as GFCM Chairperson, I have the honour and pleasure to welcome you at an 
opening session of the GFCM annual meeting. Thank you for having come so numerous today and for 
your constant support to the work of this commission. With your permission, I would like to rewind for 
a moment and look back at some of the main highlights during my tenure of GFCM Chairperson. In so 
doing, I want to be very objective, expressing my satisfaction when accomplishments were achieved and 
voicing some constructive criticism for things that can be still improved. I am grateful for the trust you 
have always shown to me. 
When I took on the role of GFCM Chairperson we just came off the first performance review in the 
history of the GFCM. This review revealed that the Commission had to make significant efforts to 
improve its efficiency and modernize its operations against the background of the challenges in our 
complex region. Getting into this daunting task, we have emphasized two main priorities: the need to act 
through a participatory approach and that to duly take into account of the specificities in the 
Mediterranean and the Black Sea. Both priorities were crucial in my view to inform a process of 
strengthening of the GFCM as well, in more general terms, to forge the modus operandi of the 
Commission. These priorities were successfully tackled via the creation of an inter-governmental task 
force, open to Members, relevant non-Members and key stakeholders in the region for them to be actively 
involved during the intersessional period. In this case the means, namely the process leading to the fourth 
amendment to the GFCM Agreement, rather than the result, namely the adoption of the fourth 
amendment to the GFCM Agreement, was of significant importance. Make no mistake about, I am not 
trying to play down the fourth amendment to the GFCM Agreement: it was an effective development 
that turned this Commission into one of the most modern RFMOs in the world. What I am trying to say 
is that by broadening for the first time the scope of our discussions, reaching out to new actors, we have 
tremendously increased the visibility of the Commission so that others had an opportunity to know it and 
know the importance that it has. This has set important processes in motion, from the granting of 
Cooperating non-Contracting Party status to several countries that I hope will soon become full members, 
to the signature of numerous memoranda of understanding with partner organizations and, more recently, 
the adoption of three ministerial declarations. Signs like these are unmistakable evidence of legitimacy 
and relevance and, to the best of my knowledge, the openness of the GFCM has been praised time and 
again. 
When talking about the specificities in our diverse region, I have witnessed the blossoming of a genuine 
interest at country level to shift towards a sub-regional approach. What started off as a provocative 
thought is now a concrete reality. Last May the first sub-regional unit of the GFCM was inaugurated, 
thanks to the efforts by the Bulgarian Government, and it was very fitting for this sub-regional approach 
to be jump-started with the Black Sea. A lot of work has been done by the GFCM Secretariat in this 
sub-region and more is expected given the recent operationalization of the BlackSea4Fish project. Other 
sub-regions are following suits. We have encouraging signs from the Adriatic and the Western-Med 
where Croatia and Spain, respectively, have shown interest to establish a sub-regional unit of the GFCM. 
Bringing the GFCM closer to realities that exist on the ground will be instrumental to deliver results for 
the benefit of the entire region. 
Speaking of results, we are all aware of the dire status of Mediterranean and Black Sea fisheries. A 
mid-term ambitious strategy was adopted to deploy a programmatic and measurable plan, based on 
targets and actions. The optimistic rationale being that by 2020 we will have reversed the negative trend 
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in the decline of commercial fish stocks that we have been witnessing in recent years. I cannot omit to 
acknowledge the efforts in the context of the GFCM, and particularly its Scientific Advisory Committee 
on Fisheries, to get us through this objective, but we are not there yet. What has been done so far it’s not 
enough and I hereby call upon everyone to do a part and contribute to do better. You must support the 
growth of independent research on fisheries in your countries. 
Similarly, the strategy for sustainable aquaculture has endowed the Commission with a practical tool to 
step up the production in farmed seafood at the regional level. We have a fairly clear picture of the 
problems and the issues that the aquaculture sector faces and this is in large part thanks to the GFCM 
task force activities. However, we should expect more as supplying our market with more and better, in 
terms of quality, farmed fish is imperative. The GFCM should help us to do that while giving us clear 
guidance in light of market trends and international trade. In this regard, I believe that more contacts 
should be promoted with the private sector if we aim at informing a decision-making process oriented 
towards the priorities of the consumers. 
I want to thank the FAO Regional Projects for their continuous support to the work of the GFCM. Again 
this year, the donors of the AdriaMed, CopeMed, EastMed and MedSudMed projects, namely Croatia, 
EU, Italy, Slovenia and Spain, have supported their implementation demonstrating that these are 
country-driven initiatives. I reckon that, while the level of coordination between the FAO Regional 
Projects and the GFCM remains good, we could do more. The same holds true for the broader 
GFCM-FAO relationship having regard in particular to the administrative hurdles that at times slow 
down the GFCM in carrying out its mandate. Even GFCM donors are experiencing that, and I am 
referring to the EU, France, Monaco and Spain that have continued to support the work of the 
Commission. I would like to thank them for that as well as to thank the GFCM Secretariat for the high 
standards of work in all the various areas covered by the mandate of our Commission. I would be remiss 
without saying that. 
I wish this Commission to remain committed and country driven as the GFCM truly is a platform that 
can reconcile the different interests in this region via an independent decision-making power. To that 
end, you will have to make sure that transparency, including at the level of national administrations, and 
independence, in terms of providing scientific advice to the Commission, are underpinned at all times. 
These are the fundamental elements for sound policy-making in fisheries and aquaculture in addition to 
the awareness of what, borrowing from the concept of real economics, “real fisheries and aquaculture” 
really come down to. Always ask yourselves what should drive the demand for technical assistance, what 
would fishers think and do when you are proposing management measures and what this Commission 
can do to fill the gaps that still exist in this vast region. Because this is where the GFCM is, and will 
always be, an added value, as I have learnt these years. 
In conclusion, let me tell you that acting as the Chairperson of this Commission has been for me a 
personal and professional achievement. I wish you success with this session and I wish, as of now, 
success to my successor to be elected later on this week. 
Thank you very much.
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Veronika Veits 
Director, European Commission – DG MARE 

 

Dear Assistant Director-General, 

Dear Executive Secretary of the GFCM, 

Dear delegates, 

Ladies and gentlemen, 

 

Let me first thank the FAO for hosting this meeting here in Rome. It is always very enjoyable to come 
to this beautiful and historical city. It is also a pleasure for me to attend for the first time the GFCM 
annual session and to express the opening statement on behalf of the European Union in this really 
important regional fisheries management organization. It is also a great opportunity to recall that over 
the last three years, we have garnered political support and commitment for action around the 
Mediterranean and the Black Sea to improve the fisheries governance in those two sea basins and to 
move towards sustainable fisheries, notably with the adoption of the Bucharest Declaration for the Black 
Sea in 2016 and the MedFish4Ever Declaration in March 2017. In June this year, the Sofia Declaration 
on sustainable fishing in the Black Sea was endorsed, and as mentioned by Mr Mathiesen, last month, 
we signed a Malta Ministerial Declaration on a regional plan of action for small-scale fisheries. This has 
only been possible due to the excellent work and the high ambition of all of the countries involved, the 
industries, NGOs, fishers, all stakeholders and, of course, the irreplaceable role played by the GFCM 
Secretariat.  
With these declarations, we have a comprehensive framework in place that should guide our exchange 
over the next decade. What we need to do now is to continue delivering on our commitments and to 
actually turn ink into action. That is why the European Union intends to make the most of this GFCM 
session. We do have an ambitious set of proposals for recommendations in order to deliver on our 
common objectives. These objectives are well-known: i) safeguarding the sustainable use of fisheries 
resources; ii) reinforcing the compliance system; iii) addressing the Mediterranean specificities, such as 
the impact of recreational and small-scale fisheries; and iv) promoting sustainable development of 
aquaculture in the Mediterranean and the Black Sea. 
On that basis, we intend to propose a series of recommendations, which have been prepared during the 
dedicated working groups, the Scientific Advisory Committee and the Compliance Committee, together 
with all contracting parties. We will present, among others, management and conservation measures for 
European eel in the Mediterranean, measures for small pelagics in the Adriatic Sea, rapa whelk in the 
Black Sea, giant red shrimps and blue and red shrimps in the Ionian and Levant Sea, as well as blue crab 
in the Strait of Sicily and measures for sharks and rays. We will also propose to consolidate the 
management measures that exist in the Strait of Sicily, for facilitating the monitoring, notably within the 
framework of the international inspection scheme that has permitted a fruitful cooperation between the 
contracting parties for the last two years. To strengthen control and the fight against IUU fishing, we will 
propose the adoption of recommendations on the marking of fishing gear and on access to information 
for the contracting parties engaged in joint inspection schemes. The European Union will also support 
the work prepared by the GFCM Secretariat regarding the priority session of the actions listed in the 
regional plan of action on small-scale fisheries. We all know that fisheries science plays a vital role as a 
basis for sound conservation and management for the key species in the Mediterranean and Black Sea. 
Therefore, also the European Union will fully support the work programme of the Scientific Advisory 
Committee.  
Ladies and gentlemen, we are looking forward to fruitful discussions on these proposals and very much 
count on your support for them. The European Union contribution to the work of the GFCM is not only 
about tabling proposals, it is essentially to move forward the sustainability agenda, and therefore we will 
also continue to back financially the GFCM. 
The European Union stands ready to support our non-European Union neighbors. We will therefore 
continue providing assistance for capacity-building, in particular thanks to the efforts of the European 
Fisheries Control Agency, which organizes trainings for inspectors in different sea basins, and thanks to 
support mechanisms and our enlargement and neighborhood policy, such as TAIEX. This technical 
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assistance and information exchange instrument allows us to assist riparian states in the implementation 
of the MedFish4Ever and the Sofia declarations. Also supporting scientific cooperation and 
strengthening technical capacities with third countries is paramount for establishing conservation 
measures on specific fisheries. In this regard, we are currently financing the four specific FAO projects 
and we will continue to provide our support to these regional projects.  
Finally, I would like to draw your attention on three important initiatives and events that will take place 
in the months to come, in accordance with our international commitments, and these are, first of all, the 
scientific forum, which takes place in mid-December this year. This forum will bring together the 
scientific community in order to establish and build a network of scientists. It will allow to discuss how 
to best progress in science and to integrate scientific knowledge into decision-making, and it will also 
allow hopefully to determine the scientific and research priorities for the years to come. 
The second event is the follow-up ministerial conference on MedFish4Ever, which will take place in the 
first half of 2019 and will be an important moment to take stock of where we are in the implementation 
of the declaration.  
And the third event, to which we are looking forward is a social conference that will also take place in 
the first half of 2019, and this conference will address the social aspects of small-scale fisheries in terms 
of working conditions and social protection or decent work. 
I would like to take the opportunity to thank the hosts for these important events and reassure them that 
we will try to assist them as much as possible in the preparation. 
Ladies and gentlemen, we all hope to see a successful annual session this week. We, from our side, will 
do the outmost to ensure fruitful discussions and a satisfactory outcome of this meeting. We hope 
ultimately to see another big move forward towards healthy fish stocks in the Mediterranean and towards 
profitable fisheries sector in the Mediterranean and the Black Sea. 
Let me conclude and thank the GFCM Secretariat for the excellent preparation of this meeting and for 
all the efforts they are putting into the work of the organization. Thank you very much. 
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Fatima Zohra Hassouni 

Chef de la Division de la Durabilité et Aménagement des Ressources Halieutiques 

Département des Pêches Maritimes, Morocco 

 

Monsieur le Directeur Général de la FAO, 
Monsieur le Président de la CGPM, 
Monsieur le Secrétaire exécutif de la CGPM, 
Mesdames et Messieurs les Délégués, 
 
C’est pour nous un plaisir de participer avec vous à cette 42ème session de la Commission Générale des 
Pêches pour la Méditerranée (CGPM) au siège de la FAO, et le nombre des participants de la délégation 
marocaine prouve l'importance que notre pays accorde à cette organisation. Je tiens à féliciter le 
Secrétariat pour tous les efforts déployés pour le développement durable de la pêche afin de contribuer 
à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté dans sa zone d’application y compris la 
Méditerranée. 
Notre ambition commune étant de parvenir à une gestion saine et pérennede nos pêcheries notamment 
méditerranéenne et une valorisation adéquate de l’ensemble de nos ressources naturelles dans un contexte 
de changement climatique avéré. 
Nous sommes tous convaincus ici, que les stocks halieutiques de la Méditerranée s'amenuisent. Ce 
constat nous préoccupe par les répercussions possibles de cette situation sur les milliers de pêcheurs et 
principalement les pêcheurs artisans en Méditerranée.  
Le Royaume du Maroc s’est très tôt engagé volontairement et fortement, dans la préservation de ses 
ressources naturelles de toute nature et leur valorisation économique raisonnée, dans le cadre d’une 
approche intégrée, participative, inclusive et responsable.  
Dans ce sens et dans la continuité de l’engagement de notre pays en faveur du développement durable 
notamment vis-à-vis des ORGP y compris la CGPM, le Maroc a endossé la stratégie à moyen terme de 
la CGPM pour la Méditerranée et la mer Noire (2017-2020) lors de la dernière session annuelle en mai 
2016 et la déclaration ministérielle « Med Fish 4ever » à Malte en mars 2017, et a signé le protocole 
d’accord  avec la CGPM en novembre 2017 à Marrakech pour la mise en œuvre des activités de la 
stratégie à moyen terme au niveau national. Ces actions concernent principalement les systèmes de 
surveillance des navires (en particulier pour la pêche artisanale, y compris les dispositifs de marquages 
électroniques), la préparation du Forum sur les sciences Halieutiques, l’exécution des campagnes 
régionales en mer, des enquêtes sur les caractéristiques socio-économiques des pêches, des actions 
spécifiques en support aux communautés et plateformes de pêcheurs artisanaux, aquaculture. Le Maroc 
a signé avec la CGPM une convention pour la mise en oeuvre de la stratégie aquacole régionale à travers 
des actions ciblées pour soutenir la volonté de notre pays à développer l'aquaculture sur des bases 
durables. Ces actions s’inscrivent dans le cadre de notre stratégie nationale Halieutis de développement 
et de compétitivité du secteur halieutique du Maroc notamment ses axes de durabilité et de compétitivité. 
Le Maroc comme annoncé lors de la conférence de Malte en septembre dernier compte abriter la 
Conférence de haut niveau sur la protection sociale en premier semestre de 2019. 
Récemment, le Maroc a signé le plan d’action régional pour la pêche artisanalelors de la Conférence de 
haut niveau sur la pêche artisanale durable en Méditerranée et en mer Noireà Malte en septembre 2018. 
Ce plan viendra sûrement se greffer sur les projets de la pêche artisanale lancés par le Maroc et 
constituera un prolongement de certaines actions déjà entamés. 
Pour clore mon intervention, je tiens à adresser vifs remerciements à la CGPM et particulièrement à 
l’équipe de son secrétariat pour leur collaboration et je souhaite plein succès aux travaux de cette session.
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Nadia Saichi Bouhafs 
Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, Algeria 

 
Monsieur le Sous Directeur Général des pêches et de l’aquaculture/ FAO 

Monsieur le Président de la Commission Générale des pêches pour la Méditerranée 

Monsieur le Secrétaire Exécutif de la CGPM 

Honorable délégations  

Mesdames et Messieurs,  

Honorable assistance, 

 

Permettez-moi, tout d’abord, de remercier en mon nom personnel et au nom du Gouvernement de mon 
pays, l’Algérie, la FAO d’avoir accueilli cette 42ème session de la Commission dans cette belle ville qu’est 
Rome, et de participer avec vous, aujourd’hui, à cet important évènement consacré à un nouvel 
engagement politique,  de gouvernance et de gestion pour la mise en œuvre de d’un plan d’action sur la 
pêche et l’aquaculture en Méditerranée et en mer noire à travers l’adoption de nouvelles 
recommandations.  
De même, nous tenons à saluer à cette occasion, tous les progrès réalisés à ce jour, à l’échelle 
méditerranéenne, par l’ensemble des parties prenantes, au travers des différents travaux menés à l’échelle 
régionale, ayant permis de développer une démarche et une approche commune en faveur d’une pêche 
et aquaculture durable. 
À cette occasion, il me plaît d’adresser mes vifs remerciements aux membres de la Commission générale 
des pêches pour la Méditerranée, l’UE ainsi qu’aux projets régionaux, au Comite d’organisation et à tous 
ceux qui ont contribue à la préparation et à l’organisation excellente de cette rencontre. 
Je voudrais, également, saisir cette occasion pour remercier, les différentes délégations ici présentes pour 
leur appui constant aux programmes et aux activités de la Commission, réitérant ainsi, leur engagement 
à soutenir le processus et les actions inscrites pour développement de la pêche. 
En cette heureuse occasion, il me plaît, Mesdames et Messieurs, de vous assurer que l’Algérie adhère 
pleinement à cette démarche vertueuse pour la promotion de la pêche, à telle enseigne que nous nous en 
sommes largement inspirés pour  l’élaboration de notre stratégie de développement des pêches et de 
l’aquaculture, baptisée « Aquapêche Algérie 2020 », avec une attention particulière à la pêche artisanale, 
et c’est dans ce cadre que nous avons initié nos projets de développement de l’Aquaculture, de Clusters 
maritimes intégrés, de Pesca tourisme et autres Aires de pêche protégées. 
C’est pourquoi l’Algérie s’attelle, à l’instar de nombreux pays, à protéger son environnement marin pour 
les générations futures, par des actions visant à améliorer le système d’exploitation et de gestion des 
ressources halieutiques, tous en se basant sur les principes internationaux de croissance bleue. 
Cette session annuelle ne pourrait que renforcer les efforts déployés à l’échelle nationale pour le 
développement durable, notamment à travers la définition d’une approche stratégique concertée qui 
répond aux attentes de la profession et obéit aux règles d’une exploitation durable. 
Je souhaite une rencontre fructueuse et je suis certain qu’avec le soutien des différents partenaires, et de 
vos interventions, la session produira d’importants résultats et marquera un important point de départ 
pour la pêche et l’aquaculture dans la Méditerranée et en mer noire. 
Enfin, j’aimerai en félicitant, encore une fois, les organisateurs de ce grand évènement, vous assurer la 
volonté de l’Algérie à renforcer davantage sa coopération et son engagement à poursuivre le travail sur 
les différents  sujets, afin de contribuer à la concrétisation des plans d’actions régionaux pour le 
développement de la pêche et de l’aquaculture et à la réalisation de ses objectifs.  
Merci de votre attention.
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H.E. Stela Stingaci 
Ambassador of the Republic of Moldova to the Republic of Italy, Republic of Malta and UN 

Agencies based in Rome  
 

Thank you Chairman,  
Distinguished delegates,  
 
On behalf of the Government of the Republic of Moldova, we would like to thank you for the invitation 
to the 42nd session of the General Fisheries Commission for the Mediterranean, including the 9th Session 
of the Committee on Administration and Finance, organized under the FAO auspices.  
Taking this opportunity we would like to express our gratitude for granting to the Republic of Moldova 
the status of non-contracting party at the 41st Session of the Commission in Montenegro last year, which 
represents a very important step forward for the involvement of the Republic of Moldova in the work of 
the Commission and, in due time, to full its membership.  
The importance for the Republic of Moldova to be integrated within the GFCM, was stressed in light of 
obligations we have under the Association Agreement/DCFTA with the EU which contains, among 
others, provisions on cooperation with European partners in the field of conservation and management 
of fish stocks, ensure the regulation of commercial fisheries and implement effective measures 
monitoring and control of fishing activities, aquaculture etc. 
We are now more committed, especially after the signature of the historic declaration in  conclusion of 
the High-level Conference on Black Sea fisheries and aquaculture on 7 June 2018, which sets concrete 
objectives and actions that should help develop a comprehensive regional governance in the Black Sea. 
The Ministerial Declaration refers to 3 very important areas of cooperation for the Republic of Moldova, 
which we would like to reiterate as follows: 
1. Supporting the elaboration of national legislation in the field of fisheries and aquaculture 

consistent with relevant requirements under international agreements as well as under GFCM 
recommendations. Republic of Moldova's priorities in this area are primarily focused on the 
implementation of the provisions of the Association Agreement.  It is worth mentioning that the 
Republic of Moldova, starting with 2016, has not approved quotas for commercial fishing in the 
natural fishery aquatic objectives, which is an important branch in the country's economy. This is 
due to illegal, unreported, unregulated and undeclared fishing that puts a lot of pressure on fisheries. 
It is very important to ensure the regulation of commercial fisheries and implement effective 
measures monitoring and control of fishing activities. 

2. Protection of fishery resources. For sustainable management in this area, the Republic of Moldova 
needs support in assessing fish stocks. In this context, it is very important for us to have a support 
in ensuring adequate data collection and exchange of data on all commercial fish stocks including 
small-scale and recreational fisheries to reinforce scientific knowledge on fish stocks and 
ecosystems. Also, an important role has the ensuring adequate collection on socio-economic 
fisheries-related data to support the decision making on management solutions and their impacts, to 
further integrate the socio-economic dimension in fisheries management.  

3. Aquaculture. Considering that, in the Republic of Moldova, aquaculture is a developing branch, 
the aspects like common researches in aquaculture, ichthyology and hydrobiology; the sharing of 
experience in the preparation and implementation of joint projects in the field of fish breeding, fish 
transport and storage of fishery products, are very important for us. It is also important the assistance 
in the organization of growth and reproduction of genetic resources highly productive of the main 
pond fish farming: carp, perch, etc .; Also, providing and introduction of new technologies, 
scientific and methodological information in the aquaculture area, attending conferences and 
publishing scientific articles; exchange of scientific experience for trainees, research assistants 
would be very useful for us. 

We count on the cooperation with GFCM and FAO in implementing selected activities through the 
provision of technical assistance towards responsible fisheries and sustainable aquaculture, within the 
remit of the “Mid-term strategy (2017-2020) towards sustainable fisheries in the Mediterranean and the 
Black sea”. 
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Seizing this occasion, we would like to highlight our strongest commitment to further support all actions 
necessary to move further in implementing the established goals. 
Thank you!
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Chedly Rais 

Consultant, ACCOBAMS 

 

 

On behalf of the Executive Secretary of ACCOBAMS (Mrs. Florence DESCROIX-COMANDUCCI), I 
would like to express the satisfaction of the ACCOBAMS Secretariat as for the collaboration we have 
with GFCM. Collaboration that contributes in achieving the objectives of ACCOBAMS for the 
conservation of cetaceans and for the sustainability of fisheries in the Mediterranean and the Black Sea. 
From the 41st session of GFCM we had the opportunity to further extend our collaboration with the 
GFCM Secretariat mainly through joint projects to assist a number of Mediterranean countries to address 
the issue of interactions between some fishing activities and cetaceans. In this context we completed a 
first joint project involving seven Mediterranean countries through the implementation of pilot actions 
targeting depredation in fishing gear and other negative interactions between cetaceans and fishing 
activities. The project allowed to better understand the mechanisms of these interactions and to 
experiment some mitigation measures. Also, a series of best practice manuals where produced as joint 
documents by ACCOBAMS, GFCM and FAO. 
The collaboration between the Secretariat of ACCOBAMS and the Secretariat of GFCM has been 
extended this year through two new initiatives that consist in two collaborative multi-species projects 
involving other regional partners and aiming at mitigating bycatch and depredation by improving our 
knowledge about these issues of special interest for our two Organisations. These two projects are being 
implemented thanks to a substantial financial support from the MAVA Foundation. 
We wish also to collaborate with GFCM on concrete actions to assess incidental catches of cetaceans in 
the Black Sea and work with the concerned countries on mitigation measures. 
The Memorandum of Collaboration signed between the ACCOBAMS and GFCM Secretariats provides 
a good framework for these collaborative activities.  
 The year 2018 is particularly important for ACCOBAMS. Indeed, during this year, one of our most 
important projects has been implemented. It is the ACCOBAMS Survey Initiative whose objective is to 
assess the cetacean populations abundance and distribution in the Mediterranean. To this end, an 
unprecedented large-scale survey took place this summer in the Mediterranean Sea with the participation 
of almost 100 scientific observers from all the Mediterranean and two Black Sea countries. These 
consisted mainly in aerial surveys along predefined transects designed to ensure a representative 
coverage of the Mediterranean Sea. For this purpose, 8 aircrafts were mobilized and flew about 800 
hours. Five vessels also conducted boat surveys for passive acoustic surveys and to cover areas where it 
was not possible to obtain permits for aerial surveys. All the Mediterranean countries have contributed 
to this initiative. While the focus of the survey was on cetaceans, it was an opportunity to collect also 
data on mega-fauna and marine litters.   
Now, after the field surveys, we are working on the scientific interpretation of the data collected. 
Scientists from all the countries that contributed to the surveys contribute to the exercise of data 
processing and interpretation. (Preliminary results are available on ACCOBAMS website and we will 
organise a side event to present the data during the Fish Forum of GFCM next December here in Rome). 
This initiative required several years for the development of the survey protocol and for raising necessary 
fund. It became reality thanks to the financial contribution from the MAVA Foundation, the Prince Albert 
II Foundation and the ACCOBAMS Contracting Parties. A similar survey is planned for the Black Sea. 
Besides the data collected, this initiative has been an opportunity to strengthen the skills of the 
Mediterranean scientists through training workshops as well as through their participation in the aerial 
and boat surveys. The whole project assists ACCOBAMS Parties and range states in fulfilling their 
obligations regarding the EU-MSFD and the EcAp process of UNEP-MAP. The data collected will be 
particularly useful for the conservation of cetaceans, including to help manage the issue of interaction 
between cetaceans and fishing activities. 
Thank you very much.
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Nidhal MELAOUAH 
Fisheries and Aquaculture Expert, AOAD 

 
Au nom du professeur Ibrahim El Dukheri Directeur Général de l’OADA qui n’a pas pu assister à cette 
session en raison de ses engagements ultérieurs Je remercie le secrétariat de la CGPM pour l’invitation 
adressée à l’OADA pour prendre part aux travaux de la 42ème session de la CGPM. D’autre part nous 
somme convaincus que la signature du MoU entre la CGPM et l’OADA constitue un cadre institutionnel 
propice au développement de la coopération en matière de pêche et d aquaculture au profit des états 
membres, sachant que parmi les 23 membres de pays arabes de l’OADA, sept d’entre eux figurent parmi 
les membres de la CGPM. 
Il est à noter que les domaines de travail de l’OADA correspondent à ceux de la CGPM et en particulier 
dans le domaine de l’aquaculture ou l’OADA a élaboré la stratégie arabe pour le développement de 
l’aquaculture 2017-2037, et vient de réaliser le plan exécutif de cette stratégie, et cela peut constituer un 
des axes de travail commun entre la CGPM et l’OADA et bien d’autres domaines d’intérêt commun sur 
la préservation des ressources marines vivantes, développement de la pêche artisanale. 
Je réitère toute ma confiance dans la réussite de cette coopération. 
Je vous remercie.
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Nicolas Fournier, 
Policy advisor, Oceana 

 

Dear Executive Secretary, honorable delegates, 
Oceana would like to provide some reflections on priorities this GFCM 42th session. It is also important 
to put into perspective discussions to come, as you all know, the latest UN assessment on the State of the 
World Fisheries and Aquaculture (SOFIA, 2018) has confirmed that the Mediterranean in the world’s 
most overexploited sea.  
Oceana therefore calls on GFCM Contracting Parties, to act collectively to adopt the necessary measures 
that restore the productivity and health of the Mediterranean Sea, in particular as committed in the 
MedFish4Ever Declaration. CPs have made commitments in 2017, some of which under ambitious 
timelines, but nevertheless we hope this 42nd Commission will deliver these commitments. I would like 
to particularly point to 2 priorities elements: 
1 - To establish the Mediterranean network of Essential Fish Habitats (EFH), as committed in Resolution 
GFCM/41/2017/5 by both designating new Fisheries Restricted Areas (FRA) to protect nurseries and 
spawning grounds and reduce excessive fishing mortality. And the second aspect is to include specific 
provisions in GFCM multi-annual plans, to systematically identify nurseries and spawning areas for 
priority stocks, establish protections for them, and strengthen their control and monitoring surveillance. 
On that point Oceana would like to inform the meeting that we will be organizing a workshop on 
Essential Fish Habitats at the GFCM Fish Forum in December, where we invite all delegates to 
participate.  
2 - To take strong measures to combat IUU fishing and implement the RPOA-IUU adopted in 2017. This 
should be done by supporting the proposed recommendation on access to information and data related 
to monitoring and control. In view of the recently launched Global Record of Vessels by FAO, as well 
as Article 24 of the RPOA-IUU, Contracting Parties should consider widening the scope of this 
recommendation to include all fishing activity in the GFCM area; 
Such measures will also allow GFCM to move closer to transparency and accountability standards 
existing in other RFMOs. I thank you for your attention and wish you a productive meeting. 
 

4.2 New proposals for GFCM decisions (SAC)  

- European Union proposal for a GFCM recommendation establishing a multiannual plan for sustainable 
trawling fishing activities in the Ionian Sea (Geographical sub-areas 19, 20 and 21) for the Giant red 
shrimp and Blue and red shrimp 
- European Union proposal for a GFCM recommendation on establishing a multiannual management 
plan for bottom trawl fisheries exploiting demersal stocks in the Strait of Sicily (GSAs 12 to 16), 
repealing Recommendations GFCM/39/2015/2, GFCM/40/2016/4 
Desde Oceana nos gustaría dar la bienvenida a este/estos nuevo(s) plan(es) plurianual(es), pero también 
nos gustaría puntualizar sobre un par de cuestiones relacionadas con la protección de Hábitats Esenciales 
(Essential Fish Habitats en inglés): 
(1) La primera, desde Oceana consideramos que cada nuevo plan debería contener provisiones para la 

protección sistemática de nurseries y zonas de puesta, ya que esta medida contribuiría directamente 
a la reducción de la mortalidad por pesca y por tanto a la recuperación de stocks sobreexplotados. 
Sin embargo, la protección de estas zonas no debería ser una medida complementaria sujeta a la 
elaboración de Planes plurianuales, debería ser una medida obligatoria para todos los stocks dados 
los resultados de la última evaluación de stocks. La protección de hábitats esenciales deberían ser 
medidas de urgencia, priorizando las especies sobreexplotadas y con bajos niveles de biomasa. 

 
(2) Y la segunda consideración. Hace tan solo 1 año y medio en marzo de 2017, todos los ministros de 

pesca del mediterráneo, es decir todos los representantes políticos de las delegaciones aquí presentes, 
se comprometieron a través de la Declaración MedFish4Ever a tener una red de Hábitats Esenciales 
en 2018. Este compromiso se ratificó el año pasado en esta misma Comisión a través de una nueva 
Resolución (GFCM/41/2017/5) con las mismas intenciones tener una red de Hábitats Esenciales para 
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este año. A día de hoy, no tenemos red de hábitats esenciales y tampoco compromiso de las Partes 
para hacerlo en un corto plazo.  

 

4.3 New proposals for GFCM decisions (CoC)  

- Recommendation on Access to information and data related to the monitoring, control and surveillance: 
Oceana welcomes this proposal as a necessary and good step to conduct effective MCS operations. 
However we would also like to encourage that the requirement to share authorized vessel lists be 
extended beyond pilot projects and inspection schemes, to be aligned with article 24 of the RPOA on 
IUU from the GFCM, where all CPCs commit to meet the data requirements of GFCM which includes 
an “annual submission of a full dataset, plus regular updates on vessels listed in the GFCM regional 
fleet register”. 
Furthermore, we urge GFCM CPC to consider making such list public, thus allowing GFCM to move 
closer to existing transparency standards in other RFMOs, ICCAT requires not only annual information 
on access to coastal waters of CPCs and provides information on the target species, as well as the 
operator. On a voluntary basis, many CPCs to ICCAT already upload their vessel authorisation lists on 
a regular basis (i.e. Ghana, Guinea-Bissau, Liberia, Sierra Leone). In addition, in June 2018 the Global 
record of Fishing vessels was launched by FAO, which aims to also include authorisation data in the 
future.  
 
5. Issues stemming from the Compliance Committee (CoC) 

VMS and related controls system: 

Oceana welcomes the suggestion to assess monitoring and compliance of FRAs by the CoC. As a 
matter of fact we reiterate our call for GFCM to adopts a more systematic and robust monitoring and 
control framework for FRAs, as illustrated by the growing evidence of non-compliance and possible 
illegal fishing in currently established FRAs.  

We are concerned that FRAs may remain protected on “paper” only, whereas they are key tool to 
protect VMEs, deep-sea sensitive habitats and essential fish habitats (EFH). Not having them enforced 
is not serving their purpose neither fish stocks/ecosystems/nurseries and nor the fishermen that exploit 
the resource around. More importantly, making FRAs effective fisheries management tools is also a 
prerequisite to the success of the future GFCM network of Essential Fish Habitats.
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Sigrid Lueber 
President, OceanCare 

 

Distinguished Chair and Delegates, 
 

In 2016, OceanCare signed a memorandum of understanding (MoU) with the GFCM to work together 
on illegal, unreorted and unregulated (IUU) fishing, bycatch, marine debris and ocean noise pollution. 
We are pleased to report on a variety of activities pertaining to these issues. 
In December 2017, OceanCare started a survey among fishermen on the east coast of Sicily to learn more 
about their perception of negative impacts on fisheries and possible solutions, their interaction with non-
target species such as dolphins and sea turtles, their assessment of marine plastic pollution, and the 
acceptance of marine protected areas. A total of 34 fishers operating mainly longlines, trawl nets, gill 
nets, trammel nets, and purse seines in nine fishing ports have been interviewed so far. Although this 
first survey is part of an ongoing study not completed yet, we would like to share some preliminary 
results. 
Among the most striking results is the fact that over 60 percent of the interviewed fishers think that 
abandonned, lost, and discarded fishing gear (ALDFG) at sea is a problem, whereas 94 percent replied 
that specific facilities in the ports to dispose of old and broken fishing gear are completely missing. Forty-
four percent of the respondents affirmed that entanglement in ALDFG happens to sea turtles and 
dolphins, whereas the bycatch of sea turtles is reportedly more common, and the high numbers of 
bycaught sea turtles indicated by some fishers are worrisome and need to be further examined. While the 
interviewed fishers admit that overfishing is the main cause for a decrease in fish landings, they 
highlighted the fact that IUU fishing is a problem in their area and that effective controls are needed. 
This first part of the survey allowed interesting insights into the routines of a local fishery community, 
their perception of the impacts they have on the environment, their assessment of factors negatively 
influencing fisheries and their ideas of ways forward. This study will be continued to increase the number 
of respondents, to cover different fishing seasons and areas, and is planned to be completed in 2020. 
We would like to inform the Commission about several beach cleaning activities OceanCare has 
undertaken in Spain and Italy, as well as educational outreach projetcs with schools in Mallorca and 
Sicily. 
We have also tried to find different ways of communication to raise awareness about the issue of ocean 
noise and marine debris, to broaden the target audience and ultimately achieve a change in behaviour. 
Such elements include two edutainment videos, which are available in the main Mediterranean 
languages. 
In 2017, we have launched the I-CARE campaign aimed at empowering the public to reduce plastic 
waste. The campaign is mainly directed towards young people and focusses on social media. A campaign 
song of an environmentally conscious rock band has been integrated. On the campaign’s website, people 
are asked to take a pledge to reduce their disposable plastic consumption. A real time calculator measures 
the impact of such commitment in terms of the reduced yearly consumption of disposable plastics. This 
is a catalyst to encourage participants to further rethink their plastic consumption. Additionally, 
participants are presented with eco-friendly products helping them to keep their promise. 
We are convinced that innovative campaigns such as I-CARE will significantly contribute to a rethinking 
about our attitude towards plastic use. 
Pertaining to international processes, OceanCare was a panelist at the 19th United Nations Open-ended 
Informal Consultative Process on Oceans and the Law of the Sea on the issue of Anthropogenic 
Underwater Noise in June 2018, and held two side events at such occasion. Moreover, OceanCare 
developed a concept note for a possible study by FAO on the impacts of ocean noise on marine resources, 
and its socioeconomic consequences. We will elaborate further on these activities under Agenda Item 3. 
Thank you.
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Ali Hood 
Director of Conservation, The Shark Trust 

 

Our organizations, which have a special focus on shark and ray conservation, appreciate delegates’ 
consideration of our views on the pending proposal from the European Union (EU) to strengthen the 
General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) ban on finning (slicing off a shark’s fins and 
discarding the body at sea). We applaud the EU for proposing measures to prevent waste while improving 
shark catch data across species. 
 

