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ملخص
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اهليئة، ووضع قائمة ابلسفن اليت يفرتض أ�ا قامت أبنشطة صيد غري قانوين دون  تطبيقاحلصول على املوارد يف منطقة 
ان األمحر يف البحر البوران واملرج حبراهليئة، واالستغالل املستدام للشبوط املرقط يف  تطبيقإبالغ ودون تنظيم يف منطقة 

األبيض املتوسط، واخلطط املتعددة السنوات إلدارة مصايد أمساك الرتس يف البحر األسود، ومصايد األمساك القاعية 
اليت تستهدف الروبيان األمحر العمالق والروبيان   ةاملستدام  دارة مصايد األمساكإلاملستدامة يف البحر األدر�تيكي، وتدابري  

املسائل املتصلة بوالية األمني  نوقشتوعالوة على ذلك، ابستخدام شباك اجلر يف مضيق صقلية. األزرق واألمحر 
 التنفيذي للهيئة. 

 2021ولعام  2020لعام املستقلة ، وأقرت ميزانيتها املقبلة الدورات لفرتة ما بني، اعتمدت اهليئة بر�مج عملها اوأخريً 
عن عدد من اإلجراءات االسرتاتيجية املقرر متويلها من املوارد اخلارجة   ، فضًال سنو�ً   اأمريكيً   ادوالرً   2  611  142تبلغ   اليت

عن امليزانية. كما وافقت اهليئة ابإلمجاع على املكاتب اجلديدة للجنة العلمية االستشارية املعنية برتبية األحياء املائية 
 ة مكتب جلنة االمتثال لسنتني إضافيتني. وجمموعة العمل املعنية ابلبحر األسود، ووافقت على جتديد والي
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 وترتيباهتا افتتاح الدورة  
عقدت اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (اهليئة) دورهتا الثالثة واألربعني، إضافة إىل الدورة العاشرة  1-

وحضر الدورة مندوبون .  2019نوفمرب/تشرين الثاين    8إىل    4للجنتها املعنية ابإلدارة واملالية، يف أثينا، اليو�ن، يف الفرتة من  
هم نعن مراقبني، من بي وثالثة أطراف متعاونة غري متعاقدة، وطرفني اثنني غري متعاقدين، فضًال  امتعاقدً  اطرفً  19ثلون مي

منظمة حكومية دولية وغري حكومية، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ومشاريعها اإلقليمية األربعة،  13ن عن و ممثل
 . 2اهليئة وأجهزهتا الفرعية، وأمانة اهليئة. وترد قائمة أبمساء املشاركني يف املرفق  ومكاتب

أثينا.  يفملشاركني ابية يف اليو�ن، ، �ئبة وزير التنمية الريفية واألغذFotini Arampatziورحبت السيدة  2-
يف النمط الغذائي جلميع السكان يف منطقة البحر األبيض املتوسط والبحر األسود،   اأمهية األمساك اترخييً  إىل وأشارت

الراسخ أن الصيد على النطاق الصغري الذي تزاوله اجملتمعات احمللية جتسده القيم التقليدية. وأكدت التزام بلدها  وإىل
ابستدامة مصايد األمساك، ودعت اهليئة إىل مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، وحثت البلدان على اختاذ 
إجراءات جريئة لضمان استخدام املوارد على حنو مستدام. ويف هذا الصدد، أكدت أمهية دور اهليئة يف تعزيز احلوار والتعاون 

 يف اإلقليم. 

