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قليمي للهيئة العامة لمصايد أسماك المستودع الإ
يعات الوطنية البحر الأبيض المتوسط الخاص بالت�ش

قليمي للهيئة العامة لمصايد أسماك ما هو المستودع الإ
يعات الوطنية )GFCM-Lex(؟ البحر الأبيض المتوسط الخاص بالت�ش

ما الحاجة إليه؟

ما هي الأقاليم الفرعية المشمولة؟

ما الذي يقدمه؟

كيف يمكن استخدامه؟

من يمكنه استخدامه؟



نظم الحصول عىل موارد مصايد الأسماك 

اف الرصد والمراقبة والإ�ش

ن تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك التفاعالت ب�ي

دارة الحفظ والإ

ما هو GFCM-Lex؟

يعات الوطنية المتعلقة بحفظ الموارد البحرية الحية والنظم  	 ي يشمل الت�ش
و�ن مستودع إقليمي إلك�ت

ي منطقة التطبيق الخاضعة للهيئة.
يكولوجية وإدارتها �ن الإ

يعات الوطنية القائمة وتعزيز المعرفة ورفع مستوى الوعي  	  أداة لتوف�ي معلومات عن الت�ش
لعامة الناس.

ن أصحاب  	 منصة تعاونية ومتعددة اللغات وسهلة الستخدام ومتاحة للجميع تهدف إىل تمك�ي
ن ودعم ممارسات الصيد المستدامة. المصلحة المعني�ي

ما الحاجة إليه؟

يعات الوطنية المتعلقة بحفظ الموارد البحرية الحية والنظم  	 عادة ما يكون الوصول إىل الت�ش
يكولوجية وإدارتها محدوًدا ويمكن أن يكون العثور عىل المعلومات صعًبا، ل سيما بالنسبة إىل  الإ

ن الذين يفتقرون إىل خلفية قانونية. المستخدم�ي

يعات وليس  	 يعات الوطنية متاحة فقط باللغة الوطنية للبلد الذي سّن تلك الت�ش عادة ما تكون الت�ش
ية أو الفرنسية. ن نجل�ي بلغات أخرى، مثل الإ

يعات الوطنية دائًما عىل حفظ الموارد البحرية  	 ونية لمعظم الت�ش لك�ت ن قواعد البيانات الإ ل ينصب ترك�ي
يعات الوطنية المتاحة قديمة. يكولوجية وإدارتها، وأحيانًا يمكن أن تكون الت�ش الحية والنظم الإ

ما الذي يقدمه؟

يكولوجية  	 يعات الوطنية المتعلقة بحفظ الموارد البحرية الحية والنظم الإ نقطة وصول واحدة للت�ش
ي منطقة التطبيق الخاضعة للهيئة.

وإدارتها �ن
ي مجال حفظ الموارد البحرية الحية والنظم  	

ية �ن ي تبادل المعارف وبناء القدرات والتنمية الب�ش
مساهمة �ن

يكولوجية وإدارتها. الإ
ي تعتمدها الهيئة. 	

يعات الوطنية الموجودة والتوصيات الملزمة ال�ت ن الت�ش فهم أفضل للروابط القائمة ب�ي
يكولوجية وإدارتها  	 يعات الوطنية المتعلقة بحفظ الموارد البحرية الحية والنظم الإ نهج متسق إزاء الت�ش

من خالل تحديد المجالت الرئيسية:

GFCMlex



البحر  أسماك  لمصايد  العامة  للهيئة  قليمي  الإ المستودع 
الوطنية يعات  بالت�ش الخاص  المتوسط  الأبيض 

المصدر: مقتبس من الأمم المتحدة، ]خريطة العالم[ ]2019[.
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الصيادون
الممارسون

واضعو السياسات
الطالب

الباحثون
العلماء

المسؤولون الوطنيون
المنظمات غ�ي الحكومية

المستهلكون

ن عىل معرفة المزيد عن الموضوع. ن الآخرين الحريص�ي وأي من أصحاب المصلحة المعني�ي

ما هي الأقاليم الفرعية المشمولة؟
يجري حالًيا وضع مستودع GFCM-Lex بالستناد إىل منهجية إقليمية فرعية تشمل بلدانًا مختارة 

ق البحر الأبيض المتوسط.  ي وسط البحر الأبيض المتوسط والبحر الأدرياتيكي وبحر البوران و�ش
�ن

وسيشمل هذا المستودع، عندما يتم إنشاؤه بالكامل، منطقة التطبيق الخاضعة للهيئة بأكملها.

من يمكنه استخدام مستودع GFCM-Lex؟



الرسيعة  الستجابة  رمز  يرجى مسح 
 GFCM-Lex للوصول إىل مستودع

بدعم مالي من

كيف يمكن استخدام GFCM-Lex؟
www.fao.org/gfcm/gfcm-lex : يمكن الطالع عىل مستودع GFCM-Lex عىل العنوان التاىلي
يعات الوطنية والطالع عىل  ن الوصول إىل مستودع الت�ش ن المهتم�ي يمكن لجميع المستخدم�ي
ن مدعوون إىل  ي توضح نطاقه وأهدافه وسياقه. وإن جميع المستخدم�ي

النصوص المرافقة ال�ت
يعات جديدة أو تعديالت إىل: ي محتوى المستودع عن طريق إرسال ت�ش

 المساهمة �ن
GFCM-Lex@gfcmonline.org

بعض الحقوق محفوظة. ويتاح هذا العمل بموجب الترخيص، نَسب الُمصنَّف - غير 
 CC BY-NC- SA 3.0 IGO تجاري - الترخيص بالمثل 3.0 منظمة حكومية دولية
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