Specifically, we urge the GFCM to prohibit removal of shark fins on-board vessels, as well as the 
retention, transshipment, and landing of shark fins that are not naturally attached to carcasses, 
without exception. 

The IUCN Shark Specialist Group and the European Elasmobranch Association1 have found that under 
such a policy: 

 Enforcement burden is greatly reduced; 
 Information on species and quantities of sharks landed is vastly improved; and 
 “High-grading” (mixing bodies and fins from different animals) is impossible. 

 

The “fins-naturally-attached” method is widely accepted as the best practice for enforcing finning bans, and 
- indeed - the only way to guarantee that sharks have not been finned. Such a rule could also facilitate 
sorely needed, species-specific data on Mediterranean shark catches. The technique of making a partial 
cut and folding fins against the body can address industry concerns about safety and storage. 
 
Because of the many practical advantages associated with the fins-naturally-attached method, the policy 
has been mandated not only in the EU, but also in the United States, Canada, most of Central and South 
America, and many countries fishing in the Indian and Pacific Oceans. It is also gaining acceptance in 
international arenas, as demonstrated by adoption by the North East Atlantic Fisheries Commission 
(2014) and the Northwest Atlantic Fisheries Organization (2016), as well as support from a majority of 
Parties to the International Commission for Conservation of Atlantic Tunas, including Albania, Algeria, 
Tunisia, Egypt, the Russian Federation, and most of West Africa. 
 

We urge the GFCM to ensure enforceability of the existing finning ban by prohibiting at-sea 
removal of shark fins. 

 

Please support the EU proposal to amend GFCM/36/2012/3. 

 

The Shark Trust is a UK charity working to safeguard the future of sharks through positive 
change. 

Shark Advocates International is a project of The Ocean Foundation dedicated to securing 
science-based policies for sharks and rays. 

Ecology Action Centre promotes sustainable, ocean-based livelihoods, and marine conservation 
in Atlantic Canada. 

Focused on sharks in peril and marine debris, Project AWARE is a growing movement of scuba 
divers protecting the ocean planet – one dive at a time. 

These groups have formed the Shark League (www.sharkleague.org). 

The Shark League is funded by the Shark Conservation Fund.

http://www.sharkleague.org/
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Gaetone Leone 
Coordinator, UN Environement/MAP 

 

Mr. Chairman, Assistant Director General, Executive Secretar, Distinguished delegates, 
 
On behalf of the UN Environment/Mediterranean Action Plan-Barcelona Convention system I thank 
you for the invitation to participate at the Forty-second session of the General Fisheries Commission 
for the Mediterranean.  
 

It is an honor to share with this Commission a brief report on the strengthening cooperation between 
UNEP/MAP and GFCM, cooperation that supports progress towards our common aim, the achievement 
of healthy and productive Mediterranean Sea and Coast. 
The health of marine and coastal ecosystems is a prerequisite for sustainable fisheries. In turn, 
sustainable fisheries and sustainable management of the fish stocks contribute to good environmental 
status of the oceans and seas. Thus, cooperation between environmental and fisheries experts and 
organizations is a prerequisite for the achievement of the 2030 Agenda for Sustainable Development. 
The unique nature of the partnership of GFCM and UNEP/MAP Secretariats responds to this need, 
through the development and implementation of a Memorandum of Understanding, which was 
welcomed in recent years as a potential model for other regional seas, in various key international 
meetings, including for instance at the SDG14 Ocean Conference.  
The recent CBD Sustainable Ocean Initiative Capacity Building Workshop for Northern Africa and the 
Mediterranean, which took place just a week ago in Tangiers, Morocco, highlighted how the efficient 
cooperation among a Regional Sea Convention and a Regional Fishery Management Body can support 
progress towards achieving Aichi Target 6 and 11 at national level in the countries of the region.  
The Workshop was an important opportunity of dialogue and cooperation for national representatives 
and actors on marine biodiversity conservation and fisheries and marine resources management to work 
together, with the support of the CBD Secretariat and UNEP/MAP and GFCM experts. 
It resulted in developing strategies and action plans to enhance cross-sectoral approaches to 
conservation and sustainable use of marine biodiversity. Based on its outcomes, the CBD Secretariat in 
collaboration with relevant regional organizations, will prepare a synthetic document on capacity 
building needs that will be used as a concrete proposal to be presented to potential donors/funding 
institutions. 
We stand as an example for other regions also in terms concrete results of the implementation of our 
Memorandum of Understanding, which includes the development of the 2017 Mediterranean Quality 
Status Report, in which GFCM had a leading role in the development of the fisheries related part.  
The Joint implementation of a Sub-Regional Pilot Study in the Eastern Mediterranean on Non-
Indigenous Fish Species was an innovative pilot initiative that resulted in a sub-regional monitoring 
plan, in line with the UNEP/MAP Integrated Monitoring and Assessment Programme and with the 
GFCM Data Collection Reference Framework.  
Management of marine litter in Mediterranean is also a priority in line with both of our Mid-Term 
Strategies. In this regard GFCM participation and contribution to the UNEP/MAP-led Regional 
Platform on Marine Litter management in the Mediterranean continues to be crucial. I am also looking 
forward to sharing our experience on marine litter management, building on the best practice of the 
implementation of the Regional Plan on Marine Litter Management for the Mediterranean, during the 
Marine Litter Workshop at the 2018 GFCM Fish Forum.  
This Workshop will aim to exchange best practices in relation to fishing measures on reducing marine 
litter (as ghost nets) and will contribute to the development of the Marine Litter Adaptation Strategy of 
GFCM and in concrete terms to the elaboration of mitigation measures which are necessary to reduce 
and mitigate the effects of marine litter on marine ecosystems and fisheries. 
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We are excited about the GFCM Fish Forum – this will undoubtedly be a key event, in which we aim 
to participate meaningfully to further enhance exchange of knowledge between biodiversity and 
fisheries experts. We plan various Workshops and a side event, including on topics of marine litter and 
area-based management measures. 
At UNEP/MAP, we welcome full-heartedly the commitment of GFCM and its Members to provide 
protection to vulnerable marine ecosystems and essential habitats for marine species, both through the 
adoption of Fisheries Restricted Areas and through discussing protocols and mechanisms to minimize 
the impact of fisheries on the ecosystem. I strongly believe that this approach can also provide a more 
sustainable and cost-efficient fisheries management in the contiguous marine areas including high seas. 
In this regard, I would like to specifically welcome that one of the proposed recommendations aims at 
further protection to shark and rays, also aligning with the Protocol Concerning Specially Protected 
Areas and Biological Diversity in the Mediterranean Annex II and III. 
Mister Chairman, distinguished delegates, 
The strong focus of the agenda of this Session on biodiversity protection showcases the recognition of 
the importance of sustainable management of marine resources and the strong commitment of GFCM 
members to this goal. This is also an area on which we have a long-standing cooperation with GFCM, 
in line with our Memorandum of Understanding. 
One important output of this cooperation is GFCM Resolution/37/2013/1 “on area-based management 
of fisheries, including through the establishment of Fisheries Restricted Areas and coordination with 
the UNEP/MAP initiatives on the establishment of SPAMIs”, which has been key to move towards 
harmonization of the criteria to identify Specially Protected Areas of Mediterranean Importance and 
Fisheries Restricted Areas, where appropriate. 
I was very interested to see in this regard that some of this Fisheries Restricted Areas for which 
management points will be discussed in upcoming days overlap with Ecologically or Biologically 
Significant Areas (EBSAs), as such opening the possibility that both GFCM and UNEP/MAP work 
together to minimize any significant impact from anthropogenic activities.  
In this spirit, UNEP/MAP indicated already its willingness during the Meeting of the Forty-first session 
of the General Fisheries Commission for the Mediterranean to work closer together, specifically in 
relation to the recently established Fisheries Restricted Area in the Jabuka/Pomo Pit area of the Adriatic 
Sea. 
Let me reconfirm here today this willingness and go even a step further by expressing my expectation 
towards an even closer cooperation in relation to area-based management measures. When such 
measures either under GFCM or UNEP/MAP auspices are adopted, they can be bases for further 
coordinated actions both to ensure harmonization of the criteria to identify FRAs and SPAMIs, and to 
establish such areas in a coordinated manner.  
As I said, we strongly believe that such cooperation is necessary to ensure that objectives and targets 
related to achieving Good Environmental Status of these specific areas are met. This would be a positive 
practice towards Marine Spatial Planning based on the implementation of the Ecosystem Approach.  
Finally, let me recall here that the excellent cooperation between the two Secretariats has recently also 
involved exchanges of lessons and practice in relation to our respective Compliance mechanisms – 
enforcement is becoming more and more crucial to achieve our respective goals, and I look forward to 
continuing on this path of partnership and joint delivery. 
I thank you for your attention and I wish you a successful meeting.  
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 5 المرفق
 

 بشأن خطة متعددة السنوات إلدارة األنقليس األوروبي GFCM/42/2018/1التوصية 
 في البحر األبيض المتوسط

 
 إن اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (اهليئة)،

 
اتفاق إنشاء اهليئة) هو أن هدف اتفاق إنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط ( إذ تضع يف االعتبار

ضمان صون املوارد البحرية احلية واستخدامها على حنو مستدام على املستويات البيولوجية، واالجتماعية، واالقتصادية، 
 والبيئية، يف منطقة اختصاص اهليئة؛ 

 
فظ واإلدارة هبدف بأن على اهليئة، من أجل حتقيق هدف اتفاق إنشائها، أن تعتمد توصيات بشأن تدابري احلوإذ تذّكر 

ضمان االستدامة الطويلة األمد ألنشطة الصيد من أجل احلفاظ على املوارد البحرية احلية، واالستمرارية االقتصادية 
واالجتماعية ملصايد األمساك، وأنه من خالل اعتماد تلك التوصيات، تويل اهليئة عناية خاصة للتدابري اليت من شأ�ا منع 

يل إىل أدىن حد من املصيد املرجتع وكذلك اآلثار احملتملة على مصايد األمساك الصغرية النطاق واجملتمعات الصيد املفرط والتقل
 احمللية؛

 
أن مجيع التدابري املتخذة من اهليئة تستند إىل أفضل املشورة العلمية املتاحة، مع مراعاة العوامل البيئية  وإذ تضع يف اعتبارها

 ت الصلة؛واالقتصادية واالجتماعية ذا
 

أن على اهليئة تطبيق �ج وقائي وفقاً ملدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة األغذية  وإذ تضع يف اعتبارها
 والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة)؛

 
حلية وإدارهتا من أهداف التنمية املستدامة يوصي حبماية النظم اإليكولوجية البحرية والسا 14بأن اهلدف وإذ حتيط علمًا 

 ؛2020على حنو مستدام حبلول عام 
 

 من أهداف التنمية املستدامة يوصي بزيادة املعارف العلمية وتطوير قدرات البحث؛  14بأن اهلدف وإذ حتيط علماً 
 

الغ من أهداف التنمية املستدامة يعرتف باحلاجة إىل مكافحة الصيد غري القانوين دون إب 14بأن اهلدف  وإذ حتيط علماً 
 ودون تنظيم من أجل ضمان االزدهار واألمن الغذائي واالستدامة للجميع؛

 
بأن على الدول، مبوجب القانون الدويل، واجب التعاون من خالل املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك من  وإذ تقر

 أجل تعزيز ممارسات الصيد الرشيد؛
 

ستشارية املعنية مبصايد األمساك خلصت يف دورهتا التاسعة عشرة (سلوفينيا، أن اللجنة العلمية اال وإذ يقلقها بالغ القلق
 ) يف حالة حرجة؛Anguilla anguilla() إىل أن أرصدة األنقليس األورويب 2017مايو/أيار 
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جمموعة العمل  اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك، التزاماً منها باالستنتاجات اليت خلصت إليها بأنوإذ تقر 
ر املعنية باألنقليس التابعة للهيئة االستشارية األوروبية للمصايد الداخلية وتربية األحياء املائية/اهليئة العامة ملصايد أمساك البح

األبيض املتوسط/اجمللس الدويل الستكشاف البحار، أوصت يف دورهتا التاسعة عشرة خبفض حاالت نفوق األمساك جراء 
 ، أو اإلبقاء عليها قريبة قدر املستطاع من مستوى الصفر؛وإفالتهرية املؤثرة على إنتاج األنقليس الفضي األنشطة البش

 
جبمع بيانات عن األنقليس عشرة بأن اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك أوصت يف دورهتا التاسعة  وإذ ترحب

 األورويب ضمن اإلطار املرجعي جلمع البيانات؛ 
 

بشأن خطة عمل إقليمية ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف  GFCM/41/2017/7بالتوصية  وإذ تذّكر
 منطقة اختصاص اهليئة؛

 
احلاجة إىل تنقيح بعض تدابري إدارة مصايد األمساك وتكييفها مع تطور حالة األرصدة املستغلة واملعرفة  وإذ تضع يف االعتبار

 ع مراعاة اجلوانب االجتماعية االقتصادية، وضرورة حتديد طريقة مناسبة لتحقيق هذه الغاية؛العلمية، م
 

 باملبادئ واملعايري الدولية ملمارسات الصيد الرشيد الواردة يف مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن املنظمة؛  وإذ تقر
 

حيثون مجيع الدول املشاطئة على االمتثال لتدابري اإلدارة  2017م بأن املوقعني على إعالن مالطة الوزاري لعا وإذ تذكر
) من أجل استدامة مصايد أمساك 2020-2017املعتمدة من اهليئة والتنفيذ الكامل السرتاتيجية اهليئة املتوسطة األجل (

 البحر األبيض املتوسط والبحر األسود؛
 

) من أجل حتقيق استدامة 2020-2017ة متوسطة األجل (بشأن اسرتاتيجي GFCM/40/2016/2أن القرار  وإذ تالحظ
عكس مسار تدين أرصدة األمساك من  يرمي إىلمصايد أمساك البحر األبيض املتوسط والبحر األسود، يشمل هدفاً حمدداً 

 خالل املشورة العلمية املعززة دعماً لإلدارة؛
 

س األورويب ضمن قائمة األنواع التجارية ذات األولوية يدرج األنقلي GFCM/40/2016/2أن القرار  وإذ تضع يف االعتبار
 للبحر األبيض املتوسط اليت يوجد اهتمام بصو�ا وينبغي إعداد مشورة بشأ�ا؛

 
جبهود اإلدارة املبذولة من أطراف متعاقدة وأطراف متعاونة غري متعاقدة معيَّنة لدعم االستغالل املستدام لألنقليس وإذ ترحب 

 هها البحرية ومياهها العذبة ويف مياهها املسوسة االنتقالية، مثل البحريات ومصبات األ�ار؛األورويب يف ميا
 

باحلاجة إىل إجراء عاجل لضمان استعادة األرصدة يف كل نطاق توزيعها الطبيعي واحلاجة إىل تطبيق تدابري أثناء وإذ تقر 
 الزجاجي إىل مرحلة األنقليس الفضي؛مجيع مراحل دورة حياة األنقليس األورويب بدءاً من األنقليس 

 
تدابري حمددة اختاذ أن أمناطاً معينة من اهلجرة ودورة احلياة لدى األمساك النهرية البحرية السرء تتطلب  وإذ تضع يف االعتبار

 إلدارهتا وحفظها؛
 

عشرة بوضع خطة إقليمية تكيفية  أن اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك أوصت يف دورهتا التاسعة وإذ تالحظ
 من أجل إدارة هذا النوع يف البحر األبيض املتوسط؛
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أن جتمعات األنقليس األورويب تشكل جمموعة واحدة من األرصدة حبيث تساهم األحكام الواردة يف  وإذ تضع يف االعتبار

 هذه التوصية يف استعادة هذا النوع؛
 

دة لدورة حياة األنواع النهرية البحرية السرء، مثل األنقليس األورويب، تتطلب اختاذ أن السمات احملد وإذ تضع يف االعتبار
 تدابري إدارة حمددة؛

 
 من اتفاق إنشاء اهليئة، التوصية التالية: 13(ب) و8(ب) و5، وفقاً للمواد تعتمد

 
 الجزء األول

 والتعاريفالجغرافي األهداف العامة والنطاق 
 

 تعددة السنواتاألهداف العامة للخطة الم

تنشئ هذه التوصية خطة متعددة السنوات إلدارة مصايد األنقليس األورويب يف البحر األبيض املتوسط وفقاً للنهج  -1
الوقائي يف إدارة مصايد األمساك. وهتدف اخلطة إىل توفري غالت كبرية على األجل الطويل واحلفاظ عليها، وضمان خفض 

 يف الوقت نفسه على مصايد أمساك مستدامة ومستقرة نسبياً.خماطر ا�يار األرصدة واحلفاظ 
 
توافق األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة يف األراضي اليت تستهدف فيها أنشطة الصيد مسك  -2

ة مصايد األمساك ، على تنفيذ تلك اخلطة املتعددة السنوات إلدار 1األنقليس األورويب يف املنطقة املشار إليها يف الفقرة 
 املعنية، وفقاً لألهداف العامة واحملددة والتدابري اليت تضعها هذه التوصية.

 
توافق األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة على أن تغطي هذه اخلطة مجيع أنشطة صيد األنقليس  -3

اعاة الواجبة للحالة احلرجة ألرصدة األنقليس األورويب األورويب، أي الصيد املستهدف والعرضي والرتفيهي، مع إيالء املر 
حسب ما جاء يف تقارير اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك، وللحاجة امللحة اليت يستتبعها ذلك من أجل 

 استعادة حالة حفظ هذه األرصدة.
 
اجلة احلاجة املاسة إىل خفض معدالت نفوق توضع جمموعة من تدابري اإلدارة الوقائية االنتقالية من أجل مع -4

 األمساك بسبب الصيد وضمان احلفاظ على األرصدة عند املستويات املستدامة بيولوجياً على األجل الطويل.
 
ميكن لألطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة أن تراعي يف تدابريها اخلاصة باإلدارة سائر عوامل النفوق  -5

األمساك إىل البحر، وكذلك إدراج  انفالت ة املنشأ من أجل احلد من أثرها على األنقليس األورويب وزيادة احتماالتالبشري
 ممارسات إعادة تكوين األرصدة أو نقلها.

 
تتكفل اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك، عندما جتمع بيانات كافية، بصياغة مشورة بشأن التدابري  -6

 .1الطويلة األجل وفقاً لألهداف احملددة يف الفقرة 
 
استناداً إىل مشورة اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك، تعدِّل اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض  -7

 1 ف احملددة يف الفقرةاملتوسط تدابري اإلدارة الوقائية االنتقالية وتكملها، حسب االقتضاء، من أجل الوفاء باألهدا
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ُتطبَّق خطة اإلدارة املتعددة السنوات بنزاهة ويف الوقت املناسب وبشفافية ودومنا متييز ومبا يتفق مع القانون الدويل  -8

ودون اإلخالل بالتدابري األكثر صرامة أو األوسع نطاقًا املتخذة بالفعل من األطراف املتعاقدة أو األطراف املتعاونة غري 
 عاقدة يف خطط اإلدارة الوطنية.املت
 

 النطاق الجغرافي
 ُتطبَّق خطة اإلدارة املتعددة السنوات اليت تنشئها هذه التوصية على مجيع املياه البحرية يف البحر األبيض املتوسط. -9
 

مجيع املوائل اليت تقع مراعاة للسمات املميزة لدورة حياة األنقليس األورويب وأمهية إدراج تدابري اإلدارة املتوخاة يف  -10
املياه  أن تدرج يف نطاق هذه التوصية فيها أنشطة صيد، توافق األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة على

 العذبة واملياه املسوسة االنتقالية، مثل البحريات ومصبات األ�ار.
 

 التعاريف
 ألغراض هذه التوصية، ُتطبق التعاريف التالية: -11
 

 ؛Anguilla anguillaيعين األمساك املنتمية إىل النوع “ األنقليس األورويب” (أ)
حسب ما هو حمدَّد يف القرار  27إىل  1يعين املناطق اجلغرافية الفرعية من “ البحر األبيض املتوسط” (ب)

GFCM/33/2009/2  ار بشأن إنشاء مناطق جغرافية فرعية يف منطقة اختصاص اهليئة، املعدِّل للقر
GFCM/31/2007/2؛ 

يعين نشاط صيد غري جتاري يستغل املوارد احلّية البحرية ألغراض الرتفيه أو السياحة أو “ الصيد الرتفيهي” (ج)
 الرياضة؛

يعين األنشطة احملددة يف الفقرة “ الصيد غري القانوين”أو “ الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم” (د)
لصادرة عن املنظمة ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه من خطة العمل الدولية ا 3

 ؛2001والقضاء عليه لعام 
تعين املوانئ واألماكن القريبة من الشاطئ أو اليت تعينها األطراف املتعاقدة أو “ نقطة إنزال مرخصة” (هـ)

 األورويب؛ األطراف املتعاونة غري املتعاقدة ويرخص فيها بإنزال مصيد األنقليس
شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو سفينة  ويعطي يعين إذناً خاصاً متنحه السلطات القانونية“ ترخيص الصيد” (و)

صيد حق املشاركة يف أنشطة صيد األنقليس األورويب ألغراض التجارة، سواء أكان ذلك املصيد مستهدفاً 
 أثناء فرتة حمددة أو يف منطقة معيَّنة؛ 

تعين فرتة حمددة من اليوم أو السنة حتظر فيها أنشطة الصيد اليت ينشأ عنها إنزال أمساك “ القفرتة إغ” (ز)
 األنقليس األورويب؛

يعين الدليل الذي أعدته اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد “ دليل اإلطار املرجعي جلمع البيانات” (ح)
حر األبيض املتوسط يف دورهتا التاسعة والثالثني ونتج عن األمساك وأقرته اهليئة العامة ملصايد أمساك الب

 تنفيذ اإلطار املرجعي جلمع البيانات.
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 الجزء الثاني
 األهداف المحددة

 
تنشئ هذه التوصية خطة متعددة السنوات إلدارة األنقليس األورويب. ويساهم اهلدف التشغيلي هلذه اخلطة يف  -12

لصيد وضمان حفظ هذا النوع على األجل الطويل واستخدامه املستدام على األجل مراقبة معدالت النفوق النامجة عن ا
 من هذه اخلطة. 1من اتفاق إنشاء اهليئة والفقرة  2الطويل يف البحر األبيض املتوسط وفقاً للمادة 

 
إىل جانب التدابري هتدف تدابري اإلدارة الوقائية االنتقالية إىل تعديل مستويات نفوق األمساك بسبب الصيد فوراً  -13

 املمكنة األخرى ومعاجلة احلالة احلرجة لألرصدة حسب ما هو وارد يف اجلزء الثالث من هذه التوصية.
 

هتيئ تدابري اإلدارة االنتقالية أيضًا الطريق أمام خطة إدارة مستقبلية واحلد يف الوقت نفسه من خماطر اخنفاض  -14
إجراء تقدير علمي، إىل مستويات شديدة االخنفاض، مما يعرض للخطر مقومات الكتلة األحيائية لألرصدة، يف حال عدم 

 االستمرارية االقتصادية ملصايد األمساك اليت تستغل األنقليس األورويب.
 

تكفل اخلطة مجع البيانات ذات الصلة باألنقليس األورويب ومصايد األمساك اليت تستغله من خالل منصة اإلطار  -15
بيانات على اإلنرتنت ووفقًا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن اهليئة، وضمان إجراء حبوث علمية هتدف املرجعي جلمع ال

 يف مجلة أمور إىل حتديد تدابري اإلدارة الطويلة األجل.
 

عنية تكفل اخلطة أن اهليئة، بناًء على املشورة العلمية املقدمة يف الوقت املناسب من اللجنة العلمية االستشارية امل -16
 مبصايد األمساك، تستعرض تدابري اإلدارة القصرية األجل وتعدهلا عند االقتضاء.

 
تسعى اخلطة يف �اية املطاف إىل احلد من أنشطة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف منطقة اختصاص  -17

 اهليئة.
 

 الجزء الثالث
 تدابير اإلدارة االنتقالية

 
 ليةتدابير اإلدارة االنتقا

ختفِّض األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة، على األجل القصري، جهد صيد األنقليس األورويب أو  -18
أو مقارنة بأي فرتة مرجعية أخرى مدهتا ثالث  2008-2006يف املائة مقارنة بالفرتة املرجعية  30مصيده مبا ال يقل عن 

يف املائة سنوياً  10ألطراف املتعاونة غري املتعاقدة. ويُطبَّق هذا التخفيض تدرجيياً بنسبة سنوات حتددها األطراف املتعاقدة وا
، أي يف السنة اليت تلي الدورة الثانية واألربعني للهيئة. 2019يناير/كانون الثاين  1خالل فرتة مدهتا ثالث سنوات تبدأ من 

من هذه التوصية، وال جيوز  33موعة العمل املشار إليها يف الفقرة وال ختل الفرتة املرجعية باملناقشات الدائرة يف سياق جم
إصدار أحكام مسبقة استنادا إىل تعريف أي فرتة مرجعية مستقبلية. ويف احلاالت اليت تسفر فيها خطط اإلدارة الوطنية عن 

لنفاذ، جيوز أن تكون الفرتة يف املائة قبل دخول هذه التوصية حيز ا 30ختفيض يف جهد الصيد أو املصيد مبا ال يقل عن 
 املرجعية تلك احملددة يف خطة اإلدارة الوطنية.
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ُحتدِّد األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة فرتة إغالق سنوية ملدة ثالثة أشهر متتالية حيظر فيها إنزال  -19
الصيد، حتدِّد األطراف املتعاقدة واألطراف  اك بسببنفوق األمس األنقليس األورويب. وسعيا إىل التخفيض بفعالية من حاالت

املتعاونة غري املتعاقدة يف خطط اإلدارة الوطنية فرتة اإلغالق إىل جانب مصايد األمساك ومعدات الصيد اليت تستهدف 
ائمة ومع أمناط ومع خطط اإلدارة الوطنية الق 18األنقليس األورويب. وتتسق فرتة إغالق الصيد مع اهلدف احملدد يف الفقرة 

 اهلجرة الزمنية لألنقليس األورويب لدى الطرف املتعاقد أو الطرف املتعاون غري املتعاقد املعين.
 

جيوز لألطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة إنشاء مناطق مصايد أمساك مقيَّدة داخل النطاق اجلغرايف  -20
اية األنقليس األورويب. وحيظر إنزال مصيد األنقليس األورويب يف مناطق مصايد املشمول هبذه التوصية من أجل زيادة مح

األمساك املقيَّدة ويفرج فورًا عن العينات اليت تكون عرضة للصيد العارض مبجرد صيدها. ويتسق مكان مناطق مصايد 
ائل الرئيسية لألنقليس األورويب لدى ومع توزيع املو  18األمساك املقيَّدة وحدودها مع األحكام املنصوص عليها يف الفقرة 

 الطرف املتعاقد أو الطرف املتعاون غري املتعاقد املعين.
 

 خطط اإلدارة الوطنية وتدابير اإلدارة الوطنية
تُبّلغ أمانة اهليئة خبطط اإلدارة الوطنية وتدابري اإلدارة الوطنية النافذة بالفعل يف األراضي اخلاضعة لوالية األطراف  -21
 .2019يناير/كانون الثاين  31عاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة يف موعد ال يتجاوز املت

 
تعتمد األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة اليت مل تضع تدابري وطنية نافذة جمموعة دنيا من التدابري  -22

، وتُبلغ هذه التدابري ألمانة اهليئة يف موعد ال 2019حزيران /يونيو 30يف موعد غايته  20إىل  18املتسقة مع الفقرات من 
 .2020يناير/كانون الثاين  31يتجاوز 

 
تضع خطط اإلدارة الوطنية اليت تعتمدها األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة تدابري تقنية من قبيل  -23

 معدات الصيد املرخصة وحجم عيون شباك الصيد.
 

وز لألطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة اعتماد تدابري طوعية الستكمال خطة اإلدارة املتعددة جي -24
السنوات. وميكن هلذه التدابري الطوعية أن تشمل يف مجلة أمور حالة حفظ األنقليس األورويب يف مياهها وأثر أنشطة صيد 

لصلة اخلاص بالطرف املتعاقد أو الطرف املتعاون غري املتعاقد ذي الصلة، مثل األنقليس األورويب يف مياهها، والسياق ذا ا
 مصادر النفوق األخرى البشرية املنشأ.

 
 تُبلَّغ أمانة اهليئة هبذه التدابري يف غضون شهر واحد من تاريخ دخوهلا حيز النفاذ. -25

 
 الجزء الرابع

 جمع البيانات وبرنامج البحث العلمي وشرط المراجعة
 

 جمع البيانات
حتال البيانات املقدمة من األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة املشار إليها يف دليل اإلطار املرجعي  -26

جلمع البيانات، مبا فيها البيانات السابقة اليت تعود إىل أبعد فرتة ممكنة، واملناطق اليت يكون فيها األنقليس األورويب معروفا 
حا يف املياه املشمولة بنطاق هذه التوصية، إىل أمانة اهليئة يف موعد ال يتجاوز دورهتا الثالثة واألربعني. وحتدَّد، حيثما أو مرج
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أمكن، املناطق اليت يكون فيها األنقليس األورويب معروفا أو مرجحا، بواسطة مضلعات مغلقة يتم فيها اإلبالغ عن 
التابع للنظام اجليوديسي العاملي. وتشجَّع األطراف  1984ثيات املكانية لعام إحداثيات القمم باستخدام نظام اإلحدا

 املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة على تقدمي خرائط توضح هذه املناطق باستخدام نفس نظام اإلحداثيات املكانية.
 

حيثما يعرف  موعد ال يتجاوز دورهتا الثالثة واألربعنيحتال البيانات املتاحة، مبا فيها التقديرات، إىل أمانة اهليئة يف  -27
 صيد ترفيهي و/أو صيد غري قانوين دون إبالغ ودون تنظيم. مبمارسة أنشطة

 
حتيل األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة إىل أمانة اهليئة البيانات املتصلة بأنشطة إعادة جتديد  -28

بشأن  GFCM/35/2011/6ملتصلة بأنشطة التسمني وفقًا للمواعيد النهائية احملددة يف التوصية األرصدة وكذلك البيانات ا
 .GFCM/33/2009/4اإلبالغ عن البيانات واملعلومات املتعلقة برتبية األحياء املائية، املعدلة للتوصية 

 
إىل أمانة اهليئة بصورة طوعية أي معلومات جيوز لألطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة أيضاً أن حتيل  -29

 إضافية يف موعد ال يتجاوز، إن أمكن، الدورة الثالثة واألربعني للهيئة.

 
 برنامج البحث العلمي

توفِّر أمانة اهليئة، بدعم من اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك، االختصاصات، مبا فيها التكاليف  -30
طلبات األخرى الالزمة لدعم تنفيذ برنامج حبثي بشأن األنقليس األورويب يف البحر األبيض املتوسط مبا واخلدمات واملت

 2019من تقرير الدورة التاسعة عشرة للجنة. ويبدأ تنفيذ برنامج البحث يف عام  7يتماشى مع ما هو مبنيَّ يف املرفق 
 قاد الدورة اخلامسة واألربعني للهيئة.قبل ستة أشهر على األقل من موعد انع 2021ويكتمل يف عام 

 
 شرط المراجعة

تقيم اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك خطة اإلدارة املتعددة السنوات وتراجعها، عند اللزوم، اهليئة  -31
 يف دورهتا اخلامسة واألربعني.

 

 الجزء الخامس
الستشارية المعنية بمصايد األسماك واعتماد التدابير الالزمة مجموعة العمل والتقييم من جانب اللجنة العلمية ا

 لتحقيق األهداف الطويلة األجل
 

تقدم األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة تقارير عن تنفيذ خطة اإلدارة املتعددة السنوات إىل اهليئة  -32
لهيئة. ويف حال تنفيذ تدابري وطنية، ينبغي إدراج تقييماهتا يف هذا يف موعد أقصاه الدورة اخلامسة واألربعني ل 2021يف عام 

التقرير. وتشجَّع األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة، إن أمكن، على تقدمي تقديرات بشأن اآلثار املرتتبة 
 عن خطة اإلدارة املتعددة السنوات وما تتخذه من تدابري طوعية.

 
 مجموعة العمل

 ُتشكِّل جمموعة عمل لفحص تدابري إدارة األنقليس األورويب. وحتدَّد مهام جمموعة العمل يف ملحق هذه التوصية. -33
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 التقييم من جانب اللجنة العلمية االستشارية المعنية بمصايد األسماك
ئمة لتحقيق األهداف الطويلة تقدم اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك مشورهتا بشأن التدابري املال -34

قبل ستة أشهر على األقل من موعد انعقاد الدورة السابعة واألربعني للهيئة.  2023يف عام  1األجل احملددة يف الفقرة 
وحتقيقًا هلذه الغاية، تتكفل اللجنة بصياغة مشورة تراعي فيها تقارير األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة، 

تائج برنامج البحث العلمي، وخمرجات جمموعة العمل، والبيانات اليت ُجتمع من خالل اإلطار املرجعي جلمع البيانات، ون
واخلصائص املميزة حلالة حفظ األنقليس األورويب، وملصايد األمساك يف أراضي األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري 

مجلة أمور تشمل فعالية تدابري اإلدارة املشار إليها يف اجلزء الثالث وكذلك بشأن املتعاقدة. وتسدي اللجنة مشورهتا بشأن 
حدود املصيد املناسبة أو تدابري جهد الصيد، وبشأن األحجام الدنيا، والتدابري التقنية املالئمة، مثل حجم عيون شباك 

ات يف االنتقائية، مع إيالء املراعاة الواجبة الصيد وأحجام الشصوص، وبشأن التدابري األخرى املمكنة اليت تسفر عن حتسين
 للسمات املميزة ملصايد أمساك األنقليس األورويب لدى األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة.

 
 اعتماد تدابير لتحقيق األهداف الطويلة األجل

خالل الدورة السابعة واألربعني للهيئة  2023م تعتمد األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة يف عا -35
استكماال للتدابري املشار إليها يف اجلزء الثالث أو عوضا  1تدابري إدارة طويلة األجل لتحقيق األهداف احملددة يف الفقرة 

 عنها.