، املدير العام املساعد إلدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف املنظمة، Árni M. Mathiesenد  ووجه السي 3-
لبلد املضيف على ما أبداه من ترحيب ل  معراًب عن شكرهكلمة إىل املشاركني ابسم املدير العام للمنظمة، السيد شو دونيو،  

جديدة، وأكد الدور احلاسم   ىرة اجلديدة للمنظمة حفز التفكري وطرح رؤً حار. وشدَّد على الطريقة اليت استطاعت هبا اإلدا
 وما قطعته من أشواط واسعة على اجلبهات كافة.للهيئة 

، رئيس اهليئة، على عجالة أهم ما حققته اهليئة من إجنازات أثناء فرتة ما بني Roland Kristoواستعرض السيد  4-
فيها رائسة اهليئة. وأكد بصفة خاصة النتائج الناجحة اليت أسفر عنها املنتدى املعين بعلوم الدورات، وهي األوىل اليت يتوىل 

إيطاليا،  ،مصايد األمساك يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود (منتدى األمساك) (مقر منظمة األغذية والزراعة، روما
 يف البحر األبيض املتوسط املستدام بادرات الصيدمب) واملؤمتر الرفيع املستوى املعين 2018ديسمرب/كانون األول 

) وكذلك اإلجنازات اإلجيابية اليت حتققت على املستوى اإلقليمي الفرعي. وشجع 2019يونيو/حزيران  (املغرب،
 اهليئة على مواصلة السعي حنو حتقيق أهداف طموحة والتوصل إىل نتائج سليمة.  Kristo السيد

اإلعال�ت الوزارية الثالثة  يف تنفيذاهليئة  أحرزتهابلتقدم الذي  )منظمة عضو( ورحبت مندوبة االحتاد األورويب  5-
جلميع األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة  شكرهايف هذا السياق عن أعربت اعتمدت يف السنوات األخرية. و  اليت
األخذ  حتقيق استدامة أكرب وإدارة أفضل ملصايد األمساك، وحثت يف الوقت نفسه علىاملتعاقدة على جهودها الرامية إىل   غري

توصيات اهليئة. وأكدت من جديد استعداد االحتاد األورويب لدعم  لبتدابري جديدة، مبا يف ذلك تدابري لدعم االمتثال 
اهليئة، وبصفة خاصة قراراهتا املتعلقة  ، يف تنفيذ قراراتاألوروبية البلدان، مبا يف ذلك دعمها من خالل سياسة اجلوار

ابلبحوث، والتعاون العلمي، ومجع البيا�ت، ومكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف البحر األبيض  
 املتوسط والبحر األسود.  
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نشطة ذات األولوية جلزائر واملغرب إىل جهود بلدا�م يف تنفيذ جمموعة من األتونس واوأشار املندوبون املمثلون ل 6-
ملا تنتهجه اهليئة  ااملستوى الوطين من أجل ضمان التنمية املستدامة ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية وفقً  على
. وأكد املندوبون التزام بلدا�م ابملبادرات اجلارية واجلديدة اليت تعززها اهليئة، والتمسك اسرتاتيجيات وما اختذته من قرارات من

�م يرون أن على اهليئة أن تستفيد من هذا العمل وأن تعزز القواسم املشرتكة إابالسرتاتيجيات الوطنية. وقال املندوبون 
 اإلقليمية والوطنية. 

من وضع اللمسات األخرية على االتفاق بني املنظمة وإسبانيا بشأن إنشاء  إسبانيا عن االنتهاء ةمندوب توأعلن 7-
 . مقرًا هلا لقةااملرافق اليت ستوفرها مدينة م تتخذ منوحدة تقنية إقليمية فرعية لغرب البحر األبيض املتوسط 

الصك  عن أمله يف أن يُعزز هذا  معرابً على خطاب اتفاق بني بلده واهليئة،    االتوقيع مؤخرً   عنمندوب لبنان    وحتدث 8-
 دور لبنان يف اهليئة. 