 
 الجزء السادس

تنظيم: تسجيل المصيد  تراخيص الصيد وعمليات اإلنزال وتدابير مكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون
 وإمكانية تتبعه ومراقبته

 
 تراخيص الصيد

يكون الرتخيص بإنزال مصيد األنقليس األورويب مشروطاً مبنح ترخيص للصيد وفقاً خلطط اإلدارة الوطنية املعمول  -36
ألطراف املتعاونة غري هبا. وختضع تراخيص الصيد لألحكام املنصوص عليها يف اجلزء الثالث، وحتتفظ األطراف املتعاقدة وا

 املتعاقدة بسجل حمدث.
 

، قائمة جبميع سفن 2020يناير/كانون الثاين  1حبلول ، يضع كل طرف متعاقد وكل طرف متعاون غري متعاقد -37
الصيد اليت حتمل علمه واملرخص هلا صيد األنقليس األورويب يف مياهها املشمولة بنطاق هذه التوصية بغض النظر عن الطول 

 ايل للسفينة.اإلمج
 

، قائمة جبميع مياهه 2020يناير/كانون الثاين  1يضع كل طرف متعاقد وكل طرف متعاون غري متعاقد، حبلول  -38
االنتقالية واملسوسة املرخصة، مثل البحريات ومصبات األ�ار اليت تستخدم فيها معدات مجع األمساك الثابتة الدائمة التقليدية 

 لصيد األنقليس األورويب.
 

ويراعى  2020يونيو/حزيران  30إىل أمانة اهليئة حبلول  38إىل  36حتال الرتاخيص املشار إليها يف الفقرات من  -39
 حتديثها بانتظام.
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 عمليات اإلنزال
ال يرخص بإنزال األنقليس األورويب إّال يف نقاط اإلنزال املعيَّنة هلذا الغرض. وتُبلغ األطراف املتعاقدة واألطراف  -40

 ملتعاونة غري املتعاقدة أمانة اهليئة بقائمة نقاط اإلنزال يف موعد ال يتجاوز الدورة الثالثة واألربعني للهيئة.ا
 

، جيوز لألطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة وضع تدابري بديلة 40على سبيل االستثناء من الفقرة  -41
 بفعالية يف مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. لنقاط اإلنزال املعيَّنة شريطة أن تساهم

 
 تدابير مكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم: تسجيل المصيد ومراقبته وإمكانية تتبعه

مع تكفل األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة إلزام الصيادين أو قباطنة السفن املرخص هلا جب -42
 األنقليس األورويب، بتسجيل املصيد بالوزن احلّي.

 
تكفل األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة إلزام املشغلني املرخصني بتسجيل املصيد بالوزن احلّي،  -43

د األنقليس األورويب يف حالة املياه االنتقالية واملسوسة بصفة خاصة، مثل البحريات ومصبات األ�ار اليت يستمر فيها صي
 باستخدام معدات مجع األمساك الثابتة التقليدية الدائمة.

 
املتعلقة بإنشاء سجل للهيئة، واملعدلة للتوصية  GFCM/35/2011/1من التوصية  2دومنا إخالل بالفقرة  -44

GFCM/34/2010/1يده اليومي من ، يضع كل طرف متعاقد وكل طرف متعاون غري متعاقد آلية يسجل هبا يف سجله مص
 األنقليس األورويب بغض النظر عن الوزن احلي حملصول الصيد.

 
تضع األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة نظاماً لتتبع عمليات اإلنزال ومبيعاهتا وصادراهتا مبا يتيح  -45

 لعينات تباع حّية أم ميتة أم حموَّلة.تتبع املصيد من نقطة اإلنزال املرخصة إىل الوجهة النهائية سواًء أكانت ا
 

، قائمة بقاعات املزادات 2020يناير/كانون الثاين  1يضع كل طرف متعاقد وكل طرف متعاون غري متعاقد، حبلول  -46
أو أجهزهتا أو األشخاص املرخص هلم من ذلك الطرف املتعاقد أو الطرف املتعاون غري املتعاقد إجراء أول تسويق لألنقليس 

 ورويب.األ
 

 الصيد الترفيهي لألنقليس األوروبي
تقدر األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة بانتظام عدد الصيادين الذين يباشرون الصيد الرتفيهي  -47

 ومصيدهم من األنقليس الزجاجي واألصفر والفضي.
 

 الجزء السابع
 أحكام ختامية

 
 بدء النفاذ 

الوطنية أو التدابري املشار إليها يف اجلزء الثالث من األحكام اليت توافق عليها األطراف املتعاقدة  ال تنتقص التدابري -48
واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة يف إطار خطة اإلدارة املتعددة السنوات وال تضعفها، بل تكملها بغرض زيادة معدل 

 استعادة أرصدة األنقليس األورويب.
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دارة املتعددة السنوات األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة من اعتماد تدابري وطنية ال متنع خطة اإل -49

 أكثر تشدداً.
 

األورويب خطة تطوير تشمل خطة إدارة باالستناد إىل هذه  مصايد أمساك األنقليستقدِّم البلدان النامية اليت تعتزم تطوير  -50
. وإذا مل تكن 2020يونيو/حزيران  30مية االستشارية املعنية مبصايد األمساك يف موعد ال يتجاوز التوصية، وتقيمها اللجنة العل

خطط التطوير متوافقة مع األهداف العامة واحملددة الواردة يف خطة اإلدارة املتعددة السنوات، تتكفل اللجنة العلمية االستشارية 
  النامي املعين. خصوصية البلدا املعنية مبصايد األمساك بصياغة توصيات تراعي فيه



79 
 

 الملحق
 

 اختصاصات مجموعة العمل المعنية باألنقليس األوروبي
 

 : 33تتوىل جمموعة العمل املشار إليها يف الفقرة 
 

 تلقي الدعم من اهليئة؛ )1(
قبل االجتماع املقبل  2019وضع خطة عمل لتطوير عملها وعقد ما ال يقل عن اجتماع واحد خالل عام  )2(

 للجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك؛
دعوة املراقبني الذين حيضرون اجتماعات اهليئة، ومنظمة األغذية والزراعة، واملنظمات اإلقليمية األخرى  )3(

 إلدارة مصايد األمساك، إىل املشاركة يف اجتماعاهتا؛
 ة املعنية مبصايد األمساك.رفع استنتاجاهتا وآرائها إىل اللجنة العلمية االستشاري )4(

 
واستنادًا إىل ما جيمع من معلومات مبوجب اجلزأين الثالث والرابع من هذه التوصية، تُبلغ جمموعة العمل اللجنة العلمية 

، بتدابري اإلدارة املالئمة لتحقيق األهداف املشار إليها 2022االستشارية املعنية مبصايد األمساك، يف موعد ال يتجاوز عام 
من هذه التوصية. وتُبلغ جمموعة العمل اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك جبملة أمور تشمل  1 الفقرة يف

فعالية تدابري اإلدارة والتدابري التقنية املشار إليها يف اجلزء الثالث، واحلدود املناسبة للمصيد، وجهد الصيد، واألحجام الدنيا، 
أحجام الشصوص، والتدابري األخرى املمكنة اليت تسفر عن حتسينات يف االنتقائية، مع إيالء املراعاة وأحجام عيون الشباك و 

 الواجبة للسمات اخلاصة املميزة ملصايد أمساك األنقليس األورويب لدى األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة. 
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 6 المرفق
 

ر إلدارة مصايد األسماك من أجل حفظ أسماك القرش والشفنين في بشأن تدابي GFCM/42/2018/2التوصية 
 GFCM/36/2012/3منطقة اختصاص الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط، المعدِّلة للتوصية 

 
 إن اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (اهليئة)،

 
امة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (اتفاق إنشاء اهليئة) هو ضمان صون بأن هدف اتفاق إنشاء اهليئة الع إذا تذّكر

املوارد البحرية احلية واستخدامها على حنو مستدام على املستويات البيولوجية، واالجتماعية، واالقتصادية، والبيئية، يف منطقة 
 اختصاص اهليئة؛

 
 املستدامة، وخباصة خطة تنفيذه؛بشأن التنمية  2002بإعالن جوهانسربغ لعام وإذ تذّكر 

 
(إعالن فينيسيا  2003بإعالن املؤمتر الوزاري للتنمية املستدامة ملصايد األمساك يف البحر األبيض املتوسط لعام وإذ تذّكر 

 )؛ 2003لعام 
 

تحدة، وبالنهج مبادئ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة لألمم املوإذ تؤكد من جديد 
 الوقائي و�ج النظام اإليكولوجي يف إدارة مصايد األمساك؛

 
 خبطة العمل الدولية الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة لصيانة أمساك القرش وإدارهتا؛وإذا تذّكر 

 
لونة) وبإدراج بعض أنواع مسك باتفاقية محاية البيئة البحرية واملناطق الساحلية للبحر األبيض املتوسط (اتفاقية برشوإذ تذّكر 

القرش يف امللحق الثاين أو امللحق الثالث لربوتوكوهلا املتعلق باملناطق املتمتعة حبماية خاصة والتنوع البيولوجي يف البحر 
 األبيض املتوسط؛

 
 أمهية مواءمة تدابري احلفظ واإلدارة مع االتفاقيات الدولية األخرى حلماية هذه األنواع؛  وإذ تالحظ

 
مشورة اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك وبصفة خاصة ضرورة حتديد األنواع وضمان  وإذ تأخذ يف احلسبان

 حالة حفظ أفضل ألمساك القرش، مبا يف ذلك عن طريق محاية املناطق الساحلية من معدات الصيد األكثر نشاطاً؛
 

 فاق إنشاء اهليئة، التوصية التالية:من ات 13(ب) و 8(ب) و5طبقاً للمواد  تعتمد،
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 الجزء األول
 النطاق

 
تكفل األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة إبقاء أمساك القرش على متنها ونقلها وإنزاهلا وتسويقها  -1

وتسجيل املصيد، واملصيد عند البيع األول على حنو جيعل من املمكن التعرف على األنواع وحتديد هويتها، وميكن معه رصد 
 ، واإلفراج عن هذه األنواع مىت كان ذلك مالئماً.العرضي

 
تعتمد األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة تدابري إلدارة مصايد األمساك من أجل ضمان حالة  -2

 حفظ مالئمة ألمساك القرش.
 

 الجزء الثاني
 التعاريف

 
 بَّق التعاريف التالية:ألغراض هذه التوصية ُتط -3

 
 ؛taxon Elasmobranchiiيعين أي نوع من “ القرش” -
تعين أي زعنفة من زعانف أمساك القرش، مبا يشمل الزعانف الذيلية، ولكن باستثناء “ زعانف القرش” -

 الزعانف الصدرية لسمك الشفنني، اليت تشكل جزءاً أساسياً من أجنحته؛ 
رها فعليًا حمرك القارب الرئيسي وتتألف من جسم خمروطي أو هرمي تعين الشباك اليت جي“ شباك اجلر” -

(باعتباره جسم اجلر) مغلق يف اخللف بواسطة طرف كيسي وميكن أن يتسع عند الفتح بواسطة اجلناحني 
أو باستخدام  ألواح عائمة أو ميكن تركيبه على إطار صلب. ويتم احلصول على الفتحة األفقية سواءً بواسط

ار بأشكال وأحجام خمتلفة. وميكن جر هذه الشباك على القاع (شبكة جر قاعية) أو على عمق زانة أو إط
 متوسط (شبكة جر سطحية). 

 
 الجزء الثالث

 تدابير إدارة مصايد األسماك
 

 تكفل األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة ما يلي: -4
 

 سفن واالحتفاظ هبا أو نقلها أو إنزاهلا؛ُحيظر نزع زعانف مسك القرش على منت ال (أ)
من أجل تيسري التخزين على منت السفينة، ميكن تقطيع زعانف مسك القرش جزئيًا وطيها فوق جسم  (ب)

 السمكة دون نزعها من جسم السمكة قبل اإلنزال؛
ز تسويق أمساك ُحيظر قطع رؤوس عينات األمساك وإزالة جلدها على منت السفينة وقبل اإلنزال، وال جيو  (ج)

 القرش مقطوعة الرأس ومنزوعة اجللد عند البيع األول بعد اإلنزال؛
ُحيظر شراء زعانف القرش املنزوعة أو احملتفظ هبا على منت السفينة أو املنقولة من سفينة إىل سفينة أخرى  (د)

 أو اليت يتم إنزاهلا أو عرضها للبيع أو بيعها مبا ينايف هذه التوصية.
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 يتعلق باحلد من الصيد بشباك اجلر يف املناطق الساحلية لتعزيز محاية أمساك القرش الساحلية:يف ما  -5
 

تكفل األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة حظر أنشطة الصيد اليت تستخدم فيها شباك  (أ)
مرتاً،  50ي العمق البالغ أميال حبرية قبالة الساحل شريطة عدم الوصول إىل خط تساو  3اجلر على مسافة 

مرتًا يف احلاالت اليت يكون فيها الوصول إىل هذا العمق أقرب إىل  50أو داخل خط التساوي البالغ 
 الساحل.

جيوز منح استثناءات حمددة ومقيَّدة مكانياً من جانب األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة  (ب)
 اءات إالّ على عدد حمدود من السفن ورهناً مبا يلي:شريطة إالّ تؤثر تلك االستثن

 
أن تكون مربرة بقيود جغرافية معيَّنة، مثل احلجم احملدود للجرف القاري على طول خط الساحل  )1(

برمته لدى الطرف املتعاقد أو الطرف املتعاون غري املتعاقد، أو املدى احملدود ملناطق الصيد بشباك 
 اجلر بسبب عوامل خمتلفة؛

كيلو   85مرتاً أو أقل وتبلغ قوة حمركها  12و/أو تتعلق بسفن اجلر الصغرية اليت يبلغ طوهلا اإلمجايل  )2(
 واط أو أقل وتعمل تقليدياً يف املناطق الساحلية؛ 

 أو تتعلق بعدد حمدود من السفن أثناء محلة صيد مومسي؛ )3(
 وال تنطوي على أي أثر ملموس على البيئة البحرية. )4(

ختطر األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة أمانة اهليئة بطرائق تطبيق االستثناءات املمنوحة  )(ج
مارس/آذار. ويشمل ذلك اإلخطار ما  31مبوجب الفقرة الفرعية (ب) الواردة أعاله يف موعد ال يتجاوز 

 يلي:
 

 قائمة سفن اجلر املرخصة وخصائص تلك السفن؛ )1(
اطق ذات الصلة احملددة بإحداثيات جغرافية، سواًء يف الرب أو البحر، واملستطيالت اإلحصائية املن )2(

بشأن إنشاء سجل للهيئة، املعدلة  GFCM/35/2011/1للهيئة على النحو احملدَّد يف التوصية 
 ؛GFCM/34/2010/1للتوصية 

 ن تلك اآلثار. التدابري املتخذة لرصد اآلثار على البيئة البحرية والتخفيف م )3(

تضع األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة خطة حمددة لرصد مصايد األمساك اليت تستخدم  (د)
 فيها شباك اجلر اخلاضعة الستثناءات حسب ما هو منصوص عليه يف الفقرة الفرعية (ب).

اليت تنفذها األطراف املتعاقدة واألطراف  ال ختل هذه األحكام بالقواعد األكثر تفصيًال أو األكثر صرامة (هـ)
 املتعاونة غري املتعاقدة.
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األنواع الصفيحية الخياشيم في إطار الملحق الثاني (قائمة األنواع المعرضة للخطر أو المهددة 
باالنقراض) والملحق الثالث (قائمة األنواع التي توجد ضوابط الستغاللها) من بروتوكول المناطق 

 اية خاصة/التنوع البيولوجي الملحق باتفاقية برشلونةالمشمولة بحم
 

تكفل األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة توفري مستوى عال من احلماية من أنشطة الصيد ألنواع  -6
جي امللحق باتفاقية صفيحيات اخلياشيم املدرجة يف امللحق الثاين من بروتوكول املناطق املشمولة حبماية خاصة/التنوع البيولو 

 برشلونة، اليت جيب إطالق سراحها حّية دون إحلاق أي أذى هبا قدر املستطاع.
 

ال حيتفظ بعينات أنواع أمساك القرش املدرجة يف امللحق الثاين من بروتوكول املناطق املشمولة حبماية خاصة/التنوع  -7
ى أو إنزاهلا أو نقلها أو خز�ا أو بيعها أو اإلعالن عنها البيولوجي على منت السفن أو شحنها من سفينة إىل سفينة أخر 

 أو عرضها للبيع.
 

 تكفل األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة إطالق سراح عينات مسك كلب القرش -8
)Galeorhinus galeus التونة فورًا حّية ) اليت يتم صيدها باستخدام الشباك اخليشومية القاعية واخليوط الطويلة ومصايد

 دون إحلاق أذى هبا قدر املستطاع.
 

 الجزء الرابع
 الرصد وجمع البيانات والبحث

 
 تكفل األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة ما يلي: -9
 

تسجيل مالك السفينة املعلومات املتعلقة بأنشطة الصيد، وبيانات املصيد، واملصيد العرضي، وعمليات  (أ)
إطالق السراح و/أو التخلص من عينات أمساك القرش املدرجة يف امللحق الثاين أو امللحق الثالث من 
بروتوكول املناطق املشمولة حبماية خاصة/التنوع البيولوجي، يف السجل أو يف وثيقة مماثلة مبا يتفق مع 

 ؛GFCM/35/2011/1املتطلبات املنصوص عليها يف التوصية 
الوطنية بتلك املعلومات إلخطار أمانة اهليئة هبا يف تقاريرها الوطنية السنوية املقدمة إىل إبالغ السلطات  (ب)

اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك ووفقاً ملتطلبات اإلبالغ عن البيانات املنصوص عليها يف 
 نات؛توصيات اهليئة ذات الصلة ومبا يتفق مع إطار اهليئة املرجعي جلمع البيا

 اختاذ أي تدابري إضافية أخرى لتحسني مجع البيانات يف ضوء الرصد العلمي لألنواع. (ج)
 

ُتشارك اهليئة وأطرافها املتعاقدة وأطرافها املتعاونة غري املتعاقدة، حسب االقتضاء، وبصورة فردية ومجاعية، يف جهود  -10
املعرفة بأمساك القرش ومصايد أمساك القرش ولدعم التنفيذ الفعال بناء القدرات واألنشطة البحثية التعاونية األخرى لتحسني 

 هلذه التوصية، مبا يشمل إبرام ترتيبات تعاونية مع األجهزة الدولية املختصة األخرى.
 

بالقواعد األكثر صرامة اليت تطبقها األطراف  9، و8، و7، و6، و5، و4ال ختل األحكام املشار إليها يف الفقرات  -11
  دة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة.املتعاق
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 7 المرفق
 

بشأن خطة متعددة السنوات إلدارة مصايد األسماك المستدامة التي تستهدف  GFCM/42/2018/3التوصية 
 الروبيان األحمر العمالق والروبيان األزرق واألحمر باستخدام شباك الجر في بحر المشرق

 )27و 26و 25و 24(المناطق الجغرافية الفرعية 
 
 إن اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (اهليئة)،

 
أن هدف اتفاق إنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (اتفاق إنشاء اهليئة) هو إذ تضع يف االعتبار 

لوجية، واالجتماعية، واالقتصادية، ضمان صون املوارد البحرية احلية واستخدامها على حنو مستدام على املستويات البيو 
 والبيئية، يف منطقة اختصاص اهليئة؛

 
على اهليئة، من أجل حتقيق هدف اتفاق إنشائها، أن تعتمد توصيات بشأن تدابري احلفظ واإلدارة هبدف  بأنوإذ تذكر 

واالستمرارية االقتصادية ضمان االستدامة الطويلة األجل ألنشطة الصيد من أجل احلفاظ على املوارد البحرية احلية، 
واالجتماعية ملصايد األمساك، وأنه من خالل اعتماد تلك التوصيات، تويل أمهية خاصة إىل التدابري اليت من شأ�ا منع 
الصيد املفرط والتقليل إىل أدىن حد من املصيد املرجتع ومن اآلثار احملتملة على مصايد األمساك الصغرية النطاق واجملتمعات 

 ؛احمللية
 

بأن على اهليئة، حتقيًقا هلدف اتفاق إنشائها، أن تشجِّع اتباع �ج إقليمي فرعي يف إدارة مصايد األمساك وتنمية وإذ تذكِّر 
 تربية األحياء املائية ملعاجلة السمات املميزة للبحر األبيض املتوسط والبحر األسود على حنو أفضل؛

 
د تدابري إدارة باالستناد إىل �ج قائم على النظام اإليكولوجي إزاء مصايد أن على اهليئة أن تعتم وإذ تضع يف االعتبار

 مستوياهتا حبيث تنتج غلة مستدامة قصوى؛ عنداألمساك هبدف ضمان احلفاظ على األرصدة السمكية 
 

إىل النظام  يتطلب، يف سياق وضع إطار إلدارة مصايد األمساك باالستناد 2017بأن إعالن مالطة الوزاري لعام وإذ تذكر 
 اإليكولوجي، إدارة مجيع مصايد األمساك الرئيسية من خالل خطط إدارة؛

 
أن على اهليئة تطبيق �ج وقائي وفقاً ملدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة األغذية وإذ تضع يف االعتبار 

 والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة)؛
 

من أحكام  1982ديسمرب/كانون األول  10نه اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة باتفاق تنفيذ ما تتضموإذ تذّكر 
، 1995أغسطس/آب  4بشأن حفظ وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة السمكية الكثرية الرتحال، املؤرخ 

لألمم املتحدة، واتفاق تعزيز امتثال سفن الصيد  ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة
 يف أعايل البحار لتدابري الصيانة واإلدارة الدولية؛

 
أن مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة تنص على  وإذ تضع يف االعتبار

ياً يف صيانة املوارد املائية احلّية وإدارهتا واستغالهلا، من أجل محايتها ينبغي للدول أن تطبق على نطاق واسع �جاً وقائ”أنه 
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واحلفاظ على بيئتها املائية، مع مراعاة أفضل الدالئل العلمية املتوافرة. وجيب أّال يكون عدم وجود معلومات علمية كافية 
تصلة هبا أو املعتمدة عليها واألنواع غري املستهدفة، مربرًا لتأجيل أو عدم اختاذ تدابري صيانة األنواع املستهدفة واألنواع امل

 ؛“وصيانة بيئتها
 

أن مجيع التدابري املتخذة من اهليئة تستند إىل أفضل املشورة العلمية املتاحة، مع مراعاة العوامل البيئية  وإذ تضع يف االعتبار
 واالقتصادية واالجتماعية ذات الصلة؛

 
ي يدعو البلدان املشاطئة للبحر األبيض املتوسط إىل تعزيز التعاون املتعدد األطراف وتنفيذ بأن إعالن مالطة الوزار وإذ تذكر 

إجراءات لتحسني استدامة املوارد، ال سيما اإلجراءات املتعلقة جبمع البيانات واملشورة العلمية، وتنفيذ إطار إلدارة مصايد 
قضاء على الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، ودعم األمساك باالستناد إىل النظام اإليكولوجي، واالمتثال وال

 مصايد األمساك املستدامة الصغرية النطاق وتربية األحياء املائية، وحتقيق مزيد من التضامن والتنسيق؛
 

 بشأن خطة عمل إقليمية ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف GFCM/41/2017/7بالتوصية وإذ تذكر 
 منطقة اختصاص اهليئة؛

 
بشأن اخلطوط التوجيهية إلطار عام لإلدارة وتقدمي املعلومات العلمية خلطط اإلدارة  GFCM/36/2012/1بالقرار  وإذ تذكر

 املتعددة السنوات من أجل مصايد األمساك املستدامة يف منطقة اختصاص اهليئة؛
 

ة املعنية مبصايد األمساك يف دورهتا العشرين بشأن اعتماد قواعد (مثل مشورة اللجنة العلمية االستشاري وإذ تضع يف االعتبار
 تراخيص الصيد) إلدارة الروبيان األمحر العمالق والروبيان األزرق واألمحر؛

 
أن نفوق األمساك بسبب الصيد ينبغي أن يبقى دون العتبات املأمونة لضمان غالت عالية طويلة  وإذ تضع يف االعتبار

  الوقت نفسه من خماطر ا�يار الرصيد، وضمان مصايد أمساك مستقرة وأكثر قدرة على االستمرار؛األجل واحلد يف
 

 األمهية االجتماعية االقتصادية ملصايد األمساك واحلاجة إىل ضمان استدامتها؛ وإذ تضع يف االعتبار
 

فها مع تطور حالة األرصدة املستغلة واملعرفة احلاجة إىل تنقيح بعض تدابري إدارة مصايد األمساك وتكيي وإذ تضع يف االعتبار
 العلمية على حد سواء، وضرورة حتديد طريقة مناسبة لتحقيق هذه الغاية؛

 
 من اتفاق إنشاء اهليئة، التوصية التالية: 13(ب) و8(ب) و5، وفقاً للمواد تعتمد

 
 الجزء األول

 األهداف العامة والنطاق والتعاريف
 

 تعددة السنوات والتدابير االنتقاليةاألهداف العامة للخطط الم
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تنشئ هذه التوصية خطة إدارة متعددة السنوات ألنشطة الصيد املستدامة اليت تستخدم شباك اجلر يف حبر املشرق  -1
). وتتضمن هذه اخلطة املتعددة السنوات تدابري انتقالية ُتطبَّق حلني اعتماد 27، و26، و25، و24(املناطق اجلغرافية الفرعية 

 .14تدابري دائمة باالستناد إىل املشورة العلمية املقدمة من اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك، وفقاً للفقرة 
 

تتوافق خطة اإلدارة املتعددة السنوات مع النهج الوقائي. وُتصمم من أجل توفري غالت عالية طويلة األجل مبا  -2
ولضمان خفض خماطر ا�يار األرصدة واحلفاظ يف الوقت نفسه على مصايد أمساك  يتسق مع الغلة املستدامة القصوى

 مستدامة ومستقرة نسبياً.
 

توافق األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة اليت تزاول سفنها الصيد فعلياً يف املناطق اجلغرافية الفرعية  -3
تعددة السنوات يف مصايد األمساك املعنية ووفقًا لألهداف العامة واحملددة ، على تنفيذ خطة اإلدارة امل27و 26و 25و 24

 والتدابري اليت تنص عليها هذه التوصية.
 

توضع جمموعة من تدابري اإلدارة الوقائية االنتقالية لبحر املشرق من أجل ضمان إبقاء األرصدة ومصايد األمساك  -4
صول على مشورة علمية رمسية من اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد عند املستويات املستدامة بيولوجيًا حلني احل

 األمساك.
 

توافق األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة اليت تباشر سفنها الصيد فعلياً يف املناطق اجلغرافية الفرعية  -5
 مصايد األمساك املعنية ووفقًا لألهداف العامة واحملددة ، على تنفيذ تدابري اإلدارة االنتقالية يف27، و26، و25، و24

 املنصوص عليها يف هذه التوصية.
 

هتدف خطة اإلدارة املتعددة السنوات أيضاً إىل السعي إىل احلد من أنشطة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون  -6
 .27، و26، و25، و24تنظيم يف املناطق اجلغرافية الفرعية 

 
 غرافيالنطاق الج

 .27و 26و 25و 24تسري خطة اإلدارة املتعددة السنوات اليت تنشئها هذه التوصية على املناطق اجلغرافية الفرعية  -7
 

 التعاريف
 ألغراض هذه التوصية: -8

 
حسب التعريف الوارد يف القرار  27، و26، و25، و24يعين املناطق اجلغرافية الفرعية “ حبر املشرق” -

GFCM/33/2009/2 ن إنشاء مناطق فرعية جغرافية يف منطقة اختصاص اهليئة، املعدِّل للقرار بشأ
GFCM/31/2007/2؛ 

 1تعين أي سفينة جر تستهدف األنواع الرئيسية املدرجة يف امللحق “ سفينة صيد تباشر الصيد فعليا” -
عمليات صيد  واملرخص هلا من الطرف املتعاقد أو الطرف املتعاون غري املتعاقد الذي حتمل علمه إجراء

 حمددة أثناء فرتة معيَّنة يف منطقة معيَّنة أو يف مصايد معيَّنة يف ظروف حمددة؛
ساعة أو جزءاً منها، تكون السفينة موجودة أثناءها يف املناطق  24يعين أي فرتة متصلة مدهتا “ يوم صيد” -

إطالق معدات صيد وتثبيتها ، وتقوم فيها بالبحث عن أمساك، وب27، و26، 25، و24اجلغرافية الفرعية 
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وسحبها وجرها، وبأخذ املصيد على متنها، وبنقل أمساك ومنتجات مسكية إىل سفينة أخرى، واالحتفاظ 
 هبا على متنها، وجتهيزها على متنها، ونقلها وتفريغها؛

  من هذه التوصية؛ 1تعين الكائنات البحرية املتصلة باألنواع احملددة يف امللحق “ أنواع رئيسية” -
 3يعين األنشطة املبيَّنة يف الفقرة “ الصيد غري القانوين”أو “ الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم” -

ملنع الصيد غري القانوين دون  2001من خطة العمل الدولية الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة يف عام 
 ؛GFCM/41/2017/7ص عليها يف التوصية إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، ووفقاً لألحكام املنصو 

تعين املوانئ أو األماكن القريبة من الشاطئ اليت حتددها األطراف املتعاقدة واألطراف “ نقطة إنزال معيَّنة” -
املتعلقة بوضع خمطط إقليمي بشأن التدابري اليت  GFCM/40/2016/1املتعاونة غري املتعاقدة وفقًا للتوصية 

كافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف منطقة اختصاص اهليئة، مبا يف تتخذها دولة امليناء مل
ذلك املراسي الشاطئية وغريها من منشآت تفريغ املصيد أو النقل من سفينة إىل سفينة أخرى، أو التعبئة، 

لسمكية ونقلها إىل أو التجهيز، أو تزويد سفن الصيد بالوقود أو املؤن، واليت يسرح فيها بتفريغ املنتجات ا
 سفينة أخرى وعمليات تعبئتها وتغليفها و/أو جتهيزها. 

 
 الجزء الثاني

 األهداف المحددة لخطة اإلدارة المتعددة السنوات والتدابير االنتقالية في بحر المشرق
 

بسبب الصيد  يكون اهلدف التشغيلي خلطة اإلدارة املتعددة السنوات هو إبقاء مستويات نفوق األنواع الرئيسية -9
) حسب ما حتدده األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة مبساعدة اهليئة، يف حدود النقاط املرجعية 1(امللحق 

الوقائية املتفق عليها، بغرض حتقيق مستوى نفوق بسبب الصيد عند مستوى الغلة املستدامة القصوى أو احلفاظ على ذلك 
 املبيَّنة يف اجلزء األول من هذه التوصية.املستوى وفقاً لألهداف 

 
) يف حبر املشرق إىل التحضري لوضع خطة إدارة مستقبلية 1هتدف التدابري االنتقالية املتعلقة باألنواع الرئيسية (امللحق  -10

بيولوجياً وما يرتتب واحلد يف الوقت نفسه من خماطر تراجع مستوى الكتلة األحيائية لألرصدة إىل ما دون املستويات املستدامة 
 عن ذلك أيضاً من عواقب سلبية على مقومات االستمرارية االجتماعية االقتصادية ملصايد األمساك املعنية.

 
، حلني حتديد نقاط مرجعية بيولوجية 1تُنفذ األهداف العامة خلطة اإلدارة املتعددة السنوات احملددة يف الفقرة  -11

صوى، يف نفس الوقت الذي يتم فيه احلفاظ على طاقة أساطيل الصيد أو جهد الصيد عند متماشية مع الغلة املستدامة الق
ختل هذه  على استغالل األنواع الرئيسية يف حبر املشرق. وال 2017-2014املستويات املرخص هبا واملطبقة خالل السنوات 

 من هذه التوصية. 49ا يف الفقرة الفرتة املرجعية باملناقشات اليت ستجري يف سياق جمموعة العمل املشار إليه
 

يومًا تقومييًا بعد انعقاد الدورة الثانية والعشرين للجنة  30يف غضون  2020تنشئ اهليئة جمموعة عمل يف عام  -12
، مع إيالء 1االستشارية العلمية املعنية مبصايد األمساك من أجل وضع تدابري إلدارة األنواع الرئيسية املدرجة يف امللحق 

اعاة للجهود املبذولة من األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة إلدارة مصايد األمساك ذات الصلة وكذلك املر 
مقدار املصيد التارخيي، والقيام، يف بعض احلاالت، بتطبيق قواعد أكثر صرامة من القواعد احملددة يف هذه التوصية باالستناد 

 عية واالقتصادية.أيضاً إىل االعتبارات االجتما



88 
 

 
، يسمح لألطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة اليت تعتزم استهداف 11على سبيل االستثناء من الفقرة  -13

بتقدمي خطط تطوير أساطيلها خالل املدة الزمنية الواقعة بني دخول هذه التوصية  1األنواع الرئيسية املشار إليها يف امللحق 
واعتماد تدابري إدارة دائمة من جانب اهليئة. وتُقيِّم اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك خطط  حيز النفاذ

 تطوير األساطيل املذكورة وتعتمدها اهليئة.
 

ت حمدثة، تقيم اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك بانتظام حالة األنواع الرئيسية حاملا تتاح هلا بيانا -14
وحتدِّد، بصفة خاصة، املستوى احلايل لنفوق األمساك بسبب الصيد، وتزوِّد اهليئة بالعناصر الضرورية لتحديد النقاط املرجعية 

 البيولوجية.
 

حتدَّد األهداف التشغيلية من حيث مكافحة أنشطة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم ذات الصلة  -15
 اع الرئيسية على النحو احملدَّد يف اجلزء السادس من هذه التوصية.مبصايد أمساك األنو 

 
 1تعتمد اهليئة يف دورهتا الرابعة واألربعني تدابري إدارة طويلة األجل تسمح بتحقيق األهداف احملددة يف الفقرة  -16

 استكماًال للتدابري املشار إليها يف اجلزء الرابع أو عوضاً عنها.
 

 الجزء الثالث
 العلمي للخطة وتكييفيها ومراجعتها الرصد

 
تكفل األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة رصدا علميا سنويا مالئما حلالة األنواع الرئيسية يف  -17

 حبر املشرق.
 

بشأن حالة املشورة  2019تسدي اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك بصفة سنوية اعتباراً من عام  -18
األنواع الرئيسية يف حبر املشرق، مبا يشمل األهداف احملددة للحفاظ على نفوق األمساك بسبب الصيد يف حدود النقاط 
املرجعية الوقائية لنفوق األمساك بسبب الصيد وللحفاظ على أرصدة األنواع الرئيسية عند املستويات اليت ميكن أن حتقق 

 .1عيد تلك املستويات وفقاً لألهداف احملددة يف الفقرة الغلة املستدامة القصوى أو تست
 

تُقيِّم اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك اآلثار البيولوجية واالقتصادية واالجتماعية املرتتبة عن تنفيذ  -19
ميكن أن حتقق الغلة املستدامة  عدة سيناريوهات إدارة هبدف استعادة جتمعات األنواع واحلفاظ عليها فوق املستويات اليت

 القصوى.
 

جيوز للهيئة، استنادًا إىل مشورة اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك، مراجعة حمتوى خطة اإلدارة  -20
 املتعددة السنوات.

 
ايد األمساك إىل عدم حتقيق يف احلاالت اليت ُتشري فيها املشورة املقدمة من اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبص -21

األهداف العامة أو احملددة للخطة املتعددة السنوات، تبت اهليئة يف تدابري اإلدارة اإلضافية و/أو البديلة للمسامهة يف حتقيق 
 هذه األهداف.
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سباب (مثل يف احلاالت اليت ال تكون فيها اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك، ألي سبب من األ -22
 1 عدم توفر بيانات مالئمة) يف وضع ميكنها من تقدمي مشورة دقيقة بشأن حالة أرصدة األنواع الرئيسية املدرجة يف امللحق

وبشأن مستويات استغالهلا، تبت اهليئة يف تدابري اإلدارة األنسب لضمان استدامة مصايد األمساك. وتستند تلك التدابري 
االستشارية املعنية مبصايد األمساك وفقًا للنهج الوقائي ومع مراعاة العناصر البيئية واالجتماعية  إىل مشورة اللجنة العلمية

 االقتصادية على حنو يضمن استدامة مصايد األمساك.
 

ى فعالية التدابري املتخذة بالفعل على املستو  2020تُقيِّم اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك يف عام  -23
 الوطين وتسدي املشورة بشأن ما إذا كانت تلك التدابري كافية وميكن تطبيقها على املناطق اجلغرافية الفرعية اجملاورة.

 
ألغراض إسداء املشورة بشأن مراجعة/تكييف خطة اإلدارة املتعددة السنوات، تُيسِّر األطراف املتعاقدة واألطراف  -24

علمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك مجع البيانات القائمة ذات الصلة وجتميع بيانات املتعاونة غري املتعاقدة واللجنة ال
إضافية ذات صلة (مبا فيها بيانات املسوح البحثية) وتنظيم حلقات عمل مالئمة. وهلذا الغرض، تُعزز اللجنة العلمية االستشارية 

 ق بني مجيع البلدان املشاطئة لبحر املشرق.املعنية مبصايد األمساك التعاون العلمي واألخذ بنهج منس
 

 الجزء الرابع
 تدابير إدارة األساطيل

 
تضع األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة قائمة بالسفن اليت حتمل علمها واملرخصة بصيد األنواع  -25

جة يف القائمة اليت تضعها األطراف املتعاقدة يف حبر املشرق. وال جيوز للسفن غري املدر  1الرئيسية املدرجة يف امللحق 
واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة اليت حتمل علمها بصيد أي نوع من األنواع الرئيسية أو االحتفاظ به على متنها أو نقله أو 

 إنزاله أو ختزينه أو بيعه.
 

يناير/كانون الثاين من  31يئة يف موعد ال يتجاوز تبلغ األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة أمانة اهل -26
خالل السنة احلالية أو  1كل سنة، بقائمة السفن اليت حتمل علمها وتباشر فعليًا صيد األنواع الرئيسية املدرجة يف امللحق 

 GFCM/39/2015/2من التوصية  1السنوات التالية. وتشمل القائمة بالنسبة لكل سفينة املعلومات املشار إليها يف امللحق 
بشأن وضع جمموعة من املعايري الدنيا ملصايد األمساك بشباك اجلر القاعية اليت تستغل أرصدة األمساك القاعية يف مضيق 

 صقلية حلني وضع خطة إدارة متعددة السنوات واعتمادها.
 

تزامات املنصوص عليها يف القرار لالل 1متتثل السفن اليت تباشر فعليًا صيد األنواع الرئيسية املدرجة يف امللحق  -27
GFCM/37/2013/2  بشأن اخلطوط التوجيهية إلدارة طاقة الصيد يف منطقة اختصاص اهليئة وتزويد السلطات الوطنية

بتقرير مفصَّل عن أنشطة الصيد اليت تقوم هبا، مبا يشمل، كحد أدىن من املتطلبات، أيام التشغيل، ومنطقة التشغيل، 
 األنواع الرئيسية. وتقدم هذه املعلومات إىل أمانة اهليئة سنوياً على األقل. وإمجايل كمية مصيد

 
جيوز لألطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة حتديد قيود مكانية/زمنية، باإلضافة إىل القيود احملددة  -28

مع صغار األنواع الرئيسية. وختطر األطراف بالفعل، جيوز مبوجبها حظر أنشطة الصيد أو تقييدها من أجل محاية مناطق جت
املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة، حسب االقتضاء، أمانة اهليئة بقائمة تلك املناطق والقيود املفروضة يف موعد 

 .2019يناير/كانون الثاين  1أقصاه 
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 الجزء الخامس
 إدارة جهد الصيد

 
يونيو/حزيران  1ملتعاونة غري املتعاقدة أمانة اهليئة، ألول مرة يف موعد ال يتجاوز تبلغ األطراف املتعاقدة واألطراف ا -29

إىل جانب املستوى التارخيي جلهد  1، بقائمة مجيع السفن اليت تباشر فعلياً صيد األنواع الرئيسية املدرجة يف امللحق 2019
 الصيد.

 
من التوصية  1شار إليه يف امللحق تتضمن تلك القائمة معلومات عن كل سفينة على النحو امل -30

GFCM/39/2015/2. 
 

أعاله صيد األنواع الرئيسية أو  26ال جيوز ألي سفينة صيد غري مدرجة يف القائمة املنصوص عليها يف الفقرة  -31
ه على متنها يف املائة من جمموع الوزن احلّي املصيد احملتفظ ب 3االحتفاظ هبا على متنها أو إنزال أي كمية منها تزيد على 

 .27، أو 26، أو 25، أو 24إذا كانت السفينة مشاركة يف رحلة صيد يف أي من املناطق اجلغرافية الفرعية 
 

ختطر األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة أمانة اهليئة فورًا بأي إضافة أو حذف و/أو أي تعديل  -32
 ، يف أي وقت يطرأ فيه ذلك التغيري.27نحو احملدد يف الفقرة يف أساطيل صيد األنواع الرئيسية على ال

 
حتتفظ أمانة اهليئة بقائمة سفن الصيد املرخص هلا صيد األنواع الرئيسية وحتدثها وتنشرها يف املوقع اإللكرتوين  -33

 للهيئة مبا يتفق مع سياستها وإجراءاهتا بشأن سرية البيانات.
 

متعاون غري متعاقد وضع آليات مالئمة لتسجيل كل سفينة صيد يف سجل  يكفل كل طرف متعاقد وكل طرف -34
وطين لألساطيل يسجل فيه املصيد وجهد الصيد لكل سفينة عن طريق سجل السفينة واالستشعار من بعد، وكذلك رصد 

 حيددها كل أنشطة سفن الصيد وعمليات إنزال املصيد من خالل مسح عينات من املصيد وجهد الصيد وفقاً للقواعد اليت
 طرف متعاقد وكل طرف متعاون غري متعاقد.

 
املتعلقة باملعايري الدنيا إلنشاء نظام لرصد السفن  GFCM/33/2009/7ال ختل األحكام الواردة أعاله بالتوصية  -35

 يف منطقة اختصاص اهليئة.

 
 الجزء السادس

 تنظيمتدابير محددة للتصدي ألنشطة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون 
 

تضع األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة آلية لضمان إعالن سفن الصيد اليت تباشر فعلياً الصيد  -36
. ويكون االلتزام باإلعالن عن 1يف حبر املشرق عن مجيع املصيد واملصيد العرضي من األنواع الرئيسية املدرجة يف امللحق 

 ظر عن حجم ذلك املصيد.املصيد واجب التطبيق بغض الن
 

، 2020ديسمرب/كانون األول  31تبلغ األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة، يف موعد ال يتجاوز  -37
. وتعد 1أمانة اهليئة خبارطة مناطق الصيد اليت تستغلها سفن صيدها املرخص هلا صيد األنواع الرئيسية املدرجة يف امللحق 
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استخدام بيانات نظام رصد السفن املقدمة إىل األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة من سفنها تلك اخلريطة ب
 املرخصة.

حيدد كل طرف متعاقد وكل طرف متعاون غري متعاقد نقاط إنزال املصيد اليت تستخدمها السفن اليت تباشر فعلياً  -38
 صيد األنواع الرئيسية يف حبر املشرق.

 
حتدد األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة مواعيد وأماكن اإلنزال والنقل من سفينة إىل سفينة أخرى  -39

 يف كل ميناء معني.
 

 جتري األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة عمليات تفتيش باالستناد إىل حتليل للمخاطر. -40
 

ن مصيد األنواع الرئيسية يف حبر املشرق يف أي مكان خبالف املوانئ اليت حتددها األطراف حيظر إنزال أي كمية م -41
 أعاله وحيظر نقلها من سفينة صيد إىل سفينة أخرى. 38املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة وفقاً للفقرة 

 
نوفمرب/تشرين  30انة اهليئة، يف موعد ال يتجاوز حتيل األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة إىل أم -42

الثاين من كل سنة، أي تغيريات تطرأ على قائمة نقاط اإلنزال املعينة اليت ميكن فيها إجراء عمليات إنزال لألنواع الرئيسية 
 يف حبر املشرق.

 
غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، تتعاون األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة يف مكافحة الصيد  -43

 ال سيما من خالل تبادل املعلومات، ومجع املعلومات االستخباراتية ملكافحة األنشطة غري القانونية.
 

بشأن خطة عمل إقليمية ملكافحة الصيد غري القانوين دون  GFCM/41/2017/7ال خيل اجلزء السادس بالتوصية  -44
 ختصاص اهليئة.إبالغ ودون تنظيم يف منطقة ا

 
 الجزء السابع

 برنامج الرصد والمراقبة واإلشراف
 

 1 أمتار وتباشر فعلياً صيد األنواع الرئيسية املدرجة يف امللحق 10تزود مجيع السفن اليت يزيد طوهلا اإلمجايل على  -45
 بتتبع أنشطتها.بنظام لرصد السفن أو أي نظام آخر لتحديد املواقع اجلغرافية مبا يسمح لسلطات املراقبة 

 
بشأن وضع سجل  GFCM/35/2011/1من التوصية  1بصرف النظر عن األحكام املنصوص عليها يف الفقرة  -46

خاص باهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط، حيدد يف السجل كل مصيد األنواع الرئيسية بغض النظر عن 
 الوزن احلي للمصيد.

 
، بناء على طلب األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة ومبساعدة من 2019تضع اهليئة يف عام  -47

أمانة اهليئة مشروعاً جتريبياً يهدف إىل إنشاء برنامج مراقبة وتفتيش لضمان االمتثال لتدابري احلفظ واإلدارة الواردة يف هذه 
 التوصية.

 
. ويتألف الربنامج 2020نتائج املشروع التجرييب ويعتمد قبل �اية عام  يستند برنامج املراقبة والتفتيش املذكور إىل -48

 من مجلة أمور تشمل العناصر التالية:
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 عمليات تفتيش يف أعايل البحار؛ (أ)

إجراءات للتحقيق الفعال يف االنتهاكات املزعومة لتدابري احلفظ واإلدارة الواردة يف هذه التوصية وإلبالغ  (ب)
 ات املتخذة، مبا فيها إجراءات تبادل املعلومات؛اهليئة باإلجراء

أحكام بشأن اإلجراءات املالئمة الواجب اختاذها عندما تكتشف عمليات التفتيش ارتكاب انتهاكات  (ج)
جسيمة، فضالً عن املتابعة السريعة والشفافة لتلك اإلجراءات حفاظاً على مسؤولية دولة العلم يف الربنامج 

 املزمع؛
 تفتيش املوانئ؛ عمليات  (د)
 مراقبة عمليات اإلنزال واملصيد، مبا يشمل املتابعة اإلحصائية ألغراض اإلدارة؛  (هـ)
 برامج رصد حمددة تشمل الصعود إىل ظهر السفينة وتفتيشها؛ (و)
 برامج للمراقبني. (ز)

 
توصية. وحتدد مهام جمموعة وتشكل جمموعة عمل لوضع تدابري متكاملة للمراقبة والرصد واإلشراف وفقًا هلذه ال -49

 هلذه التوصية. 2العمل املذكورة يف امللحق 
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 1الملحق 

 
 قائمة األنواع الرئيسية المشمولة بهذه التوصية

 االسم العلمي االسم
 المنطقة الجغرافية الفرعية

24 25 26 27 

 Aristaeomorpha الروبيان األمحر العمالق
foliacea X X X X 

 Aristeus antennatus X X X X واألمحر الروبيان األزرق
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 2الملحق 
 

 اختصاصات مجموعة العمل المعنية بالتدابير المتكاملة للمراقبة والرصد واإلشراف في مصايد األسماك
 التي تستهدف األنواع الرئيسية في بحر المشرق

 
 :49تتوىل جمموعة العمل املشار إليها يف الفقرة 

 
 اهليئة؛ تلقي الدعم من أمانة -1
قبل موعد انعقاد االجتماع  2019وضع جدول زمين لعملها، وعقد اجتماع واحد على األقل خالل عام  -2

 املقبل للجنة االمتثال؛
دعوة املراقبني الذين حيضرون اجتماعات اهليئة، واملنظمة، واملنظمات اإلقليمية األخرى ملصايد األمساك،  -3

 إىل املشاركة يف اجتماعاهتا؛
 رفع استنتاجاهتا وآرائها إىل جلنة االمتثال.و  -4

 
 وتُغطي والية جمموعة العمل العناصر املبيَّنة يف اجلزء السابع من هذه التوصية.
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 8 المرفق
 

 بشأن خطة متعددة السنوات إلدارة مصايد األسماك المستدامة GFCM/42/2018/4التوصية 
 األزرق واألحمر باستخدام شباك الجر في البحر األيونيالتي تستهدف الروبيان األحمر العمالق والروبيان 

 )21، و20، و19(المناطق الجغرافية الفرعية 
 
 إن اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (اهليئة)،

 
يئة) هو أن هدف اتفاق إنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (اتفاق إنشاء اهلإذ تضع يف االعتبار 

ضمان صون املوارد البحرية احلية واستخدامها على حنو مستدام على املستويات البيولوجية، واالجتماعية، واالقتصادية، 
 والبيئية، يف منطقة اختصاص اهليئة؛

 
دف على اهليئة، من أجل حتقيق هدف اتفاق إنشائها، أن تعتمد توصيات بشأن تدابري احلفظ واإلدارة هب بأنوإذ ُتذكر 

ضمان االستدامة الطويلة األجل ألنشطة الصيد من أجل احلفاظ على املوارد البحرية احلية، واالستمرارية االقتصادية 
واالجتماعية ملصايد األمساك، وأنه من خالل اعتماد تلك التوصيات، تويل أمهية خاصة إىل التدابري اليت من شأ�ا منع 

املصيد املرجتع ومن اآلثار احملتملة على مصايد األمساك الصغرية النطاق واجملتمعات الصيد املفرط والتقليل إىل أدىن حد من 
 احمللية؛

 
بأن على اهليئة، حتقيقاً هلدف اتفاق إنشائها، أن تشجِّع اتباع �ج إقليمي فرعي يف إدارة مصايد األمساك وتنمية وإذ ُتذكِّر 

 ر األبيض املتوسط والبحر األسود على حنو أفضل؛تربية األحياء املائية ملعاجلة السمات املميزة للبح
 

أن على اهليئة أن تعتمد تدابري إدارة باالستناد إىل �ج قائم على النظام اإليكولوجي إزاء مصايد  وإذ تضع يف االعتبار
 مستوياهتا حبيث تنتج غلة مستدامة قصوى. عنداألمساك هبدف ضمان احلفاظ على األرصدة السمكية 

 
يتطلب، يف سياق وضع إطار إلدارة مصايد األمساك باالستناد إىل النظام  2017أن إعالن مالطة الوزاري لعام بوإذ تذكر 

 اإليكولوجي، إدارة مجيع مصايد األمساك الرئيسية من خالل خطط إدارة؛
 

ادرة عن منظمة األغذية أن على اهليئة تطبيق �ج وقائي وفقاً ملدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصوإذ تضع يف االعتبار 
 والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة)؛

 
من أحكام  1982ديسمرب/كانون األول  10باتفاق تنفيذ ما تتضمنه اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة وإذ ُتذكر 

، 1995أغسطس/آب  4ؤرخ بشأن حفظ وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة السمكية الكثرية الرتحال، امل
ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، واتفاق تعزيز امتثال سفن الصيد 

 يف أعايل البحار لتدابري الصيانة واإلدارة الدولية؛
 

ألغذية والزراعة لألمم املتحدة تنص على أن مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة ا وإذ تضع يف االعتبار
ينبغي للدول أن تطبق على نطاق واسع �جاً وقائياً يف صيانة املوارد املائية احلّية وإدارهتا واستغالهلا، من أجل محايتها ”أنه 

ومات علمية كافية واحلفاظ على بيئتها املائية، مع مراعاة أفضل الدالئل العلمية املتوافرة. وجيب أّال يكون عدم وجود معل
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مربرًا لتأجيل أو عدم اختاذ تدابري صيانة األنواع املستهدفة واألنواع املتصلة هبا أو املعتمدة عليها واألنواع غري املستهدفة، 
 ؛“وصيانة بيئتها

 
عاة العوامل البيئية أن مجيع التدابري املتخذة من اهليئة تستند إىل أفضل املشورة العلمية املتاحة، مع مرا وإذ تضع يف االعتبار

 واالقتصادية واالجتماعية ذات الصلة؛
 

بأن إعالن مالطة الوزاري يدعو البلدان املشاطئة للبحر األبيض املتوسط إىل تعزيز التعاون املتعدد األطراف وتنفيذ وإذ ُتذكر 
العلمية، وتنفيذ إطار إلدارة مصايد إجراءات لتحسني استدامة املوارد، ال سيما اإلجراءات املتعلقة جبمع البيانات واملشورة 

األمساك باالستناد إىل النظام اإليكولوجي، واالمتثال والقضاء على الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، ودعم 
 مصايد األمساك املستدامة الصغرية النطاق وتربية األحياء املائية، وحتقيق مزيد من التضامن والتنسيق؛

 
بشأن خطة عمل إقليمية ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف  GFCM/41/2017/7ة بالتوصيوإذ تذكر 

 منطقة اختصاص اهليئة؛
 

بشأن اخلطوط التوجيهية لوضع إطار عام لإلدارة وتقدمي املعلومات العلمية خلطط  GFCM/36/2012/1بالقرار  وإذ ُتذكر
 األمساك املستدامة يف منطقة اختصاص اهليئة؛اإلدارة املتعددة السنوات من أجل مصايد 

 
مشورة اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك يف دورهتا العشرين بشأن اعتماد قواعد (مثل  وإذ تضع يف االعتبار

 تراخيص الصيد) إلدارة الروبيان األمحر العمالق والروبيان األزرق واألمحر؛
 

وق األمساك بسبب الصيد ينبغي أن يبقى دون العتبات املأمونة لضمان غالت عالية طويلة أن نف وإذ تضع يف االعتبار
 األجل واحلد يف الوقت نفسه من خماطر ا�يار الرصيد، وضمان مصايد أمساك مستقرة وأكثر قدرة على االستمرار؛

 
 ىل ضمان استدامتها؛األمهية االجتماعية االقتصادية ملصايد األمساك واحلاجة إ وإذ تضع يف االعتبار

 
احلاجة إىل تنقيح بعض تدابري إدارة مصايد األمساك وتكييفها مع تطور حالة األرصدة املستغلة واملعرفة  وإذ تضع يف االعتبار

 العلمية على حد سواء، وضرورة حتديد طريقة مناسبة لتحقيق هذه الغاية؛
 

 يئة، التوصية التالية:من اتفاق إنشاء اهل 13(ب) و8(ب) و5، وفقاً للمواد تعتمد

 
 لجزء األول

 األهداف العامة والنطاق والتعاريف
 

 األهداف العامة للخطط المتعددة السنوات والتدابير االنتقالية
تنشئ هذه التوصية خطة إدارة متعددة السنوات ألنشطة الصيد املستدامة اليت تستخدم شباك اجلر يف البحر  -1

). وتتضمن هذه اخلطة املتعددة السنوات تدابري انتقالية ُتطبَّق حلني اعتماد 21و 20و 19رعية األيوين (املناطق اجلغرافية الف
 .14 تدابري دائمة باالستناد إىل املشورة العلمية املقدمة من اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك، وفقاً للفقرة
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ج الوقائي. وُتصمم من أجل توفري غالت عالية طويلة األجل مبا تتوافق خطة اإلدارة املتعددة السنوات مع النه -2
يتسق مع الغلة املستدامة القصوى ولضمان خفض خماطر ا�يار األرصدة واحلفاظ يف الوقت نفسه على مصايد أمساك 

 مستدامة ومستقرة نسبياً.
 

فنها الصيد فعلياً يف املناطق اجلغرافية الفرعية توافق األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة اليت تزاول س -3
، على تنفيذ خطة اإلدارة املتعددة السنوات يف مصايد األمساك املعنية ووفقاً لألهداف العامة واحملددة والتدابري 21و 20و 19

 اليت تنص عليها هذه التوصية.
 

أليوين من أجل ضمان إبقاء األرصدة ومصايد توضع جمموعة من تدابري اإلدارة الوقائية االنتقالية يف البحر ا -4
األمساك عند املستويات املستدامة بيولوجياً حلني احلصول على مشورة علمية من اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد 

 األمساك.
 

املناطق اجلغرافية الفرعية  توافق األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة اليت تباشر سفنها الصيد فعلياً يف -5
التابعة للهيئة، على تنفيذ تدابري اإلدارة االنتقالية يف مصايد األمساك املعنية ووفقًا لألهداف العامة واحملددة  21و 20و 19

 املنصوص عليها يف هذه التوصية.
 

 القانوين دون إبالغ ودون هتدف خطة اإلدارة املتعددة السنوات أيضاً إىل السعي إىل احلد من أنشطة الصيد غري -6
 .21و 20و 19تنظيم يف املناطق اجلغرافية الفرعية 

 
 النطاق الجغرافي

 .21و 20و 19تسري خطة اإلدارة املتعددة السنوات اليت تنشئها هذه التوصية على املناطق اجلغرافية الفرعية  -7
 

 التعاريف
 ألغراض هذه التوصية: -8
 

حسب التعريف الوارد يف القرار  21و 20و 19اجلغرافية الفرعية يعين املناطق “ البحر األيوين” -
GFCM/33/2009/2  بشأن إنشاء مناطق فرعية جغرافية يف منطقة اختصاص اهليئة، املعدِّل للقرار
GFCM/31/2007/2؛ 

يف تعين أي سفينة جر تستهدف يف البحر األيوين األنواع الرئيسية املدرجة “ سفينة صيد تباشر الصيد فعليا” -
واملرخص هلا من الطرف املتعاقد أو الطرف املتعاون غري املتعاقد الذي حتمل علمه إجراء عمليات صيد  1امللحق 

 حمددة أثناء فرتة معيَّنة يف منطقة معيَّنة ويف مصايد معيَّنة يف ظروف حمددة؛
ة أثناءها يف املناطق ساعة أو جزءًا منها، تكون السفينة موجود 24يعين أي فرتة متصلة مدهتا “ يوم صيد” -

، وتقوم فيها بالبحث عن أمساك، وبإطالق معدات صيد وتثبيتها وسحبها وجرها، 21و 20و 19اجلغرافية الفرعية 
وبأخذ املصيد على متنها، وبنقل أمساك ومنتجات مسكية إىل سفينة أخرى، واالحتفاظ هبا على متنها، وجتهيزها 

 على متنها، ونقلها وتفريغها؛ 
 من هذه التوصية؛  1تعين الكائنات البحرية املتصلة باألنواع احملددة يف امللحق “ رئيسيةأنواع ” -
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من  3يعين األنشطة املبيَّنة يف الفقرة “ الصيد غري القانوين”أو “ الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم” -
الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون  ملنع 2001خطة العمل الدولية الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة يف عام 

 ؛GFCM/41/2017/7تنظيم وردعه والقضاء عليه، ووفقاً لألحكام املنصوص عليها يف التوصية 
تعين املوانئ أو األماكن القريبة من الشاطئ اليت حتددها األطراف املتعاقدة واألطراف “ نقطة إنزال معيَّنة” -

املتعلقة بوضع خمطط إقليمي بشأن التدابري اليت تتخذها  GFCM/40/2016/1 املتعاونة غري املتعاقدة وفقاً للتوصية
دولة امليناء ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف منطقة اختصاص اهليئة، مبا يف ذلك املراسي 

أو التجهيز، أو الشاطئية وغريها من منشآت تفريغ املصيد أو النقل من سفينة إىل سفينة أخرى، أو التعبئة، 
تزويد سفن الصيد بالوقود أو املؤن، واليت يصرح فيها بتفريغ املنتجات السمكية ونقلها إىل سفينة أخرى وعمليات 

 تعبئتها وتغليفها و/أو جتهيزها.
 

 الجزء الثاني
 األهداف المحددة لخطة اإلدارة المتعددة السنوات والتدابير االنتقالية في البحر األيوني

 
هلدف التشغيلي خلطة اإلدارة املتعددة السنوات هو إبقاء مستويات نفوق األنواع الرئيسية بسبب الصيد إن ا -9

) حسب ما حتدده األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة مبساعدة اهليئة، يف حدود النقاط املرجعية 1(امللحق 
بب الصيد عند مستوى الغلة املستدامة القصوى أو احلفاظ على ذلك الوقائية املتفق عليها، بغرض حتقيق مستوى نفوق بس

 املستوى وفقاً لألهداف املبيَّنة يف اجلزء األول من هذه التوصية.
 

) يف البحر األيوين إىل التحضري لوضع خطة إدارة مستقبلية 1هتدف التدابري االنتقالية املتعلقة باألنواع الرئيسية (امللحق  -10
قت نفسه، يف ظل غياب تقييم علمي جمٍد، من خماطر تراجع مستوى الكتلة األحيائية لألرصدة إىل ما دون املستويات واحلد يف الو 

املستدامة بيولوجياً وما يرتتب عن ذلك أيضاً من عواقب سلبية على مقومات االستمرارية االجتماعية االقتصادية ملصايد األمساك 
 .املعنية

 
، حلني حتديد نقاط مرجعية بيولوجية 1خلطة اإلدارة املتعددة السنوات احملددة يف الفقرة  تُنفذ األهداف العامة -11

متماشية مع الغلة املستدامة القصوى، يف نفس الوقت الذي يتم فيه احلفاظ على طاقة أساطيل الصيد أو جهد الصيد عند 
ختل  األنواع الرئيسية يف البحر األيوين. والعلى استغالل  2017-2014املستويات املرخص هبا واملطبقة خالل السنوات 

 من هذه التوصية. 49هذه الفرتة املرجعية باملناقشات اليت ستجري يف سياق جمموعة العمل املشار إليها يف الفقرة 
 

يومًا تقومييًا بعد انعقاد الدورة الثانية والعشرين للجنة  30يف غضون  2020تنشئ اهليئة جمموعة عمل يف عام  -12
، مع إيالء 1الستشارية العلمية املعنية مبصايد األمساك من أجل وضع تدابري إلدارة األنواع الرئيسية املدرجة يف امللحق ا

املراعاة للجهود املبذولة من األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة إلدارة مصايد األمساك ذات الصلة وكذلك 
يام، يف بعض احلاالت، بتطبيق قواعد أكثر صرامة من القواعد احملددة يف هذه التوصية باالستناد مقدار املصيد التارخيي، والق

 أيضاً إىل االعتبارات االجتماعية واالقتصادية.
 

، يسمح لألطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة اليت تعتزم استهداف 11على سبيل االستثناء من الفقرة  -13
بتقدمي خطط تطوير أساطيلها خالل املدة الزمنية الواقعة بني دخول هذه التوصية  1لرئيسية املشار إليها يف امللحق األنواع ا
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حيز النفاذ واعتماد تدابري إدارة دائمة من جانب اهليئة. وتُقيِّم اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك خطط 
 اهليئة.تطوير األساطيل املذكورة وتعتمدها 

 
تقيم اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك بانتظام حالة األنواع الرئيسية حاملا تتاح هلا بيانات حمدثة،  -14

وحتدِّد، بصفة خاصة، املستوى احلايل لنفوق األمساك بسبب الصيد، وتزوِّد اهليئة بالعناصر الضرورية لتحديد النقاط املرجعية 
 البيولوجية.

 
حتدَّد األهداف التشغيلية من حيث مكافحة أنشطة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم ذات الصلة  -15

 مبصايد أمساك األنواع الرئيسية على النحو احملدَّد يف اجلزء السادس من هذه التوصية.
 

استكماالً  1ق األهداف احملددة يف الفقرة تعتمد اهليئة يف دورهتا الرابعة واألربعني تدابري إدارة طويلة األجل لتحقي -16
 للتدابري املشار إليها يف اجلزء الرابع أو عوضاً عنها.

 
 الجزء الثالث

 الرصد العلمي للخطة وتكييفيها ومراجعتها
 

البحر  تكفل األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة رصدا علميا سنويا مالئما حلالة األنواع الرئيسية يف -17
 األيوين.

 
املشورة بشأن حالة  2019تسدي اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك بصفة سنوية اعتباراً من عام  -18

األنواع الرئيسية يف البحر األيوين، مبا يشمل األهداف احملددة للحفاظ على نفوق األمساك بسبب الصيد يف حدود النقاط 
لنفوق األمساك بسبب الصيد وللحفاظ على أرصدة األنواع الرئيسية عند املستويات اليت ميكن تفق عليها املاملرجعية الوقائية 

 .1 أن حتقق الغلة املستدامة القصوى أو تستعيد تلك املستويات وفقاً لألهداف احملددة يف الفقرة
 

يولوجية واالقتصادية واالجتماعية املرتتبة عن تنفيذ تُقيِّم اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك اآلثار الب -19
عدة سيناريوهات إدارة هبدف استعادة جتمعات األنواع واحلفاظ عليها فوق املستويات اليت ميكن أن حتقق الغلة املستدامة 

 القصوى.
 

مراجعة حمتوى خطة اإلدارة جيوز للهيئة، استنادًا إىل مشورة اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك،  -20
 املتعددة السنوات.

 
يف احلاالت اليت ُتشري فيها املشورة املقدمة من اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك إىل عدم حتقيق  -21

ة للمسامهة يف حتقيق األهداف العامة أو احملددة للخطة املتعددة السنوات، تبت اهليئة يف تدابري اإلدارة اإلضافية و/أو البديل
 هذه األهداف.

 
يف احلاالت اليت ال تكون فيها اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك، ألي سبب من األسباب (مثل  -22

 1 عدم توفر بيانات مالئمة) يف وضع ميكنها من تقدمي مشورة دقيقة بشأن حالة أرصدة األنواع الرئيسية املدرجة يف امللحق
أن مستويات استغالهلا، تبت اهليئة يف تدابري اإلدارة األنسب لضمان استدامة مصايد األمساك. وتستند تلك التدابري وبش
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إىل مشورة اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك وفقًا للنهج الوقائي ومع مراعاة العناصر البيئية واالجتماعية 
 مصايد األمساك. االقتصادية على حنو يضمن استدامة

 
فعالية التدابري املتخذة بالفعل على املستوى  2020تُقيِّم اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك يف عام  -23

 الوطين وتسدي املشورة بشأن ما إذا كانت تلك التدابري كافية وميكن تطبيقها على املناطق اجلغرافية الفرعية اجملاورة.
 

إسداء املشورة بشأن مراجعة/تكييف خطة اإلدارة املتعددة السنوات، تُيسِّر األطراف املتعاقدة واألطراف ألغراض  -24
املتعاونة غري املتعاقدة واللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك مجع البيانات القائمة ذات الصلة وجتميع بيانات 

لبحثية) وتنظيم حلقات عمل مالئمة. وهلذا الغرض، تُعزز اللجنة العلمية االستشارية إضافية ذات صلة (مبا فيها بيانات املسوح ا
 املعنية مبصايد األمساك التعاون العلمي واألخذ بنهج منسق بني مجيع البلدان املشاطئة للبحر األيوين.

 
 الجزء الرابع

 تدابير إدارة األساطيل
 

غري املتعاقدة قائمة بالسفن اليت حتمل علمها واملرخصة بصيد األنواع تضع األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة  -25
يف البحر األيوين. وال جيوز للسفن غري املدرجة يف القائمة اليت تضعها األطراف املتعاقدة  1الرئيسية املدرجة يف امللحق 

سية أو االحتفاظ به على متنها أو نقله أو واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة اليت حتمل علمها بصيد أي نوع من األنواع الرئي
 إنزاله أو ختزينه أو بيعه.

 
يناير/كانون الثاين من  31تبلغ األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة أمانة اهليئة يف موعد ال يتجاوز  -26

خالل السنة احلالية أو  1ملدرجة يف امللحق كل سنة، بقائمة السفن اليت حتمل علمها وتباشر فعليًا صيد األنواع الرئيسية ا
 GFCM/39/2015/2من التوصية  1السنوات التالية. وتشمل القائمة بالنسبة لكل سفينة املعلومات املشار إليها يف امللحق 

مضيق بشأن وضع جمموعة من املعايري الدنيا ملصايد األمساك بشباك اجلر القاعية اليت تستغل أرصدة األمساك القاعية يف 
 صقلية حلني وضع خطة إدارة متعددة السنوات واعتمادها.

 
لاللتزامات املنصوص عليها يف القرار  1متتثل السفن اليت تباشر فعليًا صيد األنواع الرئيسية املدرجة يف امللحق  -27

GFCM/37/2013/2 طات الوطنية بشأن اخلطوط التوجيهية إلدارة طاقة الصيد يف منطقة اختصاص اهليئة وتزويد السل
بتقرير مفصَّل عن أنشطة الصيد اليت تقوم هبا، مبا يشمل، كحد أدىن من املتطلبات، أيام التشغيل، ومنطقة التشغيل، 

 وإمجايل كمية مصيد األنواع الرئيسية. وتقدم هذه املعلومات إىل أمانة اهليئة سنوياً على األقل.
 

غري املتعاقدة حتديد قيود مكانية/زمنية، باإلضافة إىل القيود احملددة  جيوز لألطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة -28
بالفعل، جيوز مبوجبها حظر أنشطة الصيد أو تقييدها من أجل محاية مناطق جتمع صغار األنواع الرئيسية. وختطر األطراف 

لك املناطق والقيود املفروضة يف موعد املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة، حسب االقتضاء، أمانة اهليئة بقائمة ت
 .2019يناير/كانون الثاين  1أقصاه 
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 الجزء الخامس
 إدارة جهد الصيد

 
يونيو/حزيران  1تبلغ األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة أمانة اهليئة، ألول مرة يف موعد ال يتجاوز  -29

إىل جانب املستوى التارخيي جلهد  1لياً صيد األنواع الرئيسية املدرجة يف امللحق ، بقائمة مجيع السفن اليت تباشر فع2019
 الصيد.

 
من التوصية  1تتضمن تلك القائمة معلومات عن كل سفينة على النحو املشار إليه يف امللحق  -30

GFCM/39/2015/2. 
 