الذي صايد األمساك الوطنية  مل الوطين  قانونال  وقال إنوتناول مندوب تركيا التطورات املهمة على الصعيد الوطين.   9-
مات الدولية قد دخل حيز التنفيذ وأن تركيا أدرجت توصيات اجلوانب التقنية وااللتزا من أجل مراعاة مت تعديله وحتديثه

بنفس الطريقة اليت عملت البحر األسود    اليت تستهدفىل أن بلده سيواصل دعم اإلجراءات  إ  اتشريعها. وأشار أيضً  اهليئة يف
 البحر األسود.   يف املستدامةمصايد األمساك  إطار مشروع هبا ضمن

 . 4وترد النصوص الكاملة للكلمات االفتتاحية بلغاهتا األصلية يف املرفق  10-

السيد عبد هللا سرور، األمني التنفيذي للهيئة، الوفود واملراقبني،  موعقب اإلدالء هبذه الكلمات، قد 11-
 معلومات عن ترتيبات االجتماع، وحتدث عن أوراق االعتماد. عرضو 

م من االحتاد األورويب ودوله األعضاء. واعُتمد جدول  12- وأُبلغت اهليئة ببيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدَّ
 . 3. وترد قائمة جبميع الواثئق املعروضة على اهليئة يف املرفق 1األعمال بصيغته الواردة يف املرفق 

وري (املغرب) مقررين للدورة صوالسيد أمني من (االحتاد األورويب) Venetia Kostopoulouوُعيِّنت السيدة  13-
 لدعم أمانة اهليئة يف صياغة التقرير. 

 التقدم احملرز يف مسائل التعاون 

تقدمي   يف ذلك، املسائل املتعلقة ابلتعاون، مبا  GFCM:43/2019/Inf.5تناولت أمانة اهليئة، ابالستناد إىل الوثيقة   14-
معلومات عن مشاركة أمانة اهليئة  ااملتعاونة غري املتعاقدة. وقدِّمت أيضً  املتعاقدة واألطراف املساعدة التقنية إىل األطراف

 احملافل ذات الصلة واملبادرات املشرتكة إىل جانب تقرير مرحلي عن تنفيذ مذكرات التفاهم القائمة. يف

مهية املساعدة التقنية رغم أتكيدها ضرورة التمييز بني طلبات املساعدة التقنية وأقرت مندوبة االحتاد األورويب أب 15-
املتعاونة غري املتعاقدة يف حاالت عدم االمتثال واملساعدة التقنية املقدمة من أجل  املتعاقدة واألطراف املقدمة من األطراف

األطراف  تعزيز القدرات على املستويني الوطين واإلقليمي الفرعي. وابلنظر إىل أن اجلهود املتبادلة هي ركيزة التعاون فقد حثت  
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املشاركة  ملا تنطوي عليه انظرً  اها أيضً ري ملساعدة فقط، بل وتيس تطلب اعلى أّال  املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة
 حقوق والتزامات. يف اهليئة من 

اجلهود اليت يبذهلا بلده يف سبيل حتقيق التنمية املستدامة لقطاع تربية وأشار مندوب اململكة العربية السعودية إىل  16-
الصالت مع املؤسسات قال إن الفضل يف ذلك يرجع إىل يف السنوات األخرية. و  اكبريً   منًواالذي شهد  املائية األحياء

منطقة البحر األبيض املتوسط، والقطاع اخلاص، واملعدات التقنية، وكذلك الدعم من خرباء املنظمة. وأضاف  يف
إىل إرساء عالقات دولية أوثق واالستفادة من التعاون التقين وبناء القدرات.  االعربية السعودية تسعى حاليً  اململكة أن

عن شكره للهيئة على إاتحتها فرصة املشاركة يف الدورة، وطلب منح بلده مركز الطرف املتعاون غري املتعاقد هبدف  وأعرب
 جمال تربية األحياء املائية على وجه اخلصوص.  تعزيز التآزرات يف

وبينما أشارت إىل مبادئ االنفتاح والتعاون يئة اململكة العربية السعودية على اهتمامها ابلتعاون. وشكرت اهل 17-
للقواعد املعمول هبا، ُدعيت اململكة العربية  امجيع البلدان واملنظمات فقد قررت أتجيل القرار املتعلق هبذه املسألة. ووفقً  مع

 على األقل من موعد الدورة التالية. اة اهليئة قبل تسعني يومً إرسال طلب رمسي وموثق إىل أمان السعودية إىل

ابلتآزرات، مبا يف ذلك املشاورات اجلارية يف سياق  اومت تسليط الضوء على أمهية املبادرات املشرتكة يف الدفع قدمً  18-
 احملافل العاملية، مثل مرفق البيئة العاملية (التجديد السابع ملوارد مرفق البيئة العاملية). 

وقدمت عدة منظمات شريكة، مبا فيها االتفاق املعين بصون احليتانيات يف البحر األسود والبحر األبيض املتوسط  19-
حلفظ الطبيعة،   الدويللسي املتامخة، واملنظمة الدولية لتنمية مصايد األمساك يف أورواب الشرقية والوسطى، واالحتاد  ومنطقة األط

وخطة عمل بر�مج األمم املتحدة للبيئة بشأن البحر  ،للطبيعة العامليالصندوق و  ، OceanCareومنظمة رعاية احمليطات
سياق مذكرات التفاهم اليت لفتت انتباه يف األبيض املتوسط، مداخالت أشادت فيها جبهود التعاون مع اهليئة، مبا يف ذلك 

اعتمادها   اليت من املقرر  بحريتدابري احلماية واإلدارة املكانية للتنوع البيولوجي ال  بشأناهليئة إىل اسرتاتيجية التعاون املشرتكة  
ألطراف املتعاقدة الذي ستشارك فيه ا  خلطة عمل مرفق األمم املتحدة للبيئة بشأن البحر األبيض املتوسط  يف االجتماع املقبل
االتفاق املعين بصون احليتانيات يف البحر األسود والبحر األبيض   تعزيز التنسيق مع واليت من شأ�ا ،يف اتفاقية برشلونة

حلفظ   الدويلاملتوسط ومنطقة األطلسي املتامخة، واهليئة، ومركز التعاون يف منطقة البحر األبيض املتوسط التابع لالحتاد 
 لغاهتا األصلية.بأدلت هبا املنظمات الشريكة  النصوص الكاملة للبيا�ت املتاحة اليت 4وترد يف املرفق الطبيعة. 

التفاهم مع خطة عمل بر�مج األمم املتحدة   مذكرةووافقت اهليئة على ضرورة حتديث بعض مذكرات التفاهم (مثل   20-
للبيئة بشأن البحر األبيض املتوسط) لتقييم املمارسات اجلارية. وعالوة على ذلك، دعت اهليئة إىل بذل جهود إضافية 

 املتعلقة ابلبيئة. املسائلودعم إسهام اهليئة يف من املصيد العرضي  للحدجمال التعاون مع الشركاء  يف
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يف سياق اسرتاتيجيات و الناشئة عن األجهزة الفرعية  2019- 2018تقرير عن أنشطة ما بني الدورات للفرتة 
 مصايد األمساك وتربية األحياء املائية واألحداث الرفيعة املستوى 

 األحياء املائيةاللجنة العلمية االستشارية املعنية برتبية 

قدَّم السيد إبراهيم احلاوي، الرئيس املنتخب للجنة العلمية االستشارية املعنية برتبية األحياء املائية أنشطة  21-
. ومشلت تلك األنشطة تفعيل GFCM:43/2019/Inf.8و  GFCM:43/2019/3الدورات ابالستناد إىل الوثيقتني   بني ما

تربية األحياء املائية، وأنشطة مراكز اإليضاح العملي لرتبية األحياء املائية يف البحر األسود، واألنشطة األخرى  اسرتاتيجية
املتصلة ابلسوق واحلوكمة وصحة احليوا�ت املائية. وُسلطت األضواء بصفة خاصة على عملية إعداد خطوط توجيهية بشأن 

 يزها، واملقبولية االجتماعية. وإعادة تكوين األرصدة وتعز  الدخيلةاألنواع 

اسرتاتيجية تربية الذي تضطلع به اللجنة. والحظت مندوبة االحتاد األورويب أن تنفيذ   املهموأشادت اهليئة ابلعمل   22-
مهمة يف إعداد اخلطوط التوجيهية  االسليم، وشدَّدت على أن اللجنة بذلت جهودً  املساريف  ميضي األحياء املائية