أعاله صيد األنواع الرئيسية أو  26قرة ال جيوز ألي سفينة صيد غري مدرجة يف القائمة املنصوص عليها يف الف -31
يف املائة من جمموع الوزن احلّي املصيد احملتفظ به على متنها  3االحتفاظ هبا على متنها أو إنزال أي كمية منها تزيد على 

 .21أو  20أو  19إذا كانت السفينة مشاركة يف رحلة صيد يف أي من املناطق اجلغرافية الفرعية 
 

املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة أمانة اهليئة فورًا بأي إضافة أو حذف و/أو أي تعديل  ختطر األطراف -32
 ، يف أي وقت يطرأ فيه ذلك التغيري.27يف أساطيل صيد األنواع الرئيسية على النحو احملدد يف الفقرة 

 
يسية وحتدثها وتنشرها يف املوقع اإللكرتوين حتتفظ أمانة اهليئة بقائمة سفن الصيد املرخص هلا صيد األنواع الرئ -33

 للهيئة مبا يتفق مع سياستها وإجراءاهتا بشأن سرية البيانات.
 

يكفل كل طرف متعاقد وكل طرف متعاون غري متعاقد وضع آليات مالئمة لتسجيل كل سفينة صيد يف سجل  -34
السفينة أو االستشعار من بعد، وكذلك  وطين لألساطيل يسجل فيه املصيد وجهد الصيد لكل سفينة عن طريق سجل

رصد أنشطة سفن الصيد وعمليات إنزال املصيد من خالل مسح عينات من املصيد وجهد الصيد وفقاً للقواعد اليت حيددها 
 كل طرف متعاقد وكل طرف متعاون غري متعاقد.

 
يري الدنيا إلنشاء نظام لرصد السفن املتعلقة باملعا GFCM/33/2009/7ال ختل األحكام الواردة أعاله بالتوصية  -35

 يف منطقة اختصاص اهليئة.
 

 الجزء السادس
 تدابير محددة للتصدي ألنشطة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم

 
تضع األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة آلية لضمان إعالن سفن الصيد اليت تباشر فعلياً الصيد  -36

. ويكون االلتزام باإلعالن عن 1حر األيوين عن مجيع املصيد واملصيد العرضي من األنواع الرئيسية املدرجة يف امللحق يف الب
 املصيد واجب التطبيق بغض النظر عن حجم ذلك املصيد.

 
، 20]20[ول ديسمرب/كانون األ 31تبلغ األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة، يف موعد ال يتجاوز  -37

. وتعد 1أمانة اهليئة خبارطة مناطق الصيد اليت تستغلها سفن صيدها املرخص هلا صيد األنواع الرئيسية املدرجة يف امللحق 



102 
 

تلك اخلريطة باستخدام بيانات نظام رصد السفن املقدمة إىل األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة من سفنها 
 املرخصة.

 
دد كل طرف متعاقد وكل طرف متعاون غري متعاقد نقاط إنزال املصيد اليت تستخدمها السفن اليت تباشر فعلياً حي -38

 صيد األنواع الرئيسية يف البحر األيوين.
 

حتدد األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة مواعيد وأماكن اإلنزال والنقل من سفينة إىل سفينة أخرى  -39
 ل ميناء معني.يف ك

 
 جتري األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة عمليات تفتيش باالستناد إىل حتليل للمخاطر. -40

 
حيظر إنزال أي كمية من مصيد األنواع الرئيسية يف البحر األيوين يف أي مكان خبالف املوانئ اليت حتددها األطراف  -41

 أعاله وحيظر نقلها من سفينة صيد إىل سفينة أخرى. 38غري املتعاقدة وفقاً للفقرة  املتعاقدة واألطراف املتعاونة
 

نوفمرب/تشرين  30حتيل األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة إىل أمانة اهليئة، يف موعد ال يتجاوز  -42
اليت ميكن فيها إجراء عمليات إنزال لألنواع الرئيسية الثاين من كل سنة، أي تغيريات تطرأ على قائمة نقاط اإلنزال املعينة 

 يف البحر األيوين.
 

تتعاون األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة يف مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم،  -43
 نشطة غري القانونية.ال سيما من خالل تبادل املعلومات، ومجع املعلومات االستخباراتية ملكافحة األ

 
بشأن خطة عمل إقليمية ملكافحة الصيد غري القانوين دون  GFCM/41/2017/7ال خيل اجلزء السادس بالتوصية  -44

 إبالغ ودون تنظيم يف منطقة اختصاص اهليئة.
 

 الجزء السابع
 برنامج الرصد والمراقبة واإلشراف

 
 1أمتار وتباشر فعلياً صيد األنواع الرئيسية املدرجة يف امللحق  10ى تزود مجيع السفن اليت يزيد طوهلا اإلمجايل عل -45

 بنظام لرصد السفن أو أي نظام آخر لتحديد املواقع اجلغرافية مبا يسمح لسلطات املراقبة بتتبع أنشطتها.
 

بشأن وضع سجل  GFCM/35/2011/1من التوصية  1بصرف النظر عن األحكام املنصوص عليها يف الفقرة  -46
اص باهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط، حيدد يف السجل كل مصيد األنواع الرئيسية بغض النظر عن خ

 الوزن احلي للمصيد.
 

، بناء على طلب األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة ومبساعدة من 2019تضع اهليئة يف عام  -47
اً يهدف إىل إنشاء برنامج مراقبة وتفتيش لضمان االمتثال لتدابري احلفظ واإلدارة الواردة يف هذه أمانة اهليئة مشروعاً جتريبي

 التوصية.
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. ويتألف الربنامج 2020يستند برنامج املراقبة والتفتيش املذكور إىل نتائج املشروع التجرييب ويعتمد قبل �اية عام  -48
 من مجلة أمور تشمل العناصر التالية:

 
 فتيش يف أعايل البحار؛ت (أ)

إجراءات للتحقيق الفعال يف االنتهاكات املزعومة لتدابري احلفظ واإلدارة الواردة يف هذه التوصية وإلبالغ  (ب)
 اهليئة باإلجراءات املتخذة، مبا فيها إجراءات تبادل املعلومات؛

لتفتيش ارتكاب انتهاكات أحكام بشأن اإلجراءات املالئمة الواجب اختاذها عندما تكتشف عمليات ا (ج)
جسيمة، فضالً عن املتابعة السريعة والشفافة لتلك اإلجراءات حفاظاً على مسؤولية دولة العلم يف الربنامج 

 املزمع؛
 عمليات تفتيش املوانئ؛  (د)
 مراقبة عمليات اإلنزال واملصيد، مبا يشمل املتابعة اإلحصائية ألغراض اإلدارة؛  (هـ)
 ة تشمل الصعود إىل ظهر السفينة وتفتيشها؛برامج رصد حمدد (و)
 برامج للمراقبني. (ز)

 
تشكل جمموعة عمل لوضع تدابري متكاملة للمراقبة والرصد واإلشراف وفقًا هلذه التوصية. وحتدد مهام جمموعة  -49

 هلذه التوصية. 2العمل املذكورة يف امللحق 

  



104 
 

 1الملحق 
 

 لتوصيةقائمة األنواع الرئيسية المشمولة بهذه ا

 االسم العلمي االسم
  المنطقة الجغرافية الفرعية

19 20 21 

 Aristaeomorpha الروبيان األمحر العمالق
foliacea X X X 

 Aristeus antennatus X X X الروبيان األزرق واألمحر
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 2الملحق 
 

 اختصاصات مجموعة العمل المعنية بالتدابير المتكاملة لمراقبة مصايد األسماك
 التي تستهدف األنواع الرئيسية في البحر األيوني

 
 :49تتوىل جمموعة العمل املشار إليها يف الفقرة 

 
 تلقي الدعم من أمانة اهليئة؛ )1(
قبل موعد انعقاد االجتماع  2019وضع جدول زمين لعملها، وعقد اجتماع واحد على األقل خالل عام  )2(

 املقبل للجنة االمتثال؛
قبني الذين حيضرون اجتماعات اهليئة، واملنظمة، واملنظمات اإلقليمية األخرى ملصايد األمساك، دعوة املرا )3(

 إىل املشاركة يف اجتماعاهتا؛
 رفع استنتاجاهتا وآرائها إىل جلنة االمتثال. )4(

 
 وتُغطي والية جمموعة العمل العناصر املبيَّنة يف اجلزء السابع من هذه التوصية.
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 9 المرفق
 

بشأن خطة متعددة السنوات إلدارة مصايد األسماك بشباك الجر القاعية التي  GFCM/42/2018/5وصية الت
) الملغية للتوصيتين 16إلى  12تستغل أرصدة األسماك القاعية في مضيق صقلية (المناطق الجغرافية الفرعية من 

GFCM/39/2015/2 وGFCM/40/2016/4 
 

 ر األبيض املتوسط (اهليئة)،إن اهليئة العامة ملصايد أمساك البح
 

أن هدف اتفاق إنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (اتفاق إنشاء اهليئة) هو إذ تضع يف االعتبار 
ضمان صون املوارد البحرية احلّية واستخدامها على حنو مستدام على املستويات البيولوجية، واالجتماعية، واالقتصادية، 

 ، يف منطقة اختصاص اهليئة؛والبيئية
 

على اهليئة، من أجل حتقيق هدف اتفاق إنشائها، أن تعتمد توصيات بشأن تدابري احلفظ واإلدارة هبدف  بأنوإذ ُتذكر 
ضمان االستدامة الطويلة األجل ألنشطة الصيد من أجل احلفاظ على املوارد البحرية احلية، واالستمرارية االقتصادية 

يد األمساك، وأنه من خالل اعتماد تلك التوصيات، تويل أمهية خاصة إىل التدابري اليت من شأ�ا منع واالجتماعية ملصا
الصيد املفرط والتقليل إىل أدىن حد من املصيد املرجتع ومن اآلثار احملتملة على مصايد األمساك الصغرية النطاق واجملتمعات 

 احمللية؛ 
 

هلدف اتفاق إنشائها، أن تشجِّع اتباع �ج إقليمي فرعي يف إدارة مصايد األمساك وتنمية بأن على اهليئة، حتقيقاً وإذ ُتذكِّر 
 تربية األحياء املائية ملعاجلة السمات املميزة للبحر األبيض املتوسط والبحر األسود على حنو أفضل؛

 
على النظام اإليكولوجي إزاء مصايد أن على اهليئة أن تعتمد تدابري إدارة باالستناد إىل �ج قائم  وإذ تضع يف االعتبار

 األمساك هبدف ضمان احلفاظ على األرصدة السمكية فوق مستوياهتا حبيث تنتج غلة مستدامة قصوى.
 

أن مجيع التدابري املتخذة من اهليئة تستند إىل أفضل املشورة العلمية املتاحة، مع مراعاة العوامل البيئية  وإذ تضع يف االعتبار
 الجتماعية ذات الصلة؛واالقتصادية وا

 
أن على اهليئة تطبيق �ج وقائي وفقاً ملدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة األغذية  وإذ تضع يف اعتبارها

 والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة)؛
 

ق على نطاق واسع �جاً ينبغي للدول أن ُتطبِّ ”أن مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد تنص على أنه  وإذ تضع يف االعتبار
ل وقائياً يف صيانة املوارد املائية احلّية وإدارهتا واستغالهلا، من أجل محايتها واحلفاظ على بيئتها املائية، مع مراعاة أفضل الدالئ

نواع املستهدفة العلمية املتوافرة. وجيب أالّ يكون عدم وجود معلومات علمية كافية مربراً لتأجيل أو عدم اختاذ تدابري صيانة األ
 ؛“واألنواع املتصلة هبا أو املعتمدة عليها واألنواع غري املستهدفة، وصيانة بيئتها

 
) من أجل استدامة مصايد أمساك البحر األبيض املتوسط والبحر 2020-2017باالسرتاتيجية املتوسطة األجل ( وإذ ُتذكر
 األسود؛
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مبصايد األمساك اعتربت مرارًا أن أرصدة النازيل األورويب وروبيان املياه  أن اللجنة العلمية االستشارية املعنيةوإذ تالحظ 
 ؛16و 15و 14و 13و 12العميقة الوردي تتعرض الستغالل مفرط يف املناطق اجلغرافية الفرعية 

 
اك تقتضي أن حالة األرصدة السمكية حسب تقييم اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمس وإذ تضع يف االعتبار

وضع تدابري لإلدارة واعتمادها هبدف ضمان احلفاظ يف أقرب وقت ممكن على أرصدة األمساك القاعية يف املناطق اجلغرافية 
 ؛16و 15و 14و 13و 12الفرعية 

 
م استنتاجات حلقة العمل التقنية للجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك بشأن التقيي وإذ تضع يف االعتبار

 ؛2016االقتصادي البيولوجي لتدابري اإلدارة اليت عقدت يف فرباير/شباط 
 

استنتاجات اجتماع اللجنة اإلقليمية الفرعية للمنطقة الوسطى بالبحر األبيض املتوسط الذي عقد يف وإذ تضع يف االعتبار 
 ؛ 2016فرباير/شباط 

 
العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك (مقر منظمة األغذية  استنتاجات الدورة السابعة عشرة للجنةوإذ تضع يف االعتبار 
) ال سيما بشأن إدارة مصايد األمساك 2016) والدورة الثامنة عشرة للجنة (قربص، مارس/آذار 2015والزراعة، مارس/آذار 

 املختارة يف مضيق صقلية؛ 
 

اك خلصت يف دورهتا الثامنة عشرة إىل أن أرصدة النازيل أن اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمس وإذ تالحظ
 األورويب مستغلة استغالًال مفرطاً بصورة كثيفة وتصل يف بعض احلاالت إىل ما دون احلدود البيولوجية املأمونة؛ 

 
طاً على صغار أن كثرياً من مصايد األمساك اليت تستغل النازيل األورويب يف البحر األبيض املتوسط متارس ضغو وإذ تالحظ 

 تلك األمساك؛
 

بشأن احلد األدىن حلجم عيون شباك الصيد يف األطراف الكيسية  GFCM/33/2009/2التوصية  وإذ تضع يف االعتبار
 لشباك اجلر القاعية؛

 
املتعلقة باملعايري الدنيا إلنشاء نظام لرصد السفن يف منطقة اختصاص  GFCM/33/2009/7التوصية  وإذ تضع يف االعتبار

 اهليئة؛ 
 

بشأن وضع جمموعة من املعايري الدنيا ملصايد األمساك بشباك اجلر  GFCM/39/2015/2التوصية  وإذ تضع يف االعتبار
 القاعية اليت تستغل األرصدة القاعية يف مضيق صقلية، حلني وضع خطة إدارة متعددة السنوات واعتمادها؛

 
ن وضع خطة إدارة متعددة السنوات ملصايد األمساك اليت تستغل بشأ GFCM/40/2016/4التوصية  وإذ تضع يف االعتبار

 )؛16إىل  12النازيل األورويب وروبيان املياه العميقة الوردي يف مضيق صقلية (املناطق اجلغرافية الفرعية من 
 

يف البحر األبيض  اليت حتدد حجماً مرجعياً أدىن لصيانة النازيل األورويب GFCM/40/2016/5التوصية وإذ تضع يف االعتبار 
 املتوسط؛
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بشأن نظام دويل مشرتك للتفتيش والرصد خارج املياه اخلاضعة للوالية  GFCM/41/2017/8التوصية  وإذ تضع يف االعتبار
 )؛16إىل  12الوطنية يف مضيق صقلية (املناطق اجلغرافية الفرعية من 

األمساك اليت تستغل األرصدة القاعية واحلاجة إىل ضمان األمهية االجتماعية واالقتصادية ملصايد وإذ تضع يف االعتبار 
 استدامتها؛

 
 بشأن شبكة للموائل األساسية لألمساك يف منطقة اختصاص اهليئة؛ GFCM/41/2017/5القرار  وإذ تالحظ

 
 من اتفاق إنشاء اهليئة، التوصية التالية 13(ب) و8(ب) و 5وفقاً ألحكام املواد  تعتمد،

 
 

 الجزء األول
 وى والنطاق والتعاريفالفح

 
 الفحوى والنطاق

تضع هذه التوصية خطة متعددة السنوات إلدارة مصايد األمساك بشباك اجلر القاعية اليت تستغل أرصدة األمساك  -1
، مبا يشمل مسك النازيل األورويب وروبيان املياه “)خطة اإلدارة املتعددة السنوات”القاعية (املشار إليها يف ما يلي باسم 

مضيق ”(املشار إليها يف ما يلي باسم  16و 15و 14و 13و 12لعميقة الوردي يف املياه البحرية للمناطق اجلغرافية الفرعية ا
بشأن إنشاء مناطق جغرافية فرعية يف منطقة اختصاص  GFCM/33/2009/2، حسب ما هو حمدَّد يف القرار “)صقلية

 .GFCM/31/2007/2اهليئة، املعدِّل للقرار 
 
 أمتار. 10ري هذه التوصية على سفن شباك اجلر القاعية اليت يزيد طوهلا اإلمجايل على تس -2
 

 التعاريف
 ألغراض هذه التوصية: -3
 

 ؛Merluccius merlucciusيعين األمساك من النوع “ النازيل األورويب” (أ)
 ؛Parapenaeus longirostrisيعين القشريات من النوع “ الوردي املياه العميقةروبيان ” (ب)
تعين املوانئ أو األماكن القريبة من الشاطئ املعيَّنة وفقًا للتوصية “ موانئ اإلنزال املعيَّنة” (ج)

GFCM/32/2008/1  بشأن خمطط إقليمي للتدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملكافحة الصيد غري القانوين
ملراسي الشاطئية وغريها من منشآت دون إبالغ ودون تنظيم يف منطقة اختصاص اهليئة، مبا يف ذلك ا

اإلنزال أو النقل من سفينة إىل أخرى، أو التعبئة، أو التجهيز، أو تزويد السفن بالوقود أو املؤن، واليت 
 يرخص فيها بإنزال املنتجات السمكية ونقلها إىل سفينة أخرى وتعبئتها وتغليفها و/أو جتهيزها؛

نة ما احلق يف املشاركة يف أنشطة صيد أرصدة األمساك القاعية، يعين إذنا يعطي سفي“ ترخيص الصيد”و (د)
 مبا فيها النازيل األورويب وروبيان املياه العميقة الوردي أثناء فرتة حمددة يف منطقة معيَّنة. 
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 الجزء الثاني

 األغراض واألهداف المحددة
 

 األغراض المحددة
من  5واملبادئ الواردة يف املادة  2ة يف األغراض الواردة يف املادة هتدف خطة اإلدارة املتعددة السنوات إىل املسامه -4

 اتفاق إنشاء اهليئة.
 
 ويراعى يف خطة اإلدارة املتعددة السنوات بصفة خاصة ما يلي: -5
 

 تطبيق النهج الوقائي يف إدارة مصايد األمساك؛ (أ)
ألعماق الوردي عند مستوى الغلة املستدامة كفالة أن تكون مستويات استغالل النازيل األورويب وروبيان ا (ب)

 ؛2020القصوى يف موعد أقصاه عام 
محاية مناطق احلضانات واملوائل األساسية لألمساك اهلامة ألرصدة النازيل األورويب وروبيان املياه العميقة  (ج)

 الوردي يف مضيق صقلية؛
غري املرغوب فيه واحلد منه قدر املستطاع وعن  القضاء تدرجيياً على املصيد املرجتع عن طريق جتنب املصيد (د)

 طريق التأكد تدرجيياً من إنزال مجيع املصيد؛
فرض تدابري لتكييف قدرة الصيد لدى األساطيل مع مستويات نفوق األمساك بسبب الصيد مبا يتفق مع   (هـ)

وبدون استغالل مفرط  الغلة املستدامة القصوى بغرض أن تكون األساطيل قادرة على االستمرار اقتصادياً 
 للموارد البيولوجية البحرية.

 
 األهداف

يتحقق املستوى املستهدف لنفوق أرصدة النازيل األورويب وروبيان املياه العميقة الوردي بسبب الصيد على النحو  -6
 ويراعى احلفاظ على ذلك املستوى بعد ذلك. 2020هلذه التوصية حبلول عام  1احملدَّد يف امللحق 

 
 ء الثالثالجز 

 التدابير التقنية
 

 الحجم المرجعي األدنى للصيانة
اليت ُحتدِّد حجماً مرجعياً أدىن لصيانة النازيل األورويب يف البحر األبيض  GFCM/40/2016/5ُتطبَّق التوصية  -7

 املتوسط.
 
 درع القرين.مم من حيث طول ال 20يكون احلجم املرجعي األدىن لصيانة روبيان املياه العميقة الوردي  -8
 
ال جيوز صيد عينات النازيل األورويب وروبيان املياه العميقة الوردي الذي يكون أصغر من احلجم املرجعي األدىن  -9

وال جيوز االحتفاظ به على منت السفينة، أو إعادة شحنه من سفينة إىل أخرى، أو نقله، أو  7للصيانة احملدَّد يف الفقرة 
 عه، أو اإلعالن عنه أو عرضه للبيع.إنزاله، أو ختزينه، أو بي
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تُبلِّغ األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة أمانة اهليئة سنوياً بالطرائق احملددة اليت تستخدمها مبوجب  -10

ض األطراف اهلادفة إىل جتنب املصيد املرجتع السارية لدى بع -مبا يف ذلك االلتزام باإلنزال  - 9و 8و 7أحكام الفقرات 
املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة وكذلك طرائق تفتيش اإلنزال عندما يتوقع أن يكون هناك خمطط مرونة على 

 املستوى الوطين.
، تُبلِّغ 1لتحديد قيود مكانية زمنية إضافية مناسبة يف ضوء اإلدارة املستدامة لألرصدة املشار إليها يف الفقرة  -11

مث بعد ذلك  2019يونيو/حزيران  30تعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة أمانة اهليئة يف موعد ال يتجاوز األطراف امل
سنوياً، بالقيود املكانية املفروضة يف املياه اخلاضعة لواليتها املطبقة بغرض محاية مناطق تفريخ وحضانة األرصدة القاعية، مبا 

 ياه العميقة الوردي.فيها النازيل األورويب وروبيان امل

 
 مناطق مصايد األسماك المقيَّدة

تقام مناطق مصايد أمساك مقيَّدة حلفظ األرصدة القاعية وإدارهتا، مبا فيها النازيل األورويب وروبيان املياه العميقة  -12
 .2الوردي يف املناطق الثالث يف مضيق صقلية حسب ما هو حمدَّد يف امللحق 

 
، ال يسمح بأي نشاط من أنشطة الصيد باستخدام سفن شباك اجلر القاعية بغض النظر 2قرة دومنا إخالل بالف -13

 .12 عن طوهلا اإلمجايل يف مناطق مصايد األمساك املقيَّدة احملددة يف الفقرة
 

مناطق ، تقام مناطق عازلة حول 12جتنبًا للوصول العارض إىل مناطق مصايد األمساك املقيَّدة احملددة يف الفقرة  -14
حظر املصايد وتوسَّع هذه املناطق العازلة ملسافة ميل حبري واحد خارج مناطق مصايد األمساك املقيَّدة على النحو احملدَّد يف 

 .2امللحق 
 

تكفل السفن أن نظامها اخلاص برصد السفن يعمل بصورة جيدة متامًا قبل دخول املنطقة العازلة ملمارسة أي  -15
. وتزوَّد السفن غري اجملهَّزة 14باستخدام سفن اجلر القاعية يف املناطق العازلة احملددة يف الفقرة نشاط من أنشطة الصيد 

جبهاز اإلرسال واالستقبال اخلاص بنظام مراقبة السفن اليت هتدف إىل الصيد يف املناطق العازلة بأي نظام آخر لتحديد 
 املواقع مبا يسمح لسلطات املراقبة بتتبع أنشطتها.

 
ُحتدِّد اللجنة االستشارية العلمية املعنية مبصايد األمساك مناطق حضانة إضافية للنازيل األورويب يف مضيق صقلية  -16

 برمته.
 

ُحتدِّد اللجنة أيضاً املناطق اليت يزيد فيها املصيد املرجتع من النازيل األورويب و/أو روبيان املياه العميقة الوردي الذي  -17
 رجعي األدىن للصيانة.يكون دون احلجم امل

 
 اإلغالق المحدد زمنًيا

، ال ُيسمح لسفن شباك اجلر القاعية، بغض النظر عن طوهلا اإلمجايل، بأي نشاط صيد 2دومنا إخالل بالفقرة  -18
ق (خليج قابس). ويُطبَّق هذا اإلغال 14مرتًا يف املنطقة اجلغرافية الفرعية  200بني الساحل وخط تساوي األعماق البالغ 

 سبتمرب/أيلول. 30يوليو/متوز حىت  1سنوياً من 
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 الجزء الرابع
 تدابير إدارة األساطيل وجهد الصيد

 
ال ُيسمح لسفن شباك اجلر القاعية اليت تستغل األرصدة القاعية، مبا فيها النازيل األورويب وروبيان املياه العميقة  -19

ذا كانت تلك األنشطة مبيَّنة يف تصريح صيد ساري املفعول صادر الوردي يف مضيق صقلية بإجراء أنشطة صيد حمددة إال إ
). وتكون تلك السفن جمهَّزة بنظام لرصد السفن 3عن السلطات املختصة وحيدد الشروط التقنية لتلك األنشطة (انظر امللحق 

 اص اهليئة.بشأن املعايري الدنيا إلنشاء نظام لرصد السفن يف منطقة اختص GFCM/33/2009/7وفقاً للتوصية 
 

حتتفظ األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة بسجل تراخيص الصيد املشار إليها أعاله وتتكفل  -20
بتحديث ذلك السجل. وما مل يرد ما ينص حتديداً على خالف ذلك يف إطار اهليئة املرجعي جلمع البيانات، تُبلِّغ األطراف 

 غري املتعاونة أمانة اهليئة مبا يلي: املتعاونة واألطراف املتعاقدة
 

 30قائمة السفن العاملة اليت صدر هلا ذلك الرتخيص يف السنة (السنوات) التالية يف موعد ال يتجاوز  -
 نوفمرب/تشرين الثاين من كل سنة؛

علومات يف شكل جممَّع، مبا يشمل امل 19تقرير عن أنشطة الصيد اليت تُباشرها السفن املشار إليها يف الفقرة  -
الدنيا التالية: عدد أيام االستغالل، منطقة االستغالل، ومصيد النازيل األورويب وروبيان املياه العميقة الوردي 

 .2019أغسطس/آب من كل سنة اعتباراً من أغسطس/آب  31واملرجتع منه، يف موعد ال يتجاوز 
 

ها، توفِّر أمانة اهليئة لألطراف املتعاقدة واألطراف تيسريًا لتبادل املعلومات بشأن عمليات التفتيش املزمع إجراؤ  -21
املتعاونة غري املتعاقدة وثائق التفويض اليت متكنها من الوصول إىل موقع إلكرتوين آمن ُيسجِّل يف الوقت احلقيقي سفن الصيد 

 املرخص هلا إجراء أنشطة صيد يف منطقة مصايد معيَّنة.
 

تدابري للحد من طاقة  2010اف املتعاونة غري املتعاقدة اليت اختذت منذ عام ُتشجَّع األطراف املتعاقدة واألطر  -22
الصيد أو فرضت قيودًا على جهد الصيد بوسائل تشمل فرض إغالق مكاين و/أو زمين، على ضمان احلفاظ على تلك 

مساك إىل صياغة مشورة هتدف التدابري أو ما ينشأ عنها من تأثريات. وُتدعى اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األ
 إىل حتسني كفاءة تلك التدابري.

 
تتخذ األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة التدابري الضرورية للحد من نفوق مسك النازيل األورويب  -23

واملدة الزمنية احملددة يف وروبيان املياه العميقة الوردي بسبب الصيد يف مضيق صقلية وتوائم تلك التدابري مع األهداف 
 . وينبغي النظر يف التدابري من حيث عدد أيام الصيد، وسفن الصيد، وحدود املصيد. 6الفقرة 

 
 الجزء الخامس

 خطط اإلدارة الوطنية
 

 تعتمد األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة تدابري إلدارة مصايد األمساك أو خطط إدارة وطنية يف -24
 مضيق صقلية من أجل ضمان احلفاظ بصورة كافية على أرصدة األمساك القاعية.
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، 2019يناير/كانون الثاين  31ختطر األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة أمانة اهليئة، اعتباراً من  -25
ل تلك التدابري، تقوم األطراف املتعاقدة بتدابري اإلدارة أو خطط اإلدارة املعتمدة على املستوى الوطين. ويف حال تعدي

يناير/كانون الثاين من السنة  31واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة، عند االقتضاء، باإلبالغ عن تلك التعديالت حبلول 
 التالية.

 الجزء السادس

 تدابير محدَّدة لمكافحة أنشطة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم
 

ف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة آلية تضمن أن السفن املرخص هلا صيد النازيل األورويب تضع األطرا -26
و/أو روبيان املياه العميقة الوردي يف مضيق صقلية تسجل مجيع مصيدها من مسك النازيل و/أو روبيان املياه العميقة 

 الوردي.
 

متعاقد موانئ اإلنزال اليت ميكن فيها إجراء عمليات إنزال مسك حيدِّد كل طرف متعاقد وكل طرف متعاون غري  -27
 النازيل و/أو روبيان املياه العميقة الوردي من مضيق صقلية.

 
ُحتدِّد األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة املواعيد واألماكن املصرح فيها باإلنزال وإعادة الشحن  -28

. وتكفل األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة أيضاً توفري من سفينة إىل سفينة أخرى  يف كل ميناء إنزال معنيَّ
تغطية تفتيشية أثناء مجيع أوقات اإلنزال وإعادة الشحن من سفينة إىل سفينة أخرى ويف مجيع أماكن اإلنزال والشحن من 

 سفينة إىل سفينة أخرى.
 

يد مسك النازيل و/أو روبيان املياه العميقة الوردي يف مضيق صقلية أو إعادة شحنه ُحيظر إنزال أي كمية من مص -29
 .26 من سفينة صيد إىل سفينة صيد أخرى يف أي مكان خبالف موانئ اإلنزال املعيَّنة وفقاً للفقرة

 
نوفمرب/تشرين  30يتجاوز  حتيل األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة إىل أمانة اهليئة، يف موعد ال -30

، قائمة مبوانئ اإلنزال املعيَّنة اليت ميكن فيها إنزال مسك النازيل األورويب و/أو روبيان املياه العميقة الوردي من 2018الثاين 
 مضيق صقلية. وختطر أمانة اهليئة فوراً بأي تغيريات تطرأ بعد ذلك على تلك القائمة.

 
واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة يف مكافحة أنشطة الصيد غري القانوين دون إبالغ تتعاون األطراف املتعاقدة  -31

ودون تنظيم، ال سيما من خالل تبادل املعلومات ومجع املعلومات االستخباراتيه ملكافحة أنشطة الصيد غري القانوين دون 
 إبالغ ودون تنظيم واجلرمية املنظمة.

 
 الجزء السابع

 بة واإلشرافبرامج الرصد والمراق
 

تضع األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة، من خالل اهليئة، برناجمًا للمراقبة والتفتيش أو احلفاظ  -32
على ما هو قائم من تلك الربامج لضمان االمتثال لتدابري احلفظ واإلدارة الواردة يف هذه التوصية. وميكن أن يشمل ذلك 

 ر العناصر التالية: الربنامج يف مجلة أمو 
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 تفتيش يف أعايل البحار؛ (أ)
إجراءات للتحقيق الفعال يف االنتهاكات املزعومة لتدابري احلفظ واإلدارة الواردة يف هذه التوصية وإلبالغ  (ب)

 اهليئة باإلجراءات املتخذة، مبا فيها إجراءات تبادل املعلومات؛
اذها عندما تكشف عمليات التفتيش عن وقوع انتهاكات أحكام بشأن اإلجراءات املالئمة الواجب اخت (ج)

جسيمة، فضًال عن املتابعة السريعة والشفافة لتلك اإلجراءات من أجل احلفاظ على مبدأ مسؤولية دولة 
 العلم يف الربنامج املزمع؛

 عمليات تفتيش املوانئ؛ (د)
 غراض اإلدارة؛ رصد عمليات اإلنزال واملصيد، مبا يشمل املتابعة اإلحصائية أل (ه)
 برامج رصد حمددة، مبا فيها الصعود إىل ظهر السفينة وتفتيشها؛ (و)
 برامج للمراقبني. (ز)

 
بشأن نظام دويل مشرتك للتفتيش والرصد خارج املياه اخلاضعة للوالية الوطنية  GFCM/41/2017/8تطبق التوصية  -33

 ) ملدة ثالث سنوات بدءا من تاريخ اعتماد هذه التوصية.16إىل  12يف مضيق صقلية (املناطق اجلغرافية الفرعية من 
 

 الجزء الثامن
 الرصد العلمي لخطة اإلدارة المتعددة السنوات وتكييفها وتنقيحها

 
تضمن األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة إجراء رصد علمي سنوي كاٍف حلالة مسك النازيل  -34

 العميقة الوردي يف مضيق صقلية.األورويب وروبيان املياه 
 

تقدم اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك مشورة بشأن حالة مسك النازيل األورويب وروبيان املياه  -35
العميقة الوردي يف مضيق صقلية. وتشمل تلك املشورة نقاطا مرجعية من حيث معدالت نفوق األمساك بسبب الصيد على 

 ، ونقاطا ضامنة.2020يت ميكن أن حتقق الغلة املستدامة القصوى يف موعد أقصاه عام املستويات ال
 

تُقّيم اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك اآلثار البيولوجية واالقتصادية واالجتماعية لتنفيذ عدد من  -36
فاظ عليها فوق املستويات اليت ميكن أن حتقق الغلة سيناريوهات اإلدارة هبدف استعادة جتمعات أنواع حمصول األمساك واحل

 املستدامة القصوى.
 

تسدي اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك مشورهتا بشأن أحجام اإلنزال الدنيا و/أو القصوى  -37
و/أو روبيان املياه العميقة الوردي  األنسب ألنواع صفيحيات اخلياشيم اليت تتأثر مبصايد األمساك اليت تستغل النازيل األورويب

 يف مضيق صقلية.
 

تسدي اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك مشورهتا بشأن التدابري التقنية األنسب لتحسني انتقائية  -38
 سفن شباك اجلر القاعية اليت تستهدف أرصدة النازيل األورويب و/أو روبيان املياه العميقة الوردي.
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حتدد اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك، عند االقتضاء، مناطق احلضانات يف األعماق اليت تتجاوز  -39
 (خليج قابس). 14مرت يف املنطقة اجلغرافية الفرعية  200

 
يح هذه البارامرتات كلما تتكفل اهليئة، باالستناد إىل مشورة اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك، بتنق -40

 .5مل تعد مالئمة لتحقيق األهداف املبينة بالتفصيل يف الفقرة  6تبني هلا أن معدالت النفوق املستهدفة احملددة يف الفقرة 
 

يف احلاالت اليت يتبني فيها من املشورة العلمية عدم حتقيق األهداف العامة أو احملددة خلطة اإلدارة املتعددة  -41
 تبت اهليئة يف تدابري اإلدارة اإلضافية و/أو البديلة لضمان حتقيق هذه األهداف. السنوات،

 
يف احلاالت اليت ال تكون فيها اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك يف وضع ميكنها من تقدمي مشورة  -42

ن مستويات استغالهلما (مثل عدم توفر بيانات دقيقة بشأن حالة النازيل األورويب وروبيان املياه العميقة الوردي وبشأ
مالئمة)، تبت اهليئة يف تدابري اإلدارة األنسب لضمان استدامة مصايد األمساك. وتستند هذه التدابري إىل مشورة اللجنة 

 العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك وتأخذ يف االعتبار العناصر االجتماعية واالقتصادية.
 