تونس  أعرب املندوبون املمثلون لكما اآلن إىل إطار واضح قبل وضعها يف صيغتها النهائية والتحقق منها.   حاجة يف اليت
جلزائر ولبنان واملغرب عن شكرهم لوضع تلك اخلطوط التوجيهية، مبا فيها اخلطوط التوجيهية املتعلقة ابملساعدة التقنية، وا

 الوطنية.االسرتاتيجيات  مع االيت تتفق متامً 

 االستشارية املعنية مبصايد األمساك  العلميةاللجنة 

أنشطة ما بني الدورات  ،قدم السيد عالء الدين احلويط، رئيس اللجنة االستشارية العلمية املعنية مبصايد األمساك 23-
األنشطة املنفذة . وأشار بصفة خاصة إىل GFCM:43/2019/Inf.10و GFCM:43/2019/2ابالستناد إىل الوثيقتني 

يئة والُنظم  األرصدة، وتدابري إدارة مصايد األمساك، والب تقديراملستويني اإلقليمي واإلقليمي الفرعي يف جماالت  على
 والرتفيهية.  مصايد األمساك صغرية النطاقاإليكولوجية البحرية، ومجع البيا�ت، وجودة البيا�ت، و 

ققتها اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك، ال سيما النتائج املتعلقة وأكدت اهليئة أمهية النتائج اليت ح 24-
األرصدة ودقة املشورة لدعم تدابري اإلدارة. وحثت اللجنة على مواصلة العمل يف هذا االجتاه، مع مراعاة اآلاثر   تقديرجبودة  

ة الالزمة لتحسني انتقائية أنشطة الصيد ومعاجلة القضا� االجتماعية واالقتصادية، وإسداء املشورة بشأن التدابري التقني
 امللحة، مثل اآلاثر احملتملة لتغريُّ املناخ والتلوث على مصايد األمساك.

 جمموعة العمل املعنية ابلبحر األسود

، منسق جمموعة العمل املعنية ابلبحر األسود، األنشطة اليت اضطلعت Simion Nicolaevعرض السيد  25-
. GFCM:43/2019/Inf.7و  GFCM:43/2019/2إىل الوثيقتني  اجمموعة العمل يف فرتة ما بني الدورات، استنادً  هبا

بدور كبري يف تعزيز جودة  أسهمتالبحر األسود اليت  يف املستدامة مساكاألمصايد  وأوضح بصفة خاصة أنشطة مشروع
 .)Rapana venosa(األسود  مج حبوث حلزون رااب� البحر  �يف أعمال جديدة مشلت تنفيذ بر   الشروعاملشورة والتمكني من  

عمل جمموعة العمل املعنية ابلبحر األسود واخلطوات الكبرية اليت قطعتها بفضل مشروع مصايد على  اهليئة    وأثنت 26-
 احلاسم. دورهل، Ali Cemal Gücüنسق املشروع، السيد مببصفة خاصة  وأشادتالبحر األسود. يف املستدامة  مساكاأل
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 جلنة االمتثال 

االمتثال، حملة سريعة عن األنشطة املتصلة ابالمتثال اليت نُفذت ، رئيس جلنة Randall Caruanaقدم السيد  27-
، مبا يف ذلك GFCM:43/2019/Inf.9و GFCM:43/2019/4إىل الوثيقتني  ااستنادً  ،خالل فرتة ما بني الدورات

 االحتفال ابليوم الدويل ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.  

 وأقرت اهليئة، مع االرتياح، ابجلهود اجلارية لتعزيز جلنة االمتثال. 28-

ل 2012وأشارت ممثلة صندوق محاية أمساك القرش إىل التوصية الرائدة املعتمدة من اهليئة يف عام  29- ة واملعدَّ
من أمساك القرش ومسك الراي وأشادت هبا، ولكنها أعربت يف الوقت نفسه عن خماوفها  انوعً  24حلماية  2018 عام يف
اهليئة  من األحيان واستمرار ضعف الرصد واالمتثال يف ظل عدم قيام مجيع األطراف يفعدم تقدمي بيا�ت كافية يف كثري   من

 إبدراج القرار يف تشريعاهتا الوطنية.  

 األنشطة االسرتاتيجية األخرى

، 2018تناولت أمانة اهليئة اإلجنازات اليت حتققت، مثل تنظيم منتدى األمساك يف ديسمرب/كانون األول  30-
، مبا يف ذلك إصدار نسخة 2018لعام أمساك البحر األبيض املتوسط والبحر األسود  حالة مصايدالطبعة الثانية من  ونشر

 متعددة، واملؤمتر الرفيع املستوى املعين مببادرات مصايد األمساك املستدامة يف البحر األبيض املتوسط.لغات بخمتصرة منه 

 وأعربت اهليئة عن ارتياحها الكبري لنتائج هذه األنشطة االسرتاتيجية األخرى اليت نُفذت بدعم من األطراف 31-
املؤمتر الرفيع املستوى املعين مببادرات استضاف    الذي  األورويب واملغرباملتعاونة غري املتعاقدة، مثل االحتاد    املتعاقدة واألطراف

يف حتسني الصورة على املستويني السياسي  للدور الكبري الذي سامهت به انظرً  الصيد املستدام يف البحر األبيض املتوسط،
 والتقين. 

ضرورة  دة من هذا احلدث الذي وافقت اهليئة علىعلى أمهية منتدى األمساك، وكذلك أمهية االستفا  ارً اومت التأكيد مر  32-
إن اهليئة ينبغي أن تظل من بني املنظمات اليت حتفِّز العالقة بني العلوم  ّال يظل مبادرة منعزلة. وعلق مندوب تركيا قائًال أ

، على أن ُيستكمل بدورة 2021والسياسات. وذكر أن بلده يرغب يف استضافة اإلصدار الثاين من منتدى األمساك يف عام  
 ).2030-2021( وزارية هبدف دعم أهداف عقد األمم املتحدة لعلوم احمليطات من أجل التنمية املستدامة

اهليئة أن منظمتها اقرتحت على اجلمعية العامة لألمم املتحدة  OceanCare وأبلغت ممثلة منظمة رعاية احمليطات 33-
للتفاعل بني العلوم والسياسات أثناء اإلبالغ عن التعاون اجلاري   من أفضل املمارسات العمليةعقد منتدى األمساك ابعتباره  

 مع اهليئة. 



 6 

 مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسودإدارة 
 مشورة بشأن تنمية تربية األحياء املائية

عرضت أمانة اهليئة، ابلنيابة عن رئيس اللجنة العلمية االستشارية املعنية برتبية األحياء املائية، االستنتاجات الرئيسية  34-
، وتطرقت  GFCM:43/2019/Inf.8و GFCM:43/2019/3إىل الوثيقتني  اشطتها التقنية استنادً واملشورة املنبثقة عن أن

 إىل الركائز الرئيسية اليت تقوم عليها اسرتاتيجية تربية األحياء املائية. اأيضً 

ضرورة أن تؤخذ أكدت اهليئة ، الدخيلةابألنواع  ، وخباصة ما يتعلق منهاأبمهية اخلطوط التوجيهية اواعرتافً  35-
 دراسات احلالة املتعلقة ابجملموعة املختارة من األنواع.  نتائجعند وضعها يف صيغتها النهائية احلسبان  يف

وأكدت اهليئة من جديد احلاجة إىل تعزيز أنشطة مراكز اإليضاح العملي اخلاصة برتبية األحياء املائية، ورحَّبت  36-
ة الذي طرحته اللجنة العلمية االستشارية املعنية برتبية األحياء املائية، وشدَّدت على دورها مبفهوم مراصد تربية األحياء املائي