تقدمي املشورة بشأن صياغة خطة اإلدارة املتعددة السنوات، تنظم اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد  ألغراض -43
األمساك حلقات عمل كافية. وحتقيقًا هلذه الغاية، تشجع اللجنة التعاون العلمي واألخذ بنهج منسق بني مجيع البلدان 

 املطلة على مضيق صقلية.
 

 الجزء التاسع
 ميةأحكام ختا

 
 تبقى خطة اإلدارة املتعددة السنوات سارية ملدة ثالث سنوات اعتباراً من تاريخ اعتمادها. -44

 
 وحتل حملهما.  GFCM/40/2016/4والتوصية  GFCM/39/2015/2هذه التوصية تلغي التوصية  -45
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 1الملحق 
 

 لعميقة الوردي في مضيق صقليةمعدل النفوق المستهدف الناجم عن صيد النازلي األوروبي وروبيان المياه ا

 النطاق المستهدف للنفوق الناجم عن الصيد الرصيد

 0.18 - 0.12 النازيل األورويب يف مضيق صقلية

روبيان املياه العميقة الوردي يف مضيق 
 صقلية 

0.84 - 0.93 
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 2الملحق 
 

 اإلحداثيات الجغرافية لمناطق مصايد األسماك المقيدة
 

 )East of Adventure Bankماك المقيدة األولى: شرق ضفة أدفينتشر (منطقة مصايد األس

 
 

 )West of Gela Basinمنطقة مصايد األسماك المقيدة الثانية: غرب حوض جيال (
 المنطقة العازلة  منطقة مصايد األسماك المقيدة

 خط الطول خط العرض  ولخط الط خط العرض
37° 12,040' N 13° 17,925' E  36° 13,624' N 15° 12,102' E 
37° 12,047' N 13° 36,170' E  36° 13,624' N 15° 27,298' E 
36° 59,725' N 13° 36,175' E  35° 58,342' N 15° 27,294' E 
36° 59,717' N 13° 17,930' E  35° 58,342' N 15° 12,106' E 

 
 

 )East of Malta Bankمنطقة مصايد األسماك المقيدة الثالثة: شرق ضفة مالطة (
 المنطقة العازلة  منطقة مصايد األسماك المقيدة

 خط الطول خط العرض  خط الطول خط العرض
36° 12,621' N 15° 13,338' E  37° 24,849' N 12° 28,814' E 
36° 12,621' N 15° 26,062' E  37° 24,888' N 12° 49,536' E 
35° 59,344' N 15° 26,062' E  37° 10,567' N 12° 49,559' E 
35° 59,344' N 15° 13,338' E  37° 10,528' N 12° 28,845' E 

  

 المنطقة العازلة  منطقة مصايد األسماك المقيدة
 خط الطول خط العرض  خط الطول خط العرض

37° 23,850' N 12° 30,072' E  37° 13,041' N 13° 16,672' E 
37° 23,884' N 12° 48,282' E  37° 13,049' N 13° 37,422' E 
37° 11,567' N 12° 48,305' E  36° 58,723' N 13° 37,424' E 
37° 11,532' N 12° 30,095' E  36° 58,715' N 13° 16,682' E 
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 3الملحق 
 

ة عن كل املعلومات التالي 21رهناً باألحكام املفصلة يف برنامج اهليئة جلمع البيانات، تتضمن القائمة املشار إليها يف الفقرة 
 سفينة: 

 
 اسم السفينة -
 رقم سجل السفينة (الرمز احملدَّد هلا من األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة) -
رقم التسجيل لدى اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (الرمز األجبدي الثالثي احملدد للبلد وفق  -

 )xxx000000001أرقام، مثل  ISO 3 + 9لرموز البلدان املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس 
 ميناء التسجيل (االسم الكامل للميناء) -
 االسم السابق (إن وجد) -
 العلم السابق (إن وجد) -
 التفاصيل السابقة عن احلذف من السجالت األخرى (إن وجدت) -
 إشارة املخاطبة الالسلكية الدولية (إن وجدت) -
 م/ال)نظام رصد السفن (يشار بكلمة نع -
) وقدرة GRT) و/أو احلمولة اإلمجالية املسجلة (GT) واحلمولة اإلمجالية (LOAنوع السفينة والطول اإلمجايل ( -

 احملرك بالكيلو واط 
 اسم وعنوان املالك (املالكني) و/أو مستأجر و/أو املشغِّل (املشغلني) -
 أنواع األمساك الرئيسية املستهدفة -
 د النازيل األورويب وروبيان املياه العميقة الوردي وتشكيل األسطولاملعدات الرئيسية املستخدمة لصي -
املدة الزمنية املرخص فيها بصيد النازيل األورويب و/أو روبيان املياه العميقة الوردي بالشباك القاعية أو أي معدات  -

 أخرى (إن وجدت تلك الرتاخيص)
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 10 المرفق
 

راقبة خارج المياه الخاضعة للوالية الوطنية مركة للتفتيش والبشأن خطة دولية مشت GFCM/42/2018/6التوصية 
 GFCM/41/2017/8) المعدِّلة للتوصية 16إلى  12في مضيق صقلية (المناطق الجغرافية الفرعية من 

 
 إن اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (اهليئة)،

 
عامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (اتفاق إنشاء اهليئة) هو أن هدف اتفاق إنشاء اهليئة الإذ تضع يف االعتبار 

ضمان صون املوارد البحرية احلية واستخدامها على حنو مستدام على املستويات البيولوجية، واالجتماعية، واالقتصادية، 
 والبيئية، يف منطقة اختصاص اهليئة؛

 
إنشائها، أن تعتمد توصيات بشأن تدابري احلفظ واإلدارة هبدف بأن، على اهليئة، من أجل حتقيق هدف اتفاق وإذ تذكر 

ضمان االستدامة الطويلة األجل ألنشطة الصيد من أجل احلفاظ على املوارد البحرية احلية، واالستمرارية االقتصادية 
ليت من شأ�ا منع الصيد واالجتماعية ملصايد األمساك، وأنه من خالل اعتماد تلك التوصيات، تويل أمهية خاصة إىل التدابري ا

 املفرط والتقليل إىل أدىن حد من املصيد املرجتع ومن اآلثار احملتملة على مصايد األمساك الصغرية النطاق واجملتمعات احمللية؛ 
 

على اهليئة، حتقيقًا هلدف اتفاق إنشائها، أن تشجِّع، حسب االقتضاء، اتباع �ج إقليمي فرعي يف إدارة  بأنوإذ ُتذكر 
 ايد األمساك وتنمية تربية األحياء املائية ملعاجلة السمات املميزة للبحر األبيض املتوسط والبحر األسود على حنو أفضل؛مص

 
بشأن وضع خطة متعددة السنوات إلدارة مصايد األمساك اليت تستغل مسك النازيل  GFCM/40/2016/4بالتوصية وإذ ُتذكر 

 )؛16إىل  12العميقة يف مضيق صقلية (املناطق اجلغرافية الفرعية من األورويب والروبيان الوردي يف املياه 
 

بشأن خطة دولية مشرتكة للتفتيش والرصد خارج املياه اخلاضعة للوالية الوطنية يف  GFCM/41/2017/8بالتوصية  وإذ ُتذكر
 )؛16إىل  12مضيق صقلية (املناطق اجلغرافية الفرعية من 

 
بشأن خطة متعددة السنوات إلدارة مصايد األمساك اليت تستغل أرصدة  GFCM/42/2018/5التوصية  وإذ تالحظ أن

) امللغية للتوصيتني 16إىل  12األمساك القاعية باستخدام شباك اجلر القاعية يف مضيق صقلية (املناطق اجلغرافية الفرعية من 
GFCM/39/2015/2  وGFCM/40/2016/4 تُلغي التوصية ،GFCM/40/2016/4 لها؛وحتل حم 

 
أن من املالئم مواءمة مدة اخلطة الدولية املشرتكة للتفتيش والرصد خارج املياه اخلاضعة للوالية الوطنية وإذ تضع يف االعتبار 

 ؛ GFCM/42/2018/5يف مضيق صقلية مع أحكام التوصية 
 من اتفاق إنشاء اهليئة، التوصية التالية: 13(ب) و8(ب) و5وفقاً للمواد  تعتمد،

 
 GFCM/41/2017/8لتوصية تعديل ا

 
 تُعدَّل ليصبح نصها كالتايل: GFCM/41/2017/8من التوصية  26الفقرة  -1
 “.تُنفذ هذه التوصية ملدة ال تقل عن ثالث سنوات”
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 11 المرفق
 

 بشأن برنامج بحث إقليمي للسلطعون األزرق GFCM/42/2018/7التوصية 
 في البحر األبيض المتوسط

 
 يد أمساك البحر األبيض املتوسط (اهليئة)،إن اهليئة العامة ملصا

 
أن هدف اتفاق إنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (اتفاق إنشاء اهليئة) هو إذ تضع يف االعتبار 

ية، ضمان صون املوارد البحرية احلية واستخدامها على حنو مستدام على املستويات البيولوجية، واالجتماعية، واالقتصاد
 والبيئية، يف منطقة اختصاص اهليئة؛

 
بأن على اهليئة، من أجل حتقيق هدف اتفاق إنشائها، أن تعتمد توصيات بشأن تدابري احلفظ واإلدارة هبدف وإذ تذكر 

ضمان االستدامة الطويلة األجل ألنشطة الصيد من أجل احلفاظ على املوارد البحرية احلية، واالستمرارية االقتصادية 
تماعية ملصايد األمساك، وأنه من خالل اعتماد تلك التوصيات، تويل أمهية خاصة إىل التدابري اليت من شأ�ا منع واالج

الصيد املفرط والتقليل إىل أدىن حد من املصيد املرجتع ومن اآلثار احملتملة على مصايد األمساك الصغرية النطاق واجملتمعات 
 احمللية؛ 

 
حتقيقًا هلدف اتفاق إنشائها، أن تشجِّع، حسب االقتضاء، اتباع �ج إقليمي فرعي يف إدارة  على اهليئة، بأنوإذ ُتذكر 

 مصايد األمساك وتنمية تربية األحياء املائية ملعاجلة السمات املميزة للبحر األبيض املتوسط والبحر األسود على حنو أفضل؛
 

باالستناد إىل �ج قائم على النظام اإليكولوجي إزاء مصايد  أن على اهليئة أن تعتمد تدابري إدارة وإذ تضع يف االعتبار
 األمساك لضمان احلفاظ على األرصدة عند املستويات اليت ميكن أن حتقق غلة مستدامة قصوى؛

 
حار أن على اهليئة تطبيق النهج الوقائي وفقاً التفاق تنفيذ ما تتضمنه اتفاقية األمم املتحدة لقانون الب وإذ تضع يف االعتبار

من أحكام بشأن حفظ وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة  1982ديسمرب/كانون األول  10املؤرخة 
، ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة األغذية 1995أغسطس/آب  4السمكية الكثرية الرتحال، املؤرخة 
 والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة)؛ 

 
ينبغي للدول أن ُتطبِّق ”أن مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن املنظمة تنص على أنه  ع يف االعتباروإذ تض

على نطاق واسع �جًا وقائيًا يف صيانة املوارد املائية احلّية وإدارهتا واستغالهلا، من أجل محايتها واحلفاظ على بيئتها املائية 
املتوافرة، وجيب أال يكون عدم وجود معلومات علمية كافية مربرًا لتأجيل أو عدم اختاذ  مع مراعاة أفضل الدالئل العلمية

 ؛“املستهدفة، وصيانة بيئتهاغري تدابري صيانة األنواع املستهدفة واألنواع املتصلة هبا أو املعتمدة عليها واألنواع 
 

مساك وتكييفها مع تطور حالة األرصدة املستغلة واملعرفة احلاجة إىل تنقيح بعض تدابري إدارة مصايد األوإذ تضع يف االعتبار 
 العلمية على حد سواء، وضرورة حتديد طريقة مناسبة لتحقيق هذه الغاية؛
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األثر االجتماعي االقتصادي يف البحر األبيض املتوسط بسبب مصايد األمساك اليت تستغل  وإذ تضع يف االعتبار
غري املتوطنة ذات األمهية التجارية اليت تشكِّل مورداً مسكياً يوفِّر أرباحاً للمجتمعات السلطعون األزرق باعتباره من األنواع 

 احمللية؛ 
 

 من اتفاق إنشاء اهليئة، التوصية التالية: 13(ب) و8(ب) و5وفقاً للمواد  تعتمد،
 

 الجزء األول
 األهداف والنطاق والتعاريف

 
 أهداف برنامج البحث والتدابير االنتقالية

شئ هذه التوصية برنامج حبث إقليمي يف سبيل حتقيق االستغالل املستدام للسلطعون األزرق يف البحر األبيض تن -1
 هبدف ضمان االستدامة االجتماعية واالقتصادية.“) برنامج البحث اإلقليمي”املتوسط (يشار إليه يف ما يلي باسم 

 
 تستغل السلطعون األزرق يف البحر األبيض املتوسط. تسري هذه التوصية على مجيع أنشطة الصيد التجاري اليت  -2
 
يدعم برنامج البحث اإلقليمي املزمع إنشاؤه مبوجب هذه التوصية عمل اللجنة االستشارية العلمية املعنية مبصايد  -3

 األمساك.
 
بحر األبيض املتوسط على توافق األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة اليت تُباشر الصيد فعليًا يف ال -4

 تنفيذ برنامج البحث اإلقليمي وفقاً ألهداف هذه التوصية. 
 

 النطاق الجغرافي
 يطبق برنامج البحث اإلقليمي الذي تنشئه هذه التوصية على البحر األبيض املتوسط.  -5
 

 التعريف
 .Callinectes sapidus، وPortunus segnisالنوع “ السلطعون األزرق”ألغراض هذه التوصية، يعين  -6
 

 الجزء الثاني
 األهداف التشغيلية والمحددة

 
يتمثل اهلدف التشغيلي هلذه التوصية يف حتسني املعارف العلمية والتقنية واالجتماعية االقتصادية املتصلة مبصايد  -7

 األمساك اليت تستغل السلطعون األزرق عن طريق إنشاء برنامج حبث إقليمي للسلطعون األزرق.
 
يتمثل اهلدف احملدَّد هلذه التوصية يف مجع بيانات عن أنشطة الصيد لتحسني البحث واملعرفة العلمية من أجل  -8

حتقيق االستغالل املستدام لألرصدة هبدف احلفاظ عليها عند مستويات الغلة املستدامة القصوى وتوفري مقومات االستمرارية 
 زرق.االجتماعية واالقتصادية ملصايد السلطعون األ
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نتائج برنامج  2021تقيِّم اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك يف دورهتا الثالثة والعشرين يف عام  -9
وتقدِّم،  2021البحث اإلقليمي الذي تنشئه هذه التوصية. وترفع اللجنة تقريراً إىل اهليئة يف دورهتا اخلامسة واألربعني يف عام 

 ات بشأن تعديل التدابري احملددة يف هذه التوصية والختاذ تدابري إدارة ومراقبة تكميلية.عند الضرورة، اقرتاح
 

، جيوز للهيئة، يف دورهتا اخلامسة واألربعني، تعديل هذه التدابري 9استنادا إىل التوصيات واملشورة الواردة يف الفقرة  -10
 لتوصية. وفقاً لألهداف احملددة يف اجلزأين األول والثاين من هذه ا

 
 الجزء الثالث

 برنامج البحث اإلقليمي والرصد العلمي
 

تكفل األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة اليت تُباشر أنشطة صيد تستهدف السلطعون األزرق  -11
املتوسط بغرض وضع آلية على النحو الواجب من أجل حتقيق رصد علمي كاٍف ملصيد السلطعون األزرق يف البحر األبيض 

تيسري تنفيذ برنامج البحث اإلقليمي والسماح للجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك بتوفري معلومات وصفية 
 ومشورة تتعلق على األقل مبا يلي:

 
املصيد اإلمجايل على املستوى الوطين مستويات جهد الصيد املستخدم (مثل عدد أيام/أسابيع الصيد) و  (أ)

 ارج احلدود الوطنية، مع بيان معدات الصيد املستخدمة؛ أو خ
التأثريات البيولوجية واالجتماعية االقتصادية الناشئة عن سيناريوهات اإلدارة البديلة، مبا يشمل  (ب)

املدخالت/املخرجات و/أو التدابري التقنية، من قبيل معدات الصيد/اآلثار البيئية، حسب ما تقرتحه 
 واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة. األطراف املتعاقدة

 
توفِّر أمانة اهليئة اختصاصات تشمل التكاليف واخلدمات واملتطلبات األخرى الالزمة لدعم تنفيذ برنامج حبثي  -12

هلذه التوصية. ويبدأ تنفيذ برنامج البحث  1للسلطعون األزرق يف البحر األبيض املتوسط حسب ما هو مبنيَّ يف امللحق 
 .2019ي يف عام اإلقليم

 الجزء الرابع
 أحكام ختامية 

 
تُقيِّم اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك هذه التدابري وتستعرضها اهليئة، عند الضرورة، يف دورهتا  -13

 .2021اخلامسة واألربعني يف عام 
 

من هذه التوصية، جيوز للهيئة اقرتاح تدابري إدارة  يف ضوء نتائج برنامج البحث اإلقليمي املشار إليه يف اجلزء الثالث -14
   ومراقبة مالئمة جديدة واعتماد تلك التدابري، مبا يشمل رصد أنشطة الصيد واملصيد.
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 1الملحق 

 
 العناصر الرئيسية لبرنامج البحث اإلقليمي بشأن السلطعون األزرق في البحر األبيض المتوسط

 
 مقدمة

ية وحبثية هادفة إىل سد فجوات املعرفة املتعلقة بالسلطعون األزرق باعتباره أحد املوارد تشتد احلاجة إىل مشاريع علم
 السمكية.

 
 السمات الرئيسية لبرنامج البحث اإلقليمي بشأن السلطعون األزرق في البحر األبيض المتوسط

بعة، وأمناط التوزيع املكاين حتديد أهداف واضحة سلفاً (مثل الكتلة األحيائية باألطنان، وبعدد الكيلومرتات املر  −
 والزمين)؛

 إعطاء األولوية جلمع بيانات مفيدة من أجل توفري مشورة علمية لدعم اإلدارة (الطول والعمر ودورة احلياة)؛ −
 اجلمع بني مصادر املعلومات املعتمدة على مصايد األمساك واملستقلة عنها من أجل ضمان الرصد املنتظم؛  −
 راف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة؛ضرورة مشاركة مجيع األط −
ضرورة أن يوفِّر برنامج البحث اإلقليمي أيضًا خطوطًا توجيهية ويُيسِّر التنسيق وتوحيد الربوتوكوالت والتنسيق  −

تناول ومقارنة النتائج الناشئة عن برامج البحوث الوطنية واإلقليمية والدولية السابقة واجلارية واملستقبلية اليت ت
 السلطعون األزرق.

 
 مجموعات األعمال

ُتصمَّم جمموعات األعمال ملعاجلة اجلوانب الرئيسية املذكورة أعاله باإلضافة إىل احلاجة إىل تقييم اجلوانب االجتماعية 
 واالقتصادية ملصايد السلطعون األزرق يف سياق إدارة األرصدة واستغالهلا على حنو مستدام. 

 البيولوجيا واإليكولوجيا -وىل جمموعة األعمال األ
 مسوح يف البحر -مجع بيانات مستقلة عن مصايد األمساك  -جمموعة األعمال الثانية 
 مجع بيانات معتمدة على مصايد األمساك -جمموعة األعمال الثالثة 
 تقدير األرصدة -جمموعة األعمال الرابعة 

 اديةالعناصر االجتماعية االقتص -جمموعة األعمال اخلامسة 
 اقرتاحات اإلدارة -جمموعة األعمال السادسة 

 
 األهداف الرئيسية لكل مجموعة أعمال

بيولوجيا السلطعون األزرق وإيكولوجيته، مبا يشمل اجلوانب الدميغرافية. البيولوجيا: دراسات  -مجموعة األعمال األولى 
يد، والنمو، والتكاثر، والفسيولوجيا، والبارامرتات البيئية، تتناول احلجم، والكثافة، والوفرة، والكتلة األحيائية، وتعزيز الرص

واملوئل، والتغذية، ومسوح املصيد العرضي. اإليكولوجيا: اجلوانب الوراثية، والتفاعالت مع األنواع األخرى، وآثار معدات 
 الصيد على البيئة البحرية.
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ك من خالل مسوح متعددة السنوات يف البحر تتناول مجع بيانات مستقلة عن مصايد األمسا -مجموعة األعمال الثانية 
 شباك اجلر بالزانة/اجلرافات، مثل مؤشرات الكتلة األحيائية والوفرة، والتوزيع حسب احلجم/العمر، واملصيد العرضي.

 
مجع بيانات معتمدة على مصايد األمساك من خالل أخذ عينات من املوانئ (مثل عمليات  -مجموعة األعمال الثالثة 

اإلنزال، والطول/التوزيع، وتقنيات الصيد املستخدمة، والسفن املشاركة يف نشاط الصيد، والقيمة)، ومن خالل مراقبني على 
 منت السفن (مثل املصيد العرضي، وعدد األيام يف البحر).

 
 مجع بيانات تارخيية.تقدير األرصدة: تقصي منهجيات تقييم حالة السلطعون األزرق، مبا يشمل  -مجموعة األعمال الرابعة 

 
العناصر االجتماعية االقتصادية: مسح اجتماعي اقتصادي للقطاع، والتجارة، واألسواق،  -مجموعة األعمال الخامسة 

ووضع مؤشرات اقتصادية، واجلوانب اخلارجية املؤثرة على مصايد األمساك، واالستدامة االقتصادية ملعدات الصيد ذات 
 الصلة.

 
اقرتاحات اإلدارة: حتديد التدابري اإلضافية املمكنة عن طريق تقييم اسرتاتيجية اإلدارة من  -سادسة مجموعة األعمال ال

 أجل استدامة مصايد السلطعون األزرق. 
 

 تنفيذ برنامج البحث اإلقليمي
 تتكفل اهليئة مبا يلي: 

 
 تقييم التقدم احملرز يف خمتلف جمموعات األعمال؛ −
لعمر على سبيل املثال) وكذلك بروتوكوالت للبحث؛ وتنظيم أنشطة لبناء حتديد طرق موحَّدة (من حيث ا −

 القدرات.
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 12 المرفق
 

من أجل أرصدة األسماك  2021-2019بشأن تدابير طوارئ إضافية في الفترة  GFCM/42/2018/8التوصية 
 )18و 17السطحية الصغيرة في البحر األدرياتيكي (المنطقتان الجغرافيتان الفرعيتان 

 
 إن اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (اهليئة)،

 
أن هدف اتفاق إنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (اتفاق إنشاء اهليئة) هو إذ تضع يف االعتبار 

االجتماعية، واالقتصادية، ضمان صون املوارد البحرية احلية واستخدامها على حنو مستدام على املستويات البيولوجية، و 
 والبيئية، يف منطقة اختصاص اهليئة؛

 
بأن على اهليئة، من أجل حتقيق هدف اتفاق إنشائها، أن تعتمد توصيات بشأن تدابري احلفظ واإلدارة هبدف وإذ تذكر 

ارية االقتصادية ضمان االستدامة الطويلة األجل ألنشطة الصيد من أجل احلفاظ على املوارد البحرية احلية، واالستمر 
واالجتماعية ملصايد األمساك، وأنه من خالل اعتماد تلك التوصيات، تويل أمهية خاصة إىل التدابري اليت من شأ�ا منع 
الصيد املفرط والتقليل إىل أدىن حد من املصيد املرجتع ومن اآلثار احملتملة على مصايد األمساك الصغرية النطاق واجملتمعات 

 احمللية؛ 
 

مصايد األمساك وتنمية إدارة على اهليئة، حتقيقاً هلدف اتفاق إنشائها، أن تشجِّع، اتباع �ج إقليمي فرعي إزاء  بأنُتذكر وإذ 
تربية األحياء املائية من أجل التعامل بصورة أفضل مع السمات املميزة للبحر األبيض املتوسط والبحر األسود، حسب 

 املقتضى؛
 

ى اهليئة اختاذ تدابري إدارة باالستناد إىل �ج قائم على النظام اإليكولوجي إزاء مصايد األمساك أن عل وإذ تضع يف االعتبار
 هبدف ضمان احلفاظ على األرصدة مبا يتجاوز املستويات اليت ميكن أن حتقق غلة مستدامة قصوى؛

 
ة العلمية املتاحة، مع مراعاة العوامل البيئية أن مجيع التدابري اليت تتخذها اهليئة تستند إىل أفضل املشور  وإذ تضع يف االعتبار

 واالقتصادية والبيئية ذات الصلة؛
 

أن على اهليئة تطبيق �ج وقائي وفقاً ملدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة األغذية وإذ تضع يف االعتبار 
 والزراعة لألمم املتحدة؛

 
الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة تنص على  أن مدونة السلوك بشأن وإذ تضع يف االعتبار

ينبغي للدول أن ُتطبِّق على نطاق واسع �جاً وقائياً يف صيانة املوارد املائية احلّية وإدارهتا واستغالهلا، من أجل محايتها ”أنه 
توافرة. وجيب أّال يكون عدم وجود معلومات علمية كافية واحلفاظ على بيئتها املائية، مع مراعاة أفضل الدالئل العلمية امل

مربرًا لتأجيل أو عدم اختاذ تدابري صيانة األنواع املستهدفة واألنواع املتصلة هبا أو املعتمدة عليها واألنواع غري املستهدفة، 
 ؛“وصيانة بيئتها
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أن أرصدة األنشوفة والسردين موزَّعة يف املنطقتني أن اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك ترى وإذ تالحظ 
 وأ�ا أجرت أول تقديراهتا املشرتكة يف دورهتا الثامنة عشرة؛ 18و 17اجلغرافيتني الفرعيتني 

 
 18و 17أن تنقيح مدخالت البيانات والتقديرات املعيارية للسردين واألنشوفة يف املنطقتني اجلغرافيتني الفرعيتني  وإذ تالحظ

، وأن جمموعة العمل املعنية بتقدير أرصدة األنواع السطحية الصغرية قدمت يف نوفمرب/تشرين 2016-2015يت يف الفرتة ُأجر 
 مناذج التقدير النهائي لألرصدة باالستناد إىل البيانات املنقحة؛ 2017الثاين 

 
، 2018صت يف دورهتا العشرين (يونيو/حزيران أن اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك خل وإذ تضع يف االعتبار

تزال  مستغلة استغالًال مفرطًا وال 18و 17املغرب) إىل أن أرصدة األنشوفة والسردين يف املنطقتني اجلغرافيتني الفرعيتني 
تدامة معرضة الستغالل مفرط يبلغ فيه معدل نفوق األمساك الفعلي بسبب الصيد مقارنة باملستوى الذي حيقق الغلة املس

 على التوايل، ودعت مرة أخرى إىل تقليص نفوق األمساك بسبب الصيد؛  77.2و msyF/F (23.2القصوى (
 

أن نفوق األمساك بسبب الصيد نظام للقياسات اإلمجالية ميكن تعديله عن طريق ختفيض طاقة الصيد  وإذ تضع يف االعتبار
 و/أو جهد الصيد؛

 
اليت تضع تدابري طوارئ  GFCM/40/2016/3(التوصية  2018و 2017ارئ للسنتني أن تدابري الطو  وإذ تضع يف االعتبار

املنطقتان اجلغرافيتان [من أجل أرصدة األمساك السطحية الصغرية يف البحر األدرياتيكي  2018و 2017إضافية يف السنتني 
بشأن خطة  GFCM/37/2013/1وصية ) مل تعد سارية، وأن اهليئة سُتحدِّث خطة اإلدارة احلالية (الت]18و 17الفرعيتان 

مشال [ 17متعددة السنوات إلدارة مصايد األمساك اليت تستغل أرصدة األمساك السطحية الصغرية يف املنطقة اجلغرافية الفرعية 
طقة وبشأن تدابري احلفظ االنتقالية ملصايد األمساك اليت تستغل أرصدة األمساك السطحية الصغرية يف املن ]البحر األدرياتيكي
) من خالل آخر املشورة العلمية لضمان التنفيذ يف موعد ال يتجاوز عام ]جنوب البحر األدرياتيكي[ 18اجلغرافية الفرعية 

، وأن من الضروري، بسبب الرتدي الشديد حلالة أرصدة األنشوفة، اعتماد تدابري طوارئ جديدة للحد من نفوق 2022
 ؛2021و 2020و 2019ت أرصدة األمساك السطحية الصغرية يف السنوا

 
، إذا خلصت اللجنة العلمية االستشارية املعنية GFCM/40/2016/3من التوصية  18أنه، وفقاً للفقرة وإذ تضع يف االعتبار 

مبصايد األمساك إىل أن أمساك األنشوفة والسردين ال تزال مستغلة استغالًال مفرطاً، جيوز للهيئة اعتماد تدابري أكثر تشدداً 
ان الوصول مبستويات استغالل أرصدة األمساك السطحية الصغرية يف البحر األدرياتيكي إىل املستوى الذي حيقق هبدف ضم

 .2020الغلة املستدامة القصوى حبلول عام 
 

أن بيانات املسح الصويت هلذين النوعني من األمساك السطحية الصغرية، أي السردين واألنشوفة، ُتشري إىل وإذ تالحظ 
 تلة األحيائية اإلمجالية؛تراجع الك

 
 2018أن التقدير األخري حلالة األرصدة الذي أجرته اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك يف عام وإذ تالحظ 

، وتراجع الكتلة األحيائية 2005ُيشري أيضًا إىل ازدياد تراجع الكتلة األحيائية لرصيد األنشوفة يف فرتة التسرئة منذ عام 
 ؛2017رصيد السردين يف فرتة التسرئة باملقارنة مع التقدير الذي ُأجري يف عام ل
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أنه بالنظر إىل أن القيود الزمنية املؤقتة تعترب مفيدة يف تأثريها على مصايد األمساك، تفرض فرتة إغالق خالل  وإذ تالحظ
 موسم تسرئة األنشوفة والسردين يف البحر األدرياتيكي؛

 
أن مراقبة تأثريات تدابري اإلدارة املعتمدة واملطبقة حىت تارخيه على حالة أرصدة األنواع السطحية  تباروإذ تضع يف االع

الصغرية يف البحر األدرياتيكي قد تستغرق عدة سنوات يف ضوء ديناميات األرصدة، ولكن هذا التأخري ينبغي أّال يكون 
 ؛مربراً لتأخري اختاذ إجراءات لتحسني حالة هذه األرصدة

 
 أن اهليئة قد ترغب يف اعتماد تدابري إضافية تشمل فرض قيود على املصيد؛ وإذ تضع يف االعتبار

 
األمهية االجتماعية االقتصادية ملصايد األمساك اليت تستغل السردين واألنشوفة يف البحر األدرياتيكي  وإذ تضع يف االعتبار

 واحلاجة إىل ضمان استدامتها؛
 

من تلك  2بشأن إدارة األنواع السطحية القاعية والصغرية املختارة، وخباصة الفقرة  GFCM/27/2002/1بالتوصية  وإذ ُتذكر
 التوصية؛

 
بشأن إدارة مصايد أمساك معيَّنة تستغل األنواع القاعية والسطحية الصغرية، وخباصة  GFCM/30/2006/1بالتوصية  وإذ تذكر
 من تلك التوصية؛ 3و 2الفقرتان 

 
بشأن خطة متعددة السنوات إلدارة مصايد األمساك اليت تستغل أرصدة األمساك  GFCM/37/2013/1توصية بال وإذ ُتذكر

(مشال البحر األدرياتيكي) وبشأن تدابري احلفظ االنتقالية ملصايد األمساك  17السطحية الصغرية يف املنطقة اجلغرافية الفرعية 
 (جنوب البحر األدرياتيكي)؛  18نطقة اجلغرافية الفرعية اليت تستغل أرصدة األمساك السطحية الصغرية يف امل

 
يف ما يتصل بأرصدة األمساك السطحية  2015بشأن التدابري الوقائية والطارئة لعام  GFCM/38/2014/1بالتوصية  وإذ ُتذكر

 ؛GFCM/37/2013/1، املعدلة للتوصية 17الصغرية يف املنطقة اجلغرافية الفرعية 
 

وفرضت حاالت إغالق مكاين  2015، خفضت جهود الصيد يف GFCM/38/2014/1ب التوصية أنه مبوجوإذ تالحظ 
 ؛ 17وزمين أمام سفن صيد أرصدة األمساك السطحية الصغرية يف املنطقة اجلغرافية الفرعية 

 
ك السطحية بشأن أرصدة األمسا 2016اليت تضع تدابري وقائية وطارئة أخرى يف عام  GFCM/39/2015/1بالتوصية  وإذ ُتذكر

 ).18و 17الصغرية يف البحر األدرياتيكي (املنطقتان اجلغرافيتان الفرعيتان 
 

بالنسبة لسفن الصيد اليت  2016، خفضت جهود الصيد يف عام GFCM/39/2015/1أنه، مبوجب التوصية وإذ تالحظ 
على سفن صيد  2016 يف عام ، وفرضت حاالت إغالق مكاين وزمين17تستهدف األنشوفة يف املنطقة اجلغرافية الفرعية 

 ؛18و 17أرصدة األمساك السطحية الصغرية يف املنطقتني اجلغرافيتني الفرعيتني 
 

 من اتفاق إنشاء اهليئة، التوصية التالية:  13(ب) و8(ب) و5وفقاً ألحكام املواد  تعتمد،
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 الجزء األول
 الهدف العام والنطاق الجغرافي والتعاريف

 
م هلذه التوصية يف ضمان خفض مستويات استغالل أرصدة األمساك السطحية الصغرية يف البحر يتمثل اهلدف العا -1

وضمان حتقيق االستقرار، من الناحيتني االجتماعية  2020األدرياتيكي من أجل حتقيق الغلة املستدامة القصوى حبلول عام 
 الصغرية. واالقتصادية، ألساطيل سفن الصيد اليت تستهدف أنواع األمساك السطحية

 
 .2021(البحر األدرياتيكي) حىت عام  18و 17تسري هذه التوصية على املنطقتني اجلغرافيتني الفرعيتني  -2
 
 ألغراض هذه التوصية:  -3
 

 ؛Engraulis encrasicolusتعين السمك املنتمي للنوع “ األنشوفة” (أ)
 ؛Sardina pilchardusيعين السمك املنتمي للنوع “ السردين” (ب)
 تعين أرصدة األنشوفة والسردين؛“ األمساك السطحية الصغرية” (ج)
 تعين سفينة صيد تعمل بشكل منفرد أو مزدوج باستخدام شباك جر سطحية؛“ سفينة جر سطحي” (د)
تعين سفينة صيد تعمل باستخدام شبكة جر قابضة لصيد األنواع “ سفينة ذات شبكة جر قابضة” (هـ)

 السطحية الصغرية.
 