رصد تطورات السوق. مبا يف ذلك االبتكار واإلجراءات األخرى املتخذة من خمتلف أصحاب املصلحة. ووافقت  احلاسم يف
ملائية يف البحر األسود، مشرية إىل أن هذه األداة اجلديدة إطالق مرحلة لتقييم جدوى إنشاء مرصد لرتبية األحياء ا اهليئة على

ميكن توسيعها لتشمل البحر األبيض املتوسط مبجرد االنتهاء بنجاح من مرحلة االختبار. وأضافت أن هذه املساعي ينبغي 
أشارت االقرتاحات ها جهود من أجل وضع منهجيات مشرتكة بشأن مجع البيا�ت عن السوق ونقلها، وهو ما قأن تراف

بني نظام املعلومات للنهوض برتبية األحياء املائية يف البحر األبيض املتوسط وقواعد  عن طريق بناء آتزرات    هإىل إمكانية تعزيز 
 البيا�ت األخرى ذات الصلة. 

ء املائية وتقييم املناقشات ويف معرض اإلشارة إىل نتائج الدورة األخرية للجنة العلمية االستشارية املعنية برتبية األحيا 37-
�ا تعرتف ابحلاجة امللحة إىل إعادة تنظيم طريقة عمل اللجنة من أجل ضمان الفعالية إاليت دارت أثناء الدورة، قالت اهليئة  

ائية. املتعاونة غري املتعاقدة والتنمية املستدامة لرتبية األحياء امل املتعاقدة واألطراف وحتقيق نتائج سليمة لصاحل األطراف
بصفة خاصة أن قضا� مثل وضع خطوط توجيهية والتحقق منها، واستخدام مؤشرات لرصد االسرتاتيجيات، اهليئة    وذكرت

من خالل اجتماع للخرباء وصناع القرار  أن تعاجلوختطيط األنشطة وترتيب أولو�هتا، واختاذ إجراءات رئيسية، ينبغي 
 . اة واقرتاح ُسبل املضي قدمً للتباحث بصورة موسَّعة حول احللول املالئم

 هاحفظ  ومشورة بشأن إدارة مصايد األمساك 

 اعرض رئيس اللجنة العلمية االستشارية املعين مبصايد األمساك ومنسق جمموعة العمل املعنية ابلبحر األسود، استنادً  38-
، املشورة املتعلقة جبملة GFCM:43/2019/Inf.10و GFCM:43/2019/Inf.7، وGFCM/43/2019/2إىل الواثئق 

 على املستوى اإلقليمي الفرعي، ومجع البيا�ت.أمور مشلت حالة األنواع ذات األولوية، وإدارة مصايد األمساك املختارة 

 احلالة العامة ألرصدة البحر األبيض املتوسط

 ايف البحر األبيض املتوسط، مشريً استعرض رئيس اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك حالة األرصدة   39-
ازد�د تغطية األرصدة املقدَّرة، مبا يف ذلك من خالل عقد مخس جلسات معيارية وكذلك، يف حالة األنواع السطحية  إىل

أن العناصر التقنية لإلدارة  األول مرة. وأكد أيضً  )n-1(السابقة  الصغرية يف البحر األدر�تيكي، ابستخدام بيا�ت السنة
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، وقدم حتليل جودة البيا�ت ايف املائة من األرصدة ذات األولوية عند النظر يف مجيع املناطق الفرعية معً   50أُعدت حلوايل   قد
املائة يف  11أن  الذي مت إجراؤه، وكذلك املعايري املقرتحة لتقدمي بيا�ت املدخالت املتعلقة بتقدير األرصدة. وأكد إمجاًال 

يف املائة من األرصدة متجاوزة للحدود املأمونة   80األرصدة املقدَّرة اعُتربت مستغلة بصورة مستدامة بينما اعُتربت نسبة   من
أكثر األنواع املستغلة هو  )Merluccius merluccius(. وأشار بصفة خاصة إىل أن مسك النازيل األورويب ابيولوجيً 

(احلد األدىن حلجم األمساك املسموح إبنزاله، وحجم عيون الشباك، وما إىل احلالية  املتوسط وأن التدابريالبحر األبيض  يف
 يف كبح مجاح االستغالل املفرط.  ذلك) مل يكن فعاًال 

وأعرب املندوابن املمثالن لالحتاد األورويب وتونس عن ختوفهما من املستوى املثري للقلق الذي وصلت إليه حالة 40-
عدة سنوات. ويف معرض اإلشارة   مستمر منذإىل أن هذا الوضع    مشريينك النازيل األورويب يف البحر األبيض املتوسط،  مس

البحر األبيض املتوسط اليت  غربالسنوات إلدارة مصايد األمساك القاعية يف  ةإىل اعتماد خطة االحتاد األورويب املتعدد
تونس أمهية توسيع جهود االحتاد األورويب مندوب    أكد  ،حلماية صغار مسك النازيل  مغلقةجلهد الصيد ومناطق    امشلت نظامً 

كي تشمل مجيع مناطق البحر األبيض املتوسط واالستفادة من املعلومات املقدمة من جمموعة العمل املعنية بتقدير أرصدة 
األخرى ولكنها قاعية، وتنفيذ تدابري تقنية مالئمة. وأيّدت مندوبة املغرب وجهات النظر اليت طرحتها الوفود لاألمساك ا

من ذلك، واقرتحت صياغة تلك  تساءلت عما إذا كان ينبغي وضع خطط اإلدارة على املستوى اإلقليمي الفرعي بدًال 
على احلاجة إىل سد الثغرات يف املعرفة قبل اعتماد خطة إدارة   اخلطط جلميع األنواع ذات األولوية. وشددت مندوبة اجلزائر

 �ائية.

وأقرت اهليئة ابحلالة احلرجة لسمك النازيل األورويب يف البحر األبيض املتوسط برمته، وأكدت احلاجة إىل تنفيذ 41-
على املستوى اإلقليمي أو املستوى اإلقليمي الفرعي، وطلبت  ءً خطة (خطط) إدارة متعددة السنوات هلذا النوع سوا

 تقدمي إسهامات تقنية قبل انعقاد الدورة السنوية املقبلة. اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك  من

بشأن تقدمييها مشورهتا وأيّدت اهليئة املشورة املقدمة من اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك، مبا ف 42-
ألرصدة، وتعزيز عملية تقييم جودة البيا�ت، واحلاجة إىل الرتكيز على األنواع املختارة ذات اتقدير ل املدخالت بيا�ت

يف حبر البوران،  ]Sardina pilchardusاألولوية (مبا فيها األنواع السطحية الصغرية يف البحر األدر�تيكي، والسردين [
يف شرق البحر األبيض املتوسط) أثناء فرتة ما بني الدورات املقبلة واحلاجة إىل ] Sardinella auritaربوم [والسردين امل

على إطالق عملية   االعناصر التقنية ملصايد األمساك الرئيسية من أجل حتقيق التغطية الكاملة. ومت االتفاق أيضً توفري/حتديث  
إلعادة النظر يف إطار توفري املشورة وحتديثه ومواصلة اختاذ تدابري احرتازية لعكس الوضع العام لإلفراط يف صيد أرصدة البحر 

 األبيض املتوسط. 

 األنقليس األورويب

 )Anguilla anguilla(وأكد املندوابن املمثالن لالحتاد األورويب وتونس عادات اهلجرة لدى األنقليس األورويب   43-
 املرتبطخارج منطقة البحر األبيض املتوسط يف عمل اهليئة  من على أمهية إدراج مصايد األمساك والبلدان واملنظمات   اوشدَّد

بشأن خطة متعددة  GFCM/42/2018/1ذا النوع. وحتققت ابلفعل على املستوى األورويب اآلاثر اإلجيابية