 الثانيالجزء 
 تدابير اإلدارة الطارئة

 
لدى األطراف املتعاقدة  2021و 2020و 2019ال يتجاوز مستوى مصيد األمساك السطحية الصغرية يف السنوات  -4

بشأن  GFCM/33/2009/3احملددة وفقًا للتوصية  2014واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة مستوياته اليت كان عليها يف عام 
 .GFCM/31/2007/1إلحصائية للمهمة األوىل للهيئة، امللغية للقرار تنفيذ املصفوفة ا

 
على األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة اليت ال  4ال تسري األحكام املنصوص عليها يف الفقرة  -5

ألطراف املتعاونة غري ، على أال يتجاوز املصيد لدى هذه األطراف املتعاقدة وا2014طن يف عام   5002يتعدى مصيدها 
 طن يف أٍي من السنوات الثالث املشمولة هبذه التوصية. 2 500املتعاقدة 

 
  500باإلضافة إىل ما سبق، تطبق األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة اليت زاد مصيدها املعلن على  -6
يف املائة سنويًا بدءًا من مستوى مصيد  5بنسبة  2021و 2020و 2019ختفيضًا تدرجييًا يف السنوات  2014طن يف عام 2

 .GFCM/33/2009/3حسب ما هو وارد يف التوصية  2014األمساك السطحية الصغرية لعام 
 
تتجاوز أي سنة معيَّنة، توصي اهليئة بتدابري إدارة مالئمة للتعويض عن  4إذا كانت حدود املصيد املقررة يف الفقرة  -7

 املصيد املفرط. 
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 جهد الصيد
والتوصية  GFCM/37/2013/1من التوصية  27دون اإلخالل جبهد الصيد احملدَّد مبوجب الفقرة  -8

GFCM/38/2014/1 تكفل األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة أّال تتجاوز سفن الصيد التابعة هلا اليت ،
يوم  144، على أن يكون احلد األقصى الستهداف السردين يوم صيد سنوياً  180تستهدف األنواع السطحية الصغرية 

 يوم صيد.  144صيد، واحلد األقصى الستهداف األنشوفة 
 

 حاالت اإلغالق

فرتات إغالق زمين  2021و 2020و 2019تفرض األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة يف السنوات  -9
انت غري متزامنة مع سفن الصيد بالشباك القابضة وسفن الصيد بشباك اجلر حمددة على مستوى األساطيل (حىت وإن ك

السطحية) من أجل محاية األرصدة أثناء فرتات التسرئة. وتغطي فرتات اإلغالق املذكورة جممل توزيع أرصدة األمساك 
تقل  طحية الصغرية لفرتات الالسطحية الصغرية يف البحر األدرياتيكي وتؤثر على مجيع األساطيل اليت تستهدف األمساك الس

يومًا متصًال لكل تشكيل من األساطيل. وحيظر على السفن املنتمية لألساطيل اخلاضعة لإلغالق تغيري املعدات  30عن 
اليت تستهدف األمساك السطحية الصغرية (شباك قابضة إىل/من شباك جر سطحية) أثناء فرتة اإلغالق. ويُطبق ذلك 

 لزمنية التالية:اإلغالق خالل الفرتات ا
 

 مارس/آذار  31أكتوبر/تشرين األول إىل  1بالنسبة للسردين من 
 سبتمرب/أيلول 30أبريل/نيسان إىل  1بالنسبة لألنشوفة من 

 
يوماً متصالً بالنسبة لألساطيل  15، جيوز فرض اإلغالق الزمين لفرتات ال تقل عن 9على سبيل االستثناء من الفقرة  -10

سفينة من سفن الشباك القابضة و/أو سفن شباك اجلر السطحية اليت تباشر فعلياً  15عدد سفنها عن  الوطنية اليت يقل
 صيد أرصدة األمساك السطحية الصغرية.

 
تفرض األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة فرتات إغالق مكاين على السفن اليت يزيد طوهلا اإلمجايل  -11

. وتغطي فرتات 2021أشهر يف عام  9، و2020أشهر يف عام  8، و2019أشهر يف عام  7ال تقل عن  مرتًا ملدة 12على 
 يف املائة من املياه اإلقليمية أو املياه الداخلية املهمة حلماية فئات األمساك الصغرية السن. 30اإلغالق 

 
نشاط الصيد باستخدام  2021و 2020و 2019يف إطار محاية األمساك السطحية الصغرية، ُحيظر يف السنوات  -12

سفن الشباك القابضة وسفن شباك اجلر السطحية اليت تستهدف األنشوفة أو السردين يف املنطقة احملددة يف اخلريطة الواردة 
 .1يف امللحق 

 
كانون /ديسمرب 31ُختطر األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة أمانة اهليئة، يف موعد ال يتجاوز  -13

 .11و 10و 9، مبجموعة تواريخ اإلغالق وأماكن تطبيقها الواردة يف الفقرات 2018األول 
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 قدرة األسطول وسجل األساطيل
نوفمرب/تشرين الثاين  30تُبلِّغ األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة أمانة اهليئة يف موعد ال يتجاوز  -14

ن صيد األمساك السطحية بشباك اجلر (املنفردة أو املزدوجة) والسفن ذات الشباك القابضة اليت ، بقائمة مجيع سف2018
 .2014كانت تُباشر صيد أرصدة األمساك السطحية الصغرية يف عام 

 
 تكفل األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة أن القدرة اإلمجالية لسفن الصيد بشباك اجلر والشباك -15

و/أو احلمولة اإلمجالية ) GTالقابضة اليت تباشر فعليا صيد أرصدة األمساك السطحية الصغرية، من حيث احلمولة اإلمجالية (
) وقدرة احملرك (بالكيلو واط)، وعدد السفن، حسب ما هو مسجل يف السجالت الوطنية وسجالت GRTاملسجلة (

 .2014سطحية الصغرية يف عام اهليئة، ال تتجاوز قدرة أسطول سفن صيد األنواع ال
 

من سفن الشباك  10على األساطيل الوطنية اليت تقل عن  15ال تسري األحكام املنصوص عليها يف الفقرة  -16
القابضة و/أو سفن شباك اجلر السطحية اليت تُباشر فعليًا صيد أرصدة األمساك السطحية الصغرية. ويف تلك احلالة جيوز 

يف املائة من عدد السفن ومن حيث احلمولة اإلمجالية و/أو احلمولة  50نشطة مبا ال يزيد على زيادة قدرة األساطيل ال
 اإلمجالية املسجلة وقدرة احملرك بالكيلو واط.

 
 الجزء الثالث
 الرصد العلمي

 
لصوتية املائية تقرتح اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك حلوًال بديلة لضمان إتاحة نتائج املسوح ا -17

 أي سنة معيَّنة، مبا يشمل تنفيذ املسوح الشتوية اإلضافية. منيناير/كانون الثاين  31للسنة السابقة يف موعد ال يتجاوز 
 

تُقيِّم اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك يف كل سنة فعالية التدابري الطارئة احملددة مبوجب هذه  -18
 .1حتقيق األهداف احملددة يف الفقرة  التوصية من أجل

 
الوالية إىل  2020تسند اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك خالل دورهتا الثانية والعشرين يف عام  -19

اليت سُتنفذ  حلقة العمل املعنية بتقييم تدابري اإلدارة من أجل إجراء تقييم السرتاتيجية اإلدارة الختبار ُ�ج اإلدارة البديلة
 .2وفقاً لالختصاصات الواردة يف امللحق  2022اعتباراً من عام 

 
وانطالقاً من مشورة اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك،  19يف ضوء نتائج العمل املذكور يف الفقرة  -20

 .2022وعد ال يتجاوز عام وتنفذ خطة لإلدارة يف م GFCM/37/2013/1التوصية  2021تُنقح اهليئة يف عام 
 

 الجزء الرابع

 برنامج الرصد والمراقبة واإلشراف
 

تيسرياً لرصد املصيد، يراعى إنزال مجيع كميات املصيد باستثناء املصيد الذي ميكن ارجتاعه وفقاً للتشريع الوطين  -21
 القائم.



130 
 

ة، ومبساعدة من أمانة اهليئة، يُنفذ مشروع جترييب بناًء على طلب األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقد -22
بغرض إنشاء برنامج طوعي للمراقبة والتفتيش من أجل ضمان االمتثال لتدابري احلفظ واإلدارة املنصوص  2019يف عام 

 عليها يف هذه التوصية.
 

مجلة عناصر تشمل  2021و 2020و 2019يشمل الربنامج الطوعي للمراقبة والتفتيش الذي سُينفذ يف السنوات  -23
 ما يلي:

 
 عمليات تفتيش يف البحر؛ (أ)

إجراءات للتحقيق الفعال يف االنتهاكات املزعومة لتدابري احلفظ واإلدارة الواردة يف هذه التوصية، وإلبالغ  (ب)
 اهليئة باإلجراءات املتخذة، مبا فيها إجراءات تبادل املعلومات؛

لواجب اختاذها عندما تكتشف عمليات التفتيش وقوع انتهاكات أحكام بشأن اإلجراءات املالئمة ا (ج)
جسيمة، فضًال عن املتابعة السريعة والشفافة لتلك اإلجراءات من أجل احلفاظ على مبدأ مسؤولية دولة 

 العلم يف الربنامج املزمع؛
 عمليات تفتيش يف املوانئ؛ (د)
 حصائية ألغراض اإلدارة؛رصد عمليات اإلنزال واملصيد، مبا يشمل املتابعة اإل (هـ)
 برامج رصد حمددة، مبا يشمل الصعود إىل ظهر السفينة وتفتيشها. (و)
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 1 الملحق

 

 
 

 )Pomo/Jabuka Pitبومو/جابوكا بيت (
 خط الطول خط العرض النقطة

1 43°32,044’ N 15°16,501’ E 
2 43°05,452’ N 14°58,658’ E 
3 43°03,477’ N 14°54,982’ E 
4 42°49,811’ N 14°29,550’ E 
5 42°35,205’ N 14°59,611’ E 
6 42°49,668’ N 15°05,802’ E 
7 42°50,450’ N 15°07,431’ E 
8 42°55,618’ N 15°18,194’ E 
9 43°17,436’ N 15°29,496’ E 

10 43°24,758’ N 15°33,215’ E 
11 43°20,345’ N 15°47,012’ E 
12 43°18,150’ N 15°51,362’ E 
13 43°13,984’ N 15°55,232’ E 
14 43°12,873’ N 15°52,761’ E 
15 43°13,494’ N 15°40,040’ E 
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 2الملحق 
 

 اختصاصات مجموعة العمل المعنية باستراتيجيات إدارة أنواع األسماك السطحية الصغيرة في البحر األدرياتيكي
 

رة بديلة (قاعدة مراقبة حمصول الصيد) ألمساك األنشوفة والسردين يف ، ُ�ج إدا2022ختترب جمموعة العمل، اعتباراً من عام 
البحر األدرياتيكي باستخدام خمتلف مستويات اجلهد و/أو اسرتاتيجيات اإلدارة القائمة على املصيد والنقاط املرجعية العاملة 

 ئية.باالستناد إىل القيم احملددة ملستويات نفوق األمساك بسبب الصيد، والكتلة األحيا
 

 القرارات المتعلقة باإلدارة
اختبار قاعدة مراقبة حمصول الصيد الذي ينشأ عنه نفوق يف األمساك مقارنة باملستوى الذي حيقق الغلة  (أ)

املستدامة القصوى، باالقرتان مع جهد الصيد واإلدارة القائمة على املصيد مبا يكفل خفض احتماالت 
يف املائة)، مبا يشمل  5(احتماالت بنسبة  limBناء التسرئة إىل ما دون اخنفاض الكتلة األحيائية لألرصدة أث

 .2017السيناريوهات املتفق عليها يف حلقة العمل املعنية بتقييم تدابري اإلدارة لعام 
الكتلة األحيائية اليت تضمن اخنفاض احتماالت تراجع الكتلة األحيائية  إفالت اختبار قاعدة مراقبة (ب)

يف املائة) باالقرتان مع جهد الصيد واإلدارة  5(احتماالت بنسبة  limBء التسرئة إىل ما دون لألرصدة أثنا
 القائمة على املصيد. وُحيدَّد هلذه القاعدة ما يلي:

 
 )escapementBاملستوى األمثل إلفالت الكتلة األحيائية ( -
 ) capFاحلاجة إىل وضع حد أقصى ملعدالت نفوق األمساك بسبب الصيد ( -

جيوز جملموعة العمل املعنية بتقييم تدابري اإلدارة اقرتاح واختبار سيناريوهات إدارة مالئمة أخرى ملصايد  )(ج
 أمساك األنواع السطحية الصغرية يف البحر األدرياتيكي باالستناد إىل �ج النظام اإليكولوجي. 

 
 األداء االقتصادي

وانب االجتماعية واالقتصادية لألساطيل املعنية والصناعات ذات تقييم أثر خمتلف قواعد مراقبة حمصول الصيد على اجل
 الصلة (التجهيز واستزراع التونة).

 
 إحصاءات األداء

من السنوات باستخدام األدوات التشخيصية  20-10-5تقييم أداء السيناريوهات البديلة على امتداد نطاق زمين مدته 
 كيز بصفة خاصة على ما يلي بشأن معدل احملصول:املعيارية لتقييم اسرتاتيجية اإلدارة مع الرت 

 
  limBاحتماالت تراجع الكتلة األحيائية للرصيد يف فرتة التسرئة إىل ما دون  •
 مستوى املخاطر مقارنة مبستوى املصيد •
 تقّلب املصيد •
 متوسط املصيد •
 مستوى الكتلة األحيائية للرصيد يف فرتة التسرئة •
  احتماالت إغالق مصايد األمساك •
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 13 مرفقال
 

 بشأن برنامج بحث إقليمي لمصايد GFCM/42/2018/9التوصية 
 )29حلزون رابانا البحر األسود (المنطقة الجغرافية الفرعية 

 
 إن اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (اهليئة)،

 
بيض املتوسط (اتفاق إنشاء اهليئة) هو أن هدف اتفاق إنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األإذ تضع يف االعتبار 

ضمان صون املوارد البحرية احلية واستخدامها على حنو مستدام على املستويات البيولوجية، واالجتماعية، واالقتصادية، 
 والبيئية، يف منطقة اختصاص اهليئة؛

 
ن تدابري احلفظ واإلدارة هبدف بأن على اهليئة، من أجل حتقيق هدف اتفاق إنشائها، أن تعتمد توصيات بشأوإذ تذكر 

ضمان االستدامة الطويلة األجل ألنشطة الصيد من أجل احلفاظ على املوارد البحرية احلية، واالستمرارية االقتصادية 
واالجتماعية ملصايد األمساك، وأنه من خالل اعتماد تلك التوصيات، تويل أمهية خاصة إىل التدابري اليت من شأ�ا منع 

ط والتقليل إىل أدىن حد من املصيد املرجتع ومن اآلثار احملتملة على مصايد األمساك الصغرية النطاق واجملتمعات الصيد املفر 
 احمللية؛

 
على اهليئة، حتقيقًا هلدف اتفاق إنشائها، أن تشجِّع، حسب االقتضاء، اتباع �ج إقليمي فرعي يف إدارة  بأنوإذ ُتذكر 

 ياء املائية ملعاجلة السمات املميزة للبحر األبيض املتوسط والبحر األسود على حنو أفضل؛مصايد األمساك وتنمية تربية األح
 

أن على اهليئة أن تعتمد تدابري إدارة باالستناد إىل �ج قائم على النظام اإليكولوجي إزاء مصايد  وإذ تضع يف االعتبار
 حتقق غلة مستدامة قصوى؛ األمساك لضمان احلفاظ على األرصدة عند املستويات اليت ميكن أن

 
من أجل تعزيز التعاون يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف البحر األسود،  2016بأن إعالن بوخارست لعام  وإذ ُتذكر

) الواردة يف ملحق اإلعالن، يوصي بالتعاون مع اهليئة من أجل 1سيما املخرجات التقنية الجتماعات اخلرباء (الفريق  ال
�ج قائم على النظام اإليكولوجي يف إدارة مصايد األمساك ويشمل مجع معلومات عن املسائل املتصلة مبصايد األمساك،  تعزيز

، واألنواع املعرضة للخطرمثل البيانات االجتماعية االقتصادية ذات الصلة، واملصيد املرجتع، واملصيد العرضي من األنواع 
 جية البحرية؛الغازية وسائر جوانب الُنظم اإليكولو 

 
املعين مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف البحر األسود يدعو البلدان  2018بأن إعالن صوفيا الوزاري لعام  وإذ ُتذكر

يتعلق  املشاطئة للبحر األسود إىل تعزيز التعاون املتعدد األطراف وتنفيذ إجراءات لتحسني استدامة املوارد، وخباصة ما
إلدارة مصايد األمساك باالستناد إىل النظام اإليكولوجي يف البحر  وتنفيذ إطار يانات، والتقييم العلميمنها جبمع الب

 األسود؛
 

أن على اهليئة تطبيق النهج الوقائي وفقاً التفاق تنفيذ ما تتضمنه اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار  وإذ تضع يف االعتبار
من أحكام بشأن حفظ وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة  1982ديسمرب/كانون األول  10املؤرخة 
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، ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة األغذية 1995أغسطس/آب  4السمكية الكثرية الرتحال، املؤرخة 
 والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة)؛

 
ينبغي للدول أن ُتطبِّق ”لصيد الرشيد الصادرة عن املنظمة تنص على أنه أن مدونة السلوك بشأن ا وإذ تضع يف االعتبار

على نطاق واسع �جًا وقائيًا يف صيانة املوارد املائية احلّية وإدارهتا واستغالهلا، من أجل محايتها واحلفاظ على بيئتها املائية 
معلومات علمية كافية مربرًا لتأجيل أو عدم اختاذ مع مراعاة أفضل الدالئل العلمية املتوافرة، وجيب أّال يكون عدم وجود 

 ؛“تدابري صيانة األنواع املستهدفة واألنواع املتصلة هبا أو املعتمدة عليها واألنواع غري املستهدفة، وصيانة بيئتها
 

مشروع مصايد أن التدابري املتخذة من اهليئة تستند إىل أفضل املشورة العلمية املتاحة وإىل عمل وإذ تضع يف االعتبار 
األمساك املستدامة يف البحر األسود يف دعم املشورة املقدمة من جمموعة العمل املعنية بالبحر األسود، مع مراعاة العوامل 

 البيئية واالقتصادية واالجتماعية ذات الصلة؛
 

دة يف البحر األسود (جورجيا، أن استنتاجات االجتماع اخلامس للمجموعة اإلقليمية الفرعية املعنية بتقدير األرصوإذ تالحظ 
) ُتشري إىل أن مصايد حلزون رابانا البحر األسود وصلت بالفعل إىل مستويات الغلة املستدامة 2017ديسمرب/كانون األول 

 القصوى وأنه ينبغي توخي العناية يف مواصلة التوسع يف هذه املصايد؛ 
 

أن يبقى دون العتبات املأمونة لضمان غالت عالية طويلة  أن نفوق األمساك بسبب الصيد ينبغي وإذ تضع يف االعتبار
 األجل واحلد يف الوقت نفسه من خماطر ا�يار الرصيد، وضمان مصايد أمساك مستقرة وأكثر قدرة على االستمرار؛

 
ستدامتها األمهية االجتماعية االقتصادية ملصايد حلزون رابانا البحر األسود واحلاجة إىل ضمان اوإذ تضع يف االعتبار 

 االقتصادية على األجل الطويل؛
 

احلاجة إىل تنقيح بعض تدابري إدارة مصايد األمساك وتكييفها مع تطور حالة األرصدة املستغلة واملعرفة وإذ تضع يف االعتبار 
 العلمية على حد سواء، وضرورة حتديد أسلوب مناسب حتقيقاً هلذه الغاية؛

 
 من اتفاق إنشاء اهليئة، التوصية التالية: 13(ب) و8(ب) و5وفقاً للمواد  تعتمد،

 
 الجزء األول

 األهداف والنطاق والتعاريف
 

 أهداف برنامج البحث
تنشئ هذه التوصية برنامج حبث إقليمي يف سبيل حتقيق االستغالل املستدام حللزون رابانا البحر األسود (املنطقة  -1

 “).برنامج البحث اإلقليمي”م ) (املشار إليه يف ما يلي باس29اجلغرافية الفرعية 
 
ُتطبَّق هذه التوصية على مجيع أنشطة الصيد التجاري اليت تستغل حلزون رابانا البحر األسود (املنطقة اجلغرافية  -2

 ).29الفرعية 
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نسق يدعم برنامج البحث اإلقليمي الذي تنشئه هذه التوصية جمموعة العمل املعنية بالبحر األسود ويقيَّم علمياً ويُ  -3
 يف إطار مشروع مصايد األمساك املستدامة يف البحر األسود.

 
توافق األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة اليت تُباشر سفنها الصيد فعلياً يف املنطقة اجلغرافية الفرعية  -4

 على تنفيذ برنامج البحث اإلقليمي وفقاً ألهداف هذه التوصية. 29
 

 فيالنطاق الجغرا
 . 29يُطبَّق برنامج البحث اإلقليمي والتدابري االنتقالية اليت تنشئها هذه التوصية على املنطقة اجلغرافية الفرعية  -5
 

 التعاريف
 ألغراض هذه التوصية: -6
 

 GFCM/33/2009/2حسب التعريف الوارد يف القرار  29يعين املنطقة اجلغرافية الفرعية “ البحر األسود” (أ)
 ؛GFCM/31/2007/2ء مناطق جغرافية فرعية يف منطقة اختصاص اهليئة، املعّدل للقرار بشأن إنشا

 )؛Rapana venosa( يعين بطنيات األقدام املنتمية إىل النوع رابانا فينوسا“ حلزون رابانا البحر األسود” (ب)

دة مبعدات لصيد رابانا تعين أي سفينة مزوَّ “ سفينة صيد تُباشر فعليًا صيد حلزون رابانا البحر األسود” (ج)
البحر األسود أو املستخدمة يف الغوص حتت املاء لصيد رابانا البحر األسود وحتمل ترخيصاً سارياً لصيد 

 احللزون املذكور.

 
 الجزء الثاني

 األهداف التشغيلية والمحددة
 
ماعية االقتصادية املتصلة مبصايد يتمثل اهلدف التشغيلي هلذه التوصية يف حتسني املعارف العلمية والتقنية واالجت -7

 األمساك اليت تستغل رابانا البحر األسود عن طريق إنشاء برنامج حبث إقليمي حللزون رابانا البحر األسود.
 
يف مجع بيانات عن أنشطة الصيد لتحسني البحث واملعرفة العلمية من أجل  ةيتمثل اهلدف احملدَّد هلذه التوصي -8

دام لألرصدة هبدف احلفاظ عليها عند مستويات الغلة املستدامة القصوى وتوفري مقومات االستمرارية حتقيق االستغالل املست
 االجتماعية واالقتصادية ملصايد حلزون رابانا البحر األسود.

 
، نتائج برنامج البحث اإلقليمي 2021تقيِّم جمموعة العمل املعنية بالبحر األسود، يف اجتماعها السنوي يف عام  -9
لذي تنشئه هذه التوصية، مع مراعاة اجلهود الوطنية املبذولة من األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة إلدارة ا

مصايد حلزون رابانا البحر األسود. وترفع جمموعة العمل املعنية بالبحر األسود تقريراً إىل اهليئة، يف دورهتا اخلامسة واألربعني 
م، عند الضرورة، اقرتاحات بشأن تعديل التدابري احملددة يف هذه التوصية والختاذ تدابري إدارة ومراقبة وتقدِّ  2021يف عام 

 تكميلية. 
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 الجزء الثالث
 برنامج البحث اإلقليمي والرصد العلمي

 
ن رابانا البحر تكفل األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة اليت لديها أساطيل صيد تستهدف حلزو  -10

األسود وضع آلية على النحو الواجب من أجل حتقيق رصد علمي كاٍف ملصيد حلزون رابانا البحر األسود بغرض تيسري 
تنفيذ برنامج البحث اإلقليمي والسماح جملموعة العمل املعنية بالبحر األسود بتوفري معلومات وصفية ومشورة تتعلق على 

 األقل مبا يلي:
 

د املستخدم (مثل عدد أيام/أسابيع الصيد) واملصيد اإلمجايل على املستوى الوطين أو خارج جهد الصي (أ)
 احلدود الوطنية، مع بيان معدات الصيد املستخدمة؛ 

بيانات عن كميات املصيد العرضي اإلمجالية حسب معدات الصيد وأنواع املصيد، ويستثىن من ذلك  (ب)
 ت املاء؛ املصيد الذي تسفر عنه عمليات الغوص حت

التأثريات البيولوجية واالجتماعية االقتصادية الناشئة عن سيناريوهات اإلدارة البديلة، مبا يشمل  (ج)
املدخالت/املخرجات و/أو التدابري التقنية، من قبيل معدات الصيد/اآلثار البيئية، حسب ما تقرتحه 

 األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة؛
 الت اإلغالق املكاين والزمين املمكنة للحفاظ على استدامة مصايد األمساك. حا (د)

 
يُيسِّر مشروع مصايد األمساك املستدامة يف البحر األسود تقييم البيانات ذات الصلة وتنسيقها على املستوى  -11

 اإلقليمي يف إطار برنامج البحث اإلقليمي.
 

العمل املعنية بالبحر األسود، اختصاصات تشمل التكاليف واخلدمات  توفِّر أمانة اهليئة، بدعم من جمموعة -12
 1واملتطلبات األخرى الالزمة لدعم تنفيذ برنامج البحث اإلقليمي حللزون رابانا البحر األسود على النحو املبنيَّ يف امللحق 

 .2019هلذه التوصية. ويبدأ تنفيذ برنامج البحث اإلقليمي يف عام 
 

 الجزء الرابع
 كام ختاميةأح

 
يف ضوء نتائج برنامج البحث اإلقليمي املشار إليه يف اجلزء الثالث من هذه التوصية، جيوز للهيئة اقرتاح تدابري  -13

 إدارة ومراقبة مالئمة جديدة واعتماد تلك التدابري، مبا يشمل رصد أنشطة الصيد واملصيد. 
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 1 الملحق

 
 بشأن حلزون رابانا البحر األسود العناصر الرئيسية لبرنامج البحث اإلقليمي

 
 مقدمة

تشتد احلاجة إىل مشاريع علمية وحبثية يف البحر األسود هبدف سد فجوات املعرفة بشأن حلزون رابانا البحر األسود الذي 
املتعلقة  ميثل أحد األنواع ذات القيمة التجارية الكبرية يف البحر األسود. وطرأت زيادة يف نطاق التغطية ويف جودة البيانات

بوفرة احللزون املذكور، وأتيحت بعض البيانات عن الطول والرتكيبة العمرية. واستنادًا إىل تلك البيانات، ُأجري أول تقييم 
من جانب جمموعة العمل اإلقليمية الفرعية املعنية بتقدير األرصدة يف البحر األسود. غري  2017علمي هلذا احللزون يف عام 

 إىل مسوح مستقلة عن مصايد األمساك يف البحر األسود لتغطية التوزيع اإلقليمي لألنواع التجارية الرئيسية أن االفتقار إمجاالً 
 على حنو شامل ال يزال مستمراً.

 
 السمات الرئيسية لبرنامج البحث اإلقليمي بشأن حلزون رابانا البحر األسود

، والوفرة بعدد الكيلومرتات املربعة، وأمناط التوزيع حتديد أهداف واضحة سلفًا (مثل الكتلة األحيائية باألطنان -
 املكاين والزمين)؛

 إعطاء األولوية جلمع بيانات مفيدة من أجل توفري مشورة علمية لدعم اإلدارة (الطول والعمر ودورة احلياة)؛ -
 ملنتظم؛ اجلمع بني مصادر املعلومات املعتمدة على مصايد األمساك واملستقلة عنها من أجل ضمان الرصد ا -
 ضرورة مشاركة مجيع األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة املطلة على البحر األسود؛ -
ضرورة أن يوفِّر برنامج البحث اإلقليمي أيضًا خطوطًا توجيهية ويُيسِّر التنسيق وتوحيد الربوتوكوالت والتنسيق  -

واإلقليمية والدولية السابقة واجلارية واملستقبلية اليت تتناول ومقارنة النتائج الناشئة عن برامج البحوث الوطنية 
 حلزون رابانا البحر األسود، مثل مشروع مصايد األمساك املستدامة يف البحر األسود.

 
 مجموعات األعمال 

نب االجتماعية ُتصمَّم جمموعات األعمال ملعاجلة اجلوانب الرئيسية املذكورة أعاله باإلضافة إىل احلاجة إىل تقييم اجلوا
 واالقتصادية ملصايد حلزون رابانا يف سياق إدارة األرصدة واستغالهلا على حنو مستدام. 

 البيولوجيا واإليكولوجيا -جمموعة األعمال األوىل 
 مسوح يف البحر -مجع بيانات مستقلة عن مصايد األمساك  -جمموعة األعمال الثانية 
 معتمدة على مصايد األمساكمجع بيانات  -جمموعة األعمال الثالثة 
 تقدير األرصدة -جمموعة األعمال الرابعة 

 العناصر االجتماعية االقتصادية -جمموعة األعمال اخلامسة 
 اقرتاحات اإلدارة -جمموعة األعمال السادسة 
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 األهداف الرئيسية لكل مجموعة أعمال

وإيكولوجيته، مبا يشمل اجلوانب الدميغرافية. البيولوجيا: بيولوجيا حلزون رابانا البحر األسود  -مجموعة األعمال األولى 
دراسات تتناول احلجم، والكثافة، والوفرة، والكتلة األحيائية، وتعزيز الرصيد، والنمو، والتكاثر، والفسيولوجيا، والبارامرتات 

لتفاعالت مع األنواع األخرى، وآثار البيئية، واملوئل، والتغذية، ومسوح املصيد العرضي. اإليكولوجيا: اجلوانب الوراثية، وا
 معدات الصيد على البيئة البحرية.

 
مجع بيانات مستقلة عن مصايد األمساك من خالل مسوح متعددة السنوات يف البحر تتناول  -مجموعة األعمال الثانية 

وزيع حسب احلجم/العمر، واملصيد شباك اجلر القاعية باستخدام الزانة/اجلرافات، مثل مؤشرات الكتلة األحيائية والوفرة، والت
 العرضي.

 
مجع بيانات معتمدة على مصايد األمساك من خالل أخذ عينات من املوانئ (مثل عمليات  -مجموعة األعمال الثالثة 

اإلنزال، والطول/التوزيع، وتقنيات الصيد املستخدمة، والسفن املشاركة يف نشاط الصيد، والقيمة)، ومن خالل مراقبني على 
 السفن (مثل املصيد العرضي، وعدد األيام يف البحر). منت

 
تقدير األرصدة: تقصي منهجيات تقييم حالة حلزون رابانا البحر األسود، مبا يشمل مجع  -مجموعة األعمال الرابعة 

 بيانات تارخيية.
 

والتجارة، واألسواق، العناصر االجتماعية االقتصادية: مسح اجتماعي اقتصادي للقطاع،  -مجموعة األعمال الخامسة 
ووضع مؤشرات اقتصادية، واجلوانب اخلارجية املؤثرة على مصايد األمساك، واالستدامة االقتصادية ملعدات الصيد ذات 

 الصلة.
 

اقرتاحات اإلدارة: حتديد التدابري اإلضافية املمكنة من خالل تقييم اسرتاتيجية اإلدارة من  -مجموعة األعمال السادسة 
 مصايد حلزون رابانا البحر األسود.  أجل استدامة

 
 تنفيذ برنامج البحث اإلقليمي

 تتكفل اهليئة مبا يلي:
 

 تقييم التقدم احملرز يف خمتلف جمموعات األعمال؛ −
 حتديد طرق موحَّدة (من حيث العمر على سبيل املثال) وكذلك بروتوكوالت البحث؛ −
 وتنظيم أنشطة لبناء القدرات. −
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 14 المرفق

 
بشأن الوصول إلى المعلومات والبيانات المتصلة بالرصد والمراقبة واإلشراف في  GFCM/42/2018/10التوصية 

 إطار الخطط المشتركة للتفتيش والمراقبة
 

 إن اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (اهليئة)،
 

بحر األبيض املتوسط (اتفاق إنشاء اهليئة) هو أن هدف اتفاق إنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك الإذ تضع يف االعتبار 
ضمان صون املوارد البحرية احلية واستخدامها على حنو مستدام على املستويات البيولوجية، واالجتماعية، واالقتصادية، 

 والبيئية، يف منطقة اختصاص اهليئة؛
 

سرية البيانات، املعدل للقرار املتعلق بالسياسات واإلجراءات اخلاصة ب GFCM/35/2011/2 بالقراروإذ تذكر 
GFCM/30/2006/1 ؛ 

 
بشأن خطة عمل إقليمية ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف  GFCM/41/2017/7بالتوصية وإذ ُتذكر 

 منطقة اختصاص اهليئة؛
 

األطراف املتعاونة غري املتعاقدة كل بأن هذه اخلطة تقضي بأن تتعاون األطراف املتعاقدة واألطراف غري املتعاقدة و  وإذ تذكر
منها مع اآلخر ومع أمانة اهليئة لتحديد الرعايا مشغلي السفن و/أو مالكيها املستفيدين الضالعني يف الصيد غري القانوين 

 دون إبالغ ودون تنظيم وتثبيطيهم عن ذلك؛ 
 

خذها دولة امليناء ملكافحة الصيد غري القانوين بشأن خمطط إقليمي للتدابري اليت تت GFCM/40/2016/1بالتوصية  وإذ ُتذكر
 دون إبالغ ودون تنظيم يف منطقة اختصاص اهليئة، 

 
استمرار أنشطة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف منطقة اختصاص اهليئة، وأن هذه األنشطة تقلِّص وإذ يقلقها 

 فعالية تدابري اهليئة بشأن احلفظ واإلدارة؛
 

بأن حتديد هوية السفن ييسِّر كثرياً أنشطة الرصد واملراقبة واإلشراف يف مكافحة أنشطة الصيد غري القانوين دون م وإذ ُتسلِّ 
 إبالغ ودون تنظيم، وباحلاجة إىل وضع تلك التدابري وتنفيذها بإنصاف وعلى حنو شفاف ودومنا متييز؛ 

 
 اء اهليئة، التوصية التالية:من اتفاق إنش 13(ب) و8(ب) و5وفقاً ألحكام املواد تعتمد، 

 
 الجزء األول

 الهدف العام والنطاق
 

الغرض من هذه التوصية هو تعزيز الوصول إىل املعلومات وتبادهلا باعتبارها مكونات أساسية ألي نظام فعال  -1
 للرصد واملراقبة واإلشراف وبالتايل لإلدارة السليمة ملصايد األمساك.
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يع األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة املشاركة يف مشاريع جتريبية أو تسري هذه التوصية على مج -2

 خطط دولية للتفتيش والرصد املشرتكني يف منطقة اختصاص اهليئة.
 

 الجزء الثاني

 الوصول إلى البيانات والمعلومات
 

املشاركة يف أنشطة التفتيش واملراقبة يف منطقة  بناًء على طلب األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة -3
اختصاص اهليئة ومبوافقة دولة العلم املعنية اليت تكون طرفًا متعاقدًا أو طرفًا متعاونًا غري متعاقد، تتيح أمانة اهليئة مجيع 

ال ال احلصر، قائمة حمدثَّة املعلومات اليت حتتفظ هبا وفقًا لتدابري اهليئة بشأن احلفظ واإلدارة، مبا يشمل، على سبيل املث
 بالسفن املرخصة وموانئ اإلنزال املعيَّنة.

 
تكفل األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة وأمانة اهليئة املعاجلة اآلمنة للمعلومات املشار إليها يف  -4

 تها نقل البيانات إلكرتونياً.والبيانات والتقارير والرسائل ذات الصلة، ال سيما عندما تشمل معاجل 3الفقرة 
 
تُنفذ أمانة اهليئة تدابري تقنية وتنظيمية مالئمة حلماية البيانات والتقارير والرسائل من التلف غري املقصود أو غري  -5

 القانوين، والضياع غري املقصود، والتغيري، وإفشائها أو الوصول إليها دون ترخيص، ومجيع أشكال املعاجلة غري املالئمة.
 
ال متس هذه التوصية مستوى احلماية لألفراد يف ما يتصل بتجهيز البيانات الشخصية مبوجب أحكام القانون  -6

 الوطين.
 

 الجزء الثالث
 بدء النفاذ

 
تنقل األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة هذه التوصية إىل تشريعاهتا الوطنية مبا يتفق مع املواد  -7
من اتفاق إنشاء اهليئة. وتسعى األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة، عند االقتضاء،  13) و(ب8(ب) و5

 إىل التماس الدعم من أمانة اهليئة لتيسري نقل هذه التوصية إىل تشريعاهتا الوطنية.
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 15 المرفق
 

 بشأن الوسم اإلقليمي لمعدات الصيد GFCM/42/2018/11التوصية 
 

 هليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (اهليئة)،إن ا
 

أن هدف اتفاق إنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (اتفاق إنشاء اهليئة) هو إذ تضع يف االعتبار 
تماعية، واالقتصادية، ضمان صون املوارد البحرية احلية واستخدامها على حنو مستدام على املستويات البيولوجية، واالج

 والبيئية، يف منطقة اختصاص اهليئة؛
 

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن أداء دولة العلم اليت اعتمدهتا جلنة مصايد األمساك يف منظمة  وإذ تأخذ يف احلسبان
 )؛2014و/حزيران األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف دورهتا احلادية والثالثني (مقر منظمة األغذية والزراعة، يوني

 
من أحكام  1982ديسمرب/كانون األول  10باتفاق تنفيذ ما تتضمنه اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة  وإذ ُتذكر

، 1995أغسطس/آب  4بشأن حفظ وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة السمكية الكثرية الرتحال، املؤرخ 
الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، واتفاق تعزيز امتثال سفن الصيد  ومدونة السلوك بشأن

 يف أعايل البحار لتدابري الصيانة واإلدارة الدولية (اتفاق االمتثال)؛
 

ناء ملكافحة املتعلقة بوضع خمطط إقليمي بشأن التدابري اليت تتخذها دولة املي GFCM/40/2016/1بالتوصية وإذ ُتذكر 
 أنشطة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف منطقة اختصاص اهليئة؛ 

 
بشأن خطة عمل إقليمية ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف  GFCM/41/2017/7بالتوصية وإذ ُتذكر 

 منطقة اختصاص اهليئة؛
 

دون إبالغ ودون تنظيم يف منطقة اختصاص اهليئة، وأن هذه األنشطة تقلِّص استمرار أنشطة الصيد غري القانوين وإذ يقلقها 
 فعالية تدابري اهليئة بشأن احلفظ واإلدارة؛

 
أن متطلبات العمل من أجل وسم معدات الصيد عاملية يف نطاقها وتسري أيضًا على املنظمات اإلقليمية  وإذ تالحظ

 املوارد السمكية وإدارة مصايد األمساك وتنميتها؛ الفرعية، واإلقليمية والعاملية املعنية حبفظ 
 

بأن حتديد معدات الصيد ُيسهِّل كثريًا أنشطة الرصد واملراقبة واإلشراف يف مكافحة أنشطة الصيد غري القانوين وإذ ُتسلِّم 
 يز؛ دون إبالغ ودون تنظيم، وباحلاجة إىل وضع تلك التدابري وتنفيذها بإنصاف وعلى حنو شفاف ودومنا متي

 
 من اتفاق إنشاء اهليئة، التوصية التالية:  13(ب) و8(ب) و5، وفقاً ألحكام املواد تعتمد
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 الجزء األول

 وسم معدات الصيد
 

تكفل دولة العلم اليت تكون طرفاً متعاقداً أو طرفاً متعاوناً غري متعاقد أن معدات الصيد السلبية، مثل شباك الصيد  -1
مرتاً  15وخيوط الصيد واخليوط الطويلة، اليت تستخدمها سفن الصيد اليت يزيد طوهلا اإلمجايل على  الثابتة، وسالل الصيد،

واملرخص هلا صيد األنواع اليت تديرها اهليئة يف منطقة اختصاصها، توسم على حنو جيعل من السهل حتديد هويتها وفقاً 
وجيهية الطوعية الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة للقانون الوطين واملعايري املقبولة عموماً، مثل اخلطوط الت

 بشأن وسم معدات الصيد.
 
ُتدعى جمموعة العمل املعنية بتكنولوجيا الصيد إىل أن تدرج ضمن أنشطتها إمكانية تيسري تبادل اخلربات بني  -2

 البلدان يف ما يتصل بوسم معدات الصيد. 
 
طرفًا متعاقدًا أو طرفًا متعاونًا غري متعاقد الوعي بني سفن الصيد وصيادي األمساك  تزيد دولة العلم اليت تكون -3

بشأن أمهية وسم معدات الصيد من أجل مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، ومعدات الصيد املرتوكة أو 
 املفقودة أو املهملة على أي حنو آخر.

 
 الجزء الثاني

 ف المتعاقدة واألطراف المتعاونة غير المتعاقدة من الدول الناميةمتطلبات خاصة لألطرا
 

ُتدرك األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة أن التطبيق الكامل هلذه التوصية يتطلب كفاءة تقنية من  -4
ذه الغاية، تؤخذ يف احلسبان قدرة األطراف مجيع األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة وأمانة اهليئة. وحتقيقاً هل

من اتفاق إنشاء اهليئة،  17املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة من الدول النامية على تنفيذ هذه التوصية وفقاً للمادة 
 ال سيما على سبيل املساعدة التقنية.

 
 الجزء الثالث
 أحكام ختامية

 
تماد األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة أي أحكام أو لوائح أخرى ال خيل تطبيق هذه التوصية باع -5

 ميكن أن حتمل يف طياهتا متطلبات والتزامات أكثر صرامة بشأن وسم معدات الصيد. 
 
 .2022يناير/كانون الثاين  1تدخل هذه التوصية حيز النفاذ يف موعد ال يتجاوز  -6
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 16 المرفق
 

 بشأن تحديد حجم مرجعي أدنى لصيانة الشبوط المرقط في البحر األبيض المتوسط اقتراح معلق
 

The General Fisheries Commission for the Mediterranean (hereafter "the GFCM"), 

CONSIDERING that the objective of the Agreement for the establishment of the General Fisheries 
Commission for the Mediterranean (hereafter "the Agreement") is to ensure the conservation and 
sustainable use, at biological, social, economic and environmental level, of living marine resources in 
the area of application; 

CONSIDERING that the GFCM shall adopt management measures based on an ecosystem approach 
to fisheries to guarantee the maintenance of stocks above levels which can produce maximum 
sustainable yield; 

RECALLING that the Malta Ministerial declaration "MedFish4Ever" requires that in the context of 
establishing an ecosystem-based fisheries management framework, all key fisheries should be 
managed with management plans;  

CONSIDERING that the GFCM shall apply the precautionary approach in accordance with the 1995 
UN Fish Stocks Agreement and the Code of Conduct for Responsible Fisheries of the Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (hereafter the “FAO”); 

CONSIDERING that the blackspot seabream has a peculiar biological life history (protandric 
hermaphrodite species) with relevant percent of individuals changing sex to females at around 33 cm 
total length while the size at first maturity (L50%) is around 30 cm for males and 36 cm for females. 
These biological characteristics are similar to stocks distributed in different geographical areas; 

CONSIDERING the high socio-economic importance of fisheries, especially local fisheries, exploiting 
blackspot seabream and the need to ensure their sustainability; 

CONSIDERING that the blackspot seabream is also targeted by recreational fisheries;  

NOTING that the blackspot seabream is included in the list of priority species of GFCM for the 
Western Mediterranean; 

NOTING that for blackspot seabream exists a high level of illegal, unreported and unregulated catches 
(IUU) all over the Mediterranean and that a more adequate monitoring of involved fishing fleets, 
including recreational fisheries, is needed; 

NOTING that the SAC agrees on the needs, as highlighted by the SRC-WM, for the provision of 
advice for the potential establishment of management measures including, inter alia, an improved the 
bio-economic monitoring and effort standardization of the fisheries; 

ADOPTS, in conformity with Articles 5b, 8 b and 13 of the GFCM Agreement, the following 
recommendation: 

 

PART I 
General objective, geographical scope and definitions 

1. The general objective of the present recommendation is to protect juvenile "blackspot 
seabream" in the Mediterranean Sea. 
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2. For the purpose of this recommendation, “blackspot seabream” means fish pertaining to the 
species: Pagellus bogaraveo. 

PART II 
Minimum conservation reference size 

3. The minimum conservation reference size for blackspot seabream in the whole area covered 
by this recommendation is fixed at XX1 cm total length. 

4. Specimens of blackspot seabream shall be measured from the tip of the snout to the end of the 
tail fin. 

5. Specimens of blackspot seabream smaller than the minimum conservation reference size, 
defined in paragraph 3, in total length as reported above and measured to the lowest centimetre, shall 
not be caught, retained on board, transhipped, transferred, landed, stored, sold, displayed or offered 
for sale. 

6. Notwithstanding paragraph 5, when due to unavoidable circumstances undersized specimens 
of blackspot seabream have been effectively caught, the master of the catching vessel shall record 
those catches (estimated weight) of undersized specimens. 

7. The GFCM Contracting Parties and Cooperating non-Contracting Parties (CPCs) shall 
establish an adequate mechanism for recording catches of undersized specimens of blackspot 
seabream  

8. Without prejudice to provisions foreseen in paragraph 5 and when a system of avoiding 
discards and obligation to land all catches has been established by a CPC, except in justified cases 
where there is a derogation for landing obligations (especially in case of fisheries where high-survival 
rates are well documented), the master of the fishing vessel shall not be allowed to discard those 
catches and shall therefore land all the fish caught independently of the size of the fish. All quantities 
of undersize fish landed shall be recorded and shall not be displayed, offered for sale or used for direct 
human consumption. 

_______________________ 

 

 

 

  

                                                           

1  To be defined in line with the scientific advice of the SAC in 2019. 
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 17 المرفق

 بروتوكوالت لحماية الُنظم اإليكولوجية البحرية الهشة في منطقة اختصاص الهيئة العامة 
 لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط

A –VME encounter reporting protocol in the GFCM area of application 

1. Introduction 
Resolutions of the United Nations General Assembly on sustainable fisheries of 20042, 20063 and 20094 
call upon regional fisheries management organizations (RFMOs) to take urgent action to protect 
vulnerable marine ecosystems (VMEs) from significant adverse impact in areas beyond national 
jurisdiction.  

2. Objective 
Further implement the precautionary approach for managing deep-sea fisheries (DSF) with respect to 
VMEs, due to the difficulty in acquiring data on VMEs location and extent and with a view to avoiding 
the risk of significant adverse impacts (SAIs) by fisheries, GFCM should adopt a VME Encounter 
Protocol for the DSF operating in its area of application. 
GFCM Contracting Party or Cooperating non-Contracting Party (CPCs) should consider, as necessary, 
applying additional management measures to their flagged vessels undertaking DSF to avoid 
overexploitation of resources and to avoid SAIs on VMEs. 

3. Definitions 
The list of VME Indicator Features, Habitats and Taxa for the Mediterranean Sea is given in Annex 1. 

4.  Scope 
• Geographical coverage: Mediterranean Sea (GSAs 01 to 28)  
• Fisheries 

The following fisheries shall be considered: 
i.all fishing vessels above 15 m (LOA) operating with bottom contact fishing gear 

fishing for Aristaeomorpha foliacea, Aristeus antennatus, or Plesionika martia 
ii.all fishing vessels above 15 m (LOA) operating with bottom contact gears (bottom 

trawls, longlines, gillnets and pots and traps) at depths deeper than 300 m and all 
offshore seamounts; 

For the purposes of these technical elements, the fisheries described above shall be referred to as 
“deep-sea fisheries” (DSFs). 

5. Encounter protocol 
• Encounter: an encounter with VME Indicator Taxa is defined as any catch of VME 
Indicator Taxa obtained by any DSF. 

Encounter rule: following an encounter with VME Indicator Taxa during DSF, the vessel captain shall 
immediately report the encounter to the flag State, on the form provided in Annex 2, including the 
following information: 

i.the position of the vessel, either by the start and end point of the tow or set, or by another 
position that is closest to the exact encounter location; 

ii.the fishing characteristics of the vessel; 

                                                           

2  A/RES/59/25 
3  A/RES/61/105 
4  A/RES/64/72 
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iii.the groups of the VME Indicator Taxa encountered and the best estimates of their live weight 
(kg).  

6. Reporting to GFCM Secretariat 
Upon notification by the vessel captain, as described above, relevant CPCs shall forward, within 30 
days, the encounter information reported by the vessel captain, to the GFCM Secretariat, including by 
electronic means. 

7. Review of the information gathered by mean of the VME Encounter Protocol 
The GFCM Secretariat shall compile the data received with the encounter protocols and set up maps of 
the distribution of encounters with VME Indicator Taxa, including their abundance by group. The 
GFCM Secretariat shall regularly inform the SAC about the reported catches of VME Indicator Taxa 
in Mediterranean fisheries. The SAC shall review this information and, based upon the best scientific 
evidence available, evaluate the occurrence of VMEs and propose to the Commission, as appropriate, 
the establishment of new management measures, including FRAs, to ensure the protection of these 
ecosystems. 

8. Observers 
The use of scientific observers to assist the crew in data collection is encouraged in order to allow the 
identification of the VME Indicator Taxa to the lowest taxonomic level and to obtain information on 
bycatch composition.  

9. CPCs responsibilities 
CPCs should consider adopting temporary closures and apply these to their flagged vessels if they 
consider that the encounter has identified a VME. Any measure adopted in this sense should be reported 
to the GFCM Secretariat for further notification to the SAC.  
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Annex 1 
Mediterranean VME indicator features, habitats and taxa  

(a) Mediterranean VME indicator features 
The following features potentially support VMEs: 

Seamounts and volcanic ridges 
Canyons and trenches 
Steep slopes 
Submarine reliefs (slumped blocks, ridges, cobble fields, etc.) 

Cold seeps (pockmarks, mud volcanoes, reducing sediment, anoxic pools, methanogenetic 
hard bottoms) 

Hydrothermal vents 
 

(b) Mediterranean VME indicator habitats 
The following habitats potentially support VMEs: 

Cold-water coral reefs 
Coral gardens 

- Hard-bottom coral garden 
- Soft-bottom coral gardens 

Sea pen fields 
Deep-sea sponge aggregations 

- “Ostur” sponge aggregations 
- Hard-bottom sponge gardens 
- Glass sponge communities 
- Soft-bottom sponge gardens 

Tube-dwelling anemone patches 
Crinoid fields 
Oyster reefs and other giant bivalves 
Seep and vent communities 
Other dense emergent fauna 

 
(c) Mediterranean VME indicator taxa 

Phylum Class Subclass (Order) 
Cnidaria 
 

Anthozoa  Hexacorallia (Antipatharia, Scleractinia) 
Octocorallia (Alcyonacea, Pennatulacea) 
Ceriantharia  

 Hydrozoa Hydroidolina 
Porifera 
(sponges) 

Demospongiae  

 Hexactinellida  Amphidiscophora 
Hexasterophora 

Bryozoa Gymnolaemata 
Stenolaemata 

 

Echinodermata Crinoidea Articulata 
Mollusca Bivalvia Gryphaeidae (Neopycnodonte cochlear, N. zibrowii) 

Heterodonta* (Lucinoida) (e.g. Lucinoma kazani) 
Pteriomorphia* (Mytiloida) (e.g. Idas modiolaeformis) 

Annelida* Polychaeta Sedentaria (Canalipalpata) (e.g. Lamellibrachia anaximandri, 
Siboglinum spp.) 

Arthropoda* Malacostraca Eumalacostraca (Amphipoda) (e.g. Haploops spp.) 
 
*only chemosynthetic species that indicate the presence of a cold seep or hydrothermal vent are 
considered  
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Annex 2 

VME encounter reporting in the GFCM area of application 

Separate forms to be completed for each deployment of the fishing gear (haul/set) in which VME 
Indicator Taxa are caught. 

A. Fishing Trip Information 
Country: 

Vessel name: 

Captain (name and last name): 

Date of encounter (dd/mm/yyyy): 
B. Fleet and gear information5 
Fleet segment: 

Fishing gear: 
C. VME Encounter coordinates 
GSA:  Statistical grid: 

Point 1 (Start)  Point 2 (End) 

Latitude: Longitude: 

Latitude: Longitude: 

Fishing depth (average or range, m): 

VME Feature and/or Habitat (Annex 1 a and b) 
D. VME Indicator Taxa catch information (Annex 1 c) 
Total live weight of corals in the haul/set (kg): 

Total live weight of sponges in the haul/set (kg): 

Total live weight of other vulnerable benthic taxa in the haul/set (kg): 
E. VME Indicator Taxa (by trained observers on board) 
Identify VME Taxa to lowest taxonomic level (species if possible) and provide comments.  
 
 
 
F. Pictures of VME Indicator Taxa (by fishers and/or observers on board) 
Take pictures of the different VME Indicator Taxa and submit them as an attachment to the current 
form.  
 
 
 

 
  

                                                           

5  Refer to: GFCM, 2016. GFCM Data Collection Reference Framework (DCRF) 
(http://www.fao.org/gfcm/data/dcrf/en/)  

http://www.fao.org/gfcm/data/dcrf/en/
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B - Mapping existing deep-sea fishing areas in the GFCM area of application 

1. Introduction 

Resolutions of the United Nations General Assembly on sustainable fisheries of 20046, 20067 and 20098 
call upon regional fisheries management organizations (RFMOs) to take urgent action to protect 
vulnerable marine ecosystems (VMEs) from significant adverse impact in areas beyond national 
jurisdiction.  

2. Objectives 

The deep-sea bottom fisheries of the Mediterranean target only a few species that are fished on specific 
habitats. In order to manage these fisheries sustainably, and prohibit any significant adverse impacts 
they may cause on non-target species and VMEs, it is necessary to map the distribution of the existing 
deep-sea bottom fishing areas. 

3. Definitions 

“Existing deep-sea bottom fishing areas”, means that portion of the GFCM area of application where 
deep-sea bottom fishing has occurred according to the map adopted under Section B Paragraph 5.. 

“Exploratory (or new) deep-sea bottom fishing” occurs during the initial development phase of a DSF 
when the DSF operates in areas that have not been previously fished or in fished areas following 
significant changes in the gear or effort, as described in paragraphs 23, 55, 61 and 65 of the FAO 
International Guidelines for the Management of Deep Sea Fisheries in the High Seas. 

4. Scope 

• Geographical coverage: Mediterranean Sea (GSAs 01 to 28)  

• Fisheries 

The following fisheries shall be considered: 

i. bottom trawlers above 15 m (LOA) fishing for Aristaeomorpha foliacea, Aristeus 
antennatus, or Plesionika martia; 

ii. all fishing vessels above 15 m (LOA) operating with bottom contact gears (bottom trawls, 
longlines, gillnets and pots and traps) at depths deeper than 300 m and all offshore 
seamounts; 

For the purposes of these technical elements, the fisheries described above shall be referred to as 
“deep-sea fisheries” (DSFs). 

5. Management measure 

GFCM Contracting Party or Cooperating non-Contracting Party (CPCs) with vessels involved in “deep-
sea bottom fisheries” shall submit to the extent possible and no later than 31 December 20[20] 
comprehensive maps of existing deep-sea bottom fishing areas [during the five-year period of 2012-2016] 
to the GFCM Secretariat. Maps shall be based on VMS/AIS data and/or other available geo-reference data 
and be expressed in as precise spatial and temporal resolution as possible. The submission of the detailed 
gear deployment position information will facilitate the mapping process. Priorities should be given to 
bottom trawling below 300 m, but it is highly desirable to map other types of fishing gears that contact 
the seafloor during normal use, e.g. bottom set longlines, gillnets, trammel nets, and pots. Contracting 
Parties may, in the future, consider the possibility of refining these maps on the basis of haul-by-haul 
information, if available. GFCM Secretariat shall compile a composite map, preferably by gear type, of 
the existing deep-sea bottom fishing areas within the GFCM area of application. The SAC shall review 
this information and based upon the scientific evidence available, adopt the map defining the existing 
                                                           

6  A/RES/59/25 
7  A/RES/61/105 
8  A/RES/64/72 
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bottom fishing areas in the GFCM area of application. The map shall be revised regularly to incorporate 
any new relevant information. 
 

C - Exploratory deep-sea bottom fishing reporting protocol in the GFCM area of application 

1. Introduction 

Resolutions of the United Nations General Assembly on sustainable fisheries of 20049, 200610 and 
200911 call upon regional fisheries management organizations (RFMOs) to take urgent action to protect 
vulnerable marine ecosystems (VMEs) from significant adverse impact in areas beyond national 
jurisdiction.  

2. Objectives 

To ensure that exploratory or new deep-sea fishing activities are only allowed to expand at a rate 
consistent with the knowledge and management of that fishery. This will avoid overexploitation of 
targeted deep-sea fish stocks. Further, great care needs to be taken to ensure that VMEs are mapped and 
known, and suitable mitigation measures applied to ensure their protection from significant adverse 
impacts resulting from any new fishery. 

3. Definitions 

“Existing deep-sea bottom fishing areas”, means that portion of the GFCM area of application where 
deep-sea bottom fishing has occurred according to the map adopted under Section B Paragraph 5.  

“Exploratory (or new) deep-sea bottom fishing” occurs during the initial development phase of a DSF 
when the DSF operates in areas that have not been previously fished or in fished areas following 
significant changes in the gear or effort, as described in paragraphs 23, 55, 61 and 65 of the FAO 
International Guidelines for the Management of Deep Sea Fisheries in the High Seas. 

4.  Scope 

• Geographical coverage: Mediterranean Sea (GSAs 01 to 28)  

• Fisheries: All fishing vessels above 15 m (LOA) operating with bottom contact gears (bottom 
trawls, longlines, gillnets and pots and traps) are considered undertaking Exploratory (or new) 
deep-sea bottom fishing when operating:  

i. On VME Indicator Features (see Annex 1 a) 
ii. Outside of the existing bottom deep-sea fishing areas 

iii. Inside of existing bottom fishing areas with bottom-contact fishing gears not previously 
used or when significant increases of effort are planned or when a new fishery is 
developing 

5. Management measure 

GFCM Contracting Party or Cooperating non-Contracting Party (CPCs) of flagged fishing vessels 
undertaking exploratory (or new) deep-sea bottom fishing shall be required to complete the Exploratory 
deep-sea bottom fishing protocol provided in Annex 1, including the following information: 

i. the start and end point of each tow or set; 

ii. the fishing characteristics of the vessel including the gear used; 

iii. the GSA area and the Statistical Grid where the exploratory deep-sea fishing occurred; 

                                                           

9 A/RES/59/25 
10 A/RES/61/105 
11 A/RES/64/72 
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iv. the catch, the bycatch, the discards, and fishing effort; 

v. VME Indicator Taxa (if any) through the VME Encounter Protocol. 

6. Reporting to GFCM Secretariat 

Upon notification by the vessel captain, as described above, relevant CPCs shall forward, within 30 
days, the exploratory deep-sea bottom protocol form reported by the vessel captain, to the GFCM 
Secretariat, including by electronic means. 

7. Review of the information gathered through the exploratory deep-sea bottom protocol 

The GFCM Secretariat shall compile the data received with the exploratory deep-sea bottom protocol 
and shall regularly inform the SAC. The SAC shall review this information. 

8. Observers 

The use of scientific observers to assist in data collection and reporting is highly desirable according to 
the GFCM DCRF12.  

 
  

                                                           

12 Refer to: GFCM, 2018. GFCM Data Collection Reference Framework (DCRF) 
(http://www.fao.org/gfcm/data/dcrf/en/).  
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Annex 3 

Exploratory deep-sea fishing reporting in the GFCM area of application (Mediterranean Sea) 

Separate forms must be completed for each new exploratory deep-sea fishing trip 

A. Fishing Trip Information 
Country: 
Vessel name: 
Captain (name and last name): 
Dates of exploratory fishing trip (dd/mm/yyyy format): 

 
B. Fleet and gear information13  
Fleet segment: 

Fishing gear: 
 

Area information 
GSA:  Statistical grid14: 
Area fished (coordinates-attach map): 
VME Indicator Feature (if any): 
Depth range fished (m): 
Fishing effort: 

 
C. Catch summary 
List main commercial species and quantities caught during the exploratory deep-sea bottom fishing 
 
 
 
 

 
D. Bycatch summary 
Provide details of bycatch species 
 
 
 

 
D. VME Indicator Taxa 
Use the provided VME Encounter Protocol for any catch of VME Indicator Taxa  

 
E. Comments (by fishing crew) 
 
 

                                                           

13  Refer to: GFCM, 2018. GFCM Data Collection Reference Framework (DCRF) 
(http://www.fao.org/gfcm/data/dcrf/en ) 
14  Refer to: Appendix M - Geographic statistical grid for red coral, DCRF. GFCM, 2018. GFCM Data Collection 
Reference Framework (DCRF) 
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 18 المرفق

 
 جدول محدَّث باألنواع ذات األولوية (ترد األنواع الجديدة بحروف داكنة) 

 

 Western 
Mediterranean 

Central 
Mediterranean Adriatic Sea Eastern 

Mediterranean Black Sea 

Pelagic 
species 

Engraulis 
encrasicolus 

Engraulis 
encrasicolus 

Engraulis 
encrasicolus 

Engraulis 
encrasicolus 

Engraulis 
encrasicolus 

Sardina 
pilchardus 

Sardina 
pilchardus 

Sardina 
pilchardus Sardinella aurita Trachurus 

mediterraneus 

   Sardina 
pilchardus 

Sprattus 
sprattus 

Demersal 
species 

Parapenaeus 
longirostris 

Parapenaeus 
longirostris 

Mullus 
barbatus Mullus barbatus Merlangius 

merlangus 
Merluccius 
merluccius 

Merluccius 
merluccius 

Merluccius 
merluccius 

Saurida 
lessepsianus 

Scophthalmus 
maximus 

Pagellus 
bogaraveo 

Aristeus 
antennatus 

Nephrops 
norvegicus 

Merluccius 
merluccius 

Merlangius 
merlangus 

 Aristaeomorpha 
foliacea 

Parapenaeus 
longirostris 
(GSA 18) 

Aristeus 
antennatus 

Rapana 
venosa 

 Mullus 
barbatus 

Solea solea 
(GSA 17) 

Aristaeomorpha 
foliacea  

  Sepia 
officinalis   

  Squilla mantis   
Species of 
regional 

importance 
 Coryphaena hippurus  

Species of 
conservation 

concern 

Anguilla Anguilla  

Corallium rubrum Squalus 
acanthias 

Non-
indigenous 

species 

Pterois miles  

Lagocephalus sceleratus  
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 19 المرفق

 
 اختصاصات أنشطة مختارة

 
Terms of Reference of the Working Group on Marine Protected Areas (WGMPA) 

 

1. Review the state of FRAs in the Mediterranean and Black Sea, including an assessment of the 
state of the ecosystem and human dimension and assess the benefits of FRAs for protection 
and recovery of endangered /overexploited stocks in the GFCM area  

2. Identify potential new FRAs, including both ecosystem and socioeconomic analysis and 
identification of needs for a formal protection proposal. 

3. Review of the state of implementation of Resolution GFCM/41/2017/5 on a network of EFH, 
including advances on the implementation of the roadmap proposed by the SAC 

4. Advise the sac on any EFH/VME related matters and coordinate the elaboration of 
management tools (including future protocols) 
 

 
Terms of Reference of consultant(s) on selectivity and fishing technology within  

the remit of the WGFiT 
 

In liaison with the chairperson of WGFiT, as well as with the network of experts associated with the 
WG, the consultant(s) shall: 

1. Assess and evaluate the information already available on fishing technology by country, 
including the results of previous projects 

2. Analyse GFCM decisions related to selectivity and fishing technology 

3. Develop a medium-term (3-4 years) program of work towards defining a clear research 
program to address GFCM priorities in relation to fishing technology and selectivity 

4. Develop and advance on a pilot project on the study of selectivity in the central Mediterranean 
(Gulf of Gabès), following the ToRs provided by the 42nd Session of the GFCM 

 

Terms of reference for a pilot project on selective trawl fisheries in the Gulf of Gabès 

 

A. The 41st session of the GFCM Commission agreed on setting up a permanent Working Group on 
Fisheries Technology (WGFiT). The 42nd session of the GFCM Commission noted that fisheries 
selectivity may be improved through making fishing gears more selective, in particular trawls. 

B. In addition to the long term objectives and Terms of Reference agreed for WGFiT, the 42nd session 
of the GFCM Commission agreed on setting up a pilot project aiming at proposing concrete 
recommendations to increase the selectivity of trawl fisheries targeting hake and deep-sea rose 
shrimp in the Gulf of Gabès.  

C. It is noted that information and operational results are already available to help provide such advice: 

- technical trials and studies on gear selectivity 

- studies on the socio-economic effects of implementing such selective gears 
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D. The European Union agreed to provide the results of the studies conducted in the framework of 
Minouw, DiscardLess and other studies conducted in the framework of the EU structural and 
research funds for fisheries. The other CPCs concerned also agreed to provide the results of relevant 
studies. 

E. The 42nd session of the GFCM Commission concurred on the necessity to involve all the CPCs 
concerned by trawling activities taking place in the Gulf of Gabès and more generally, to involve 
all the CPCs willing to cooperate on this pilot project. The 42nd session also agreed that it would 
desirable to duplicate this pilot project in other areas of the Mediterranean, in due time and as 
appropriate. 

 

The pilot project shall unfold as follows: 

 

1. A qualified fisheries technology expert with relevant experience in Mediterranean fisheries 
shall be recruited as soon as possible in 2019 to conduct the pilot project. 

2. The first task of the expert shall be to compile the information and the operational results 
referred to in point C and D. 

3. With the assistance of the GFCM Secretariat, the expert shall prepare a report focussing on 
concrete recommendations to improve the selectivity of the trawl fisheries operating in the Gulf 
of Gabès, taking into account the specificities and the socio-economic structure of such fleets. 

4. The expert shall present its report and recommendations to the 2019 annual session of the SAC. 

5. Upon assessment of the report, the SAC may issue recommendations to the 43rd session of the 
Commission. 
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 )1( 20 المرفق
 

 2019الميزانية المستقلة للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط لعام 
 

  
دوالر 
 أمريكي

الحصة من المجموع 
  النسبة المئوية)(

    

الموظفون
 %54.04 000 371 1 )10الموظفون الفنيون ( 

 %17.89 000 454 )7الموظفون اإلداريون (

 %71.93 000 825 1 مجموع نفقات الموظفين

    

التشغيل
 

املوارد البشرية املؤقتة (حراس األمن، ومعاون خدمة املكاتب، والدعم، 
 %1.58 000 40 العمل اإلضايف) تووق

 %1.58 000 40 اخلرباء االستشاريون (مبا يشمل مرتمجي املطبوعات العلمية)

السفر (املوظفون، واملكتب، واملنسقون، واملرتمجون الفوريون، وبدل 
 %3.74 000 95 املعيشة اليومي وبطاقات السفر للخرباء)

 %0.32 000 8 التدريب

 %0.47 000 12 )املشرتيات املستهلكة (مبا يشمل الطباعة

 %0.24 000 6 املشرتيات غري املستهلكة

 %0.59 000 15 مصروفات التشغيل العامة

 %6.50 000 165 اسرتداد تكاليف اخلدمات الداخلية/اخلارجية

 %2.36 000 441 مجموع نفقات التشغيل
    

  000 266 2 (الموظفون + التشغيل) 1المجموع الفرعي   
    

ت إ
مصروفا

ضافية
  660 22 %)1الضيافة ونفقات متنوعة ( 

  217 57 %)2.5صندوق املشاركة (
  877 345 2 2المجموع الفرعي 

  564 105 )2من اجملموع الفرعي  %4.5تكاليف دعم املنظمة (
  441 451 2 3المجموع الفرعي 

  800 85 )3من اجملموع الفرعي  %3.5صندوق رأمسال اهليئة العامل (
    
  241 537 2 الميزانية المستقلة (بالدوالر األمريكي) 
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 )2( 20 المرفق
 

 2019االشتراكات في ميزانية الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط لعام 
 )2016-2014(استنادا إلى متوسطات الفترة 

 العضو
دوالر 
 أمريكي

% 
دوالر 
 أمريكي

 المؤشر
دوالر 
 أمريكي

المجموع 
 لمرجحا

 دوالر أمريكي

 439 8 598 25 343 6 1 031 11 1.02 813 25 ألبانيا
 569 62 800 189 343 6 1 031 11 3.15 944 79 الجزائر
   343 6 1 031 11 0.68 375 17 بلغاريا
   431 63 10 031 11 2.93 463 74 كرواتيا
   431 63 10 031 11 2.93 463 74 قبرص
 437 61 365 186 343 6 1 031 11 3.11 811 78 مصر
   862 126 20 031 11 5.43 893 137 فرنسا
   431 63 10 031 11 2.93 463 74 اليونان

        إسرائيل
   862 126 20 031 11 5.43 893 137 إيطاليا
   862 126 20 031 11 5.43 893 137 اليابان
 527 3 700 10 343 6 1 031 11 0.82 902 20 لبنان
 290 28 817 85 343 6 1 031 11 1.80 665 45 ليبيا

   431 63 10 031 11 2.93 463 74 مالطة
     031 11 0.43 031 11 موناكو

 312 1 980 3   031 11 0.49 343 12 الجبل األسود
 091 20 946 60 343 6 1 031 11 1.48 466 37 المغرب
   343 6 1 031 11 0.68 375 17 رومانيا

   431 63 10 031 11 2.93 463 74 سلوفينيا 
   431 63 10 031 11 2.93 463 74 إسبانيا
 910 1 793 5 343 6 1 031 11 0.76 284 19 سورية
 813 121 514 369 343 6 1 031 11 5.49 188 139 تونس
 015 328 014 995 431 63 10 031 11 15.86 477 402 تركيا

 079 758 589 299 2   031 11 30.31 110 769 االتحاد األوروبي
   100  140  4 233 117  
  2 537 241  253 724  888 034  1 395 483 
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 بالدوالر األمريكي 2 537 241 الميزانية اإلجمالية

 رسوم أساسية
 من امليزانية اإلمجالية %10

 دوالرا أمريكيا 724 253

  23 عدد األعضاء*
ة خمصوما منها الرسوم امليزانية اإلمجالي

 األساسية
 دوالرا أمريكيا 517 283 2

 عنصر الناتج احمللي اإلمجايل
 من امليزانية اإلمجالية %35

 دوالرا أمريكيا 888 034

 عنصر املصيد
 من امليزانية اإلمجالية %55

 دوالرا أمريكيا 1 395 483

 

 تقلةاألعضاء الذين يسددون اشرتاكاهتم يف امليزانية املس *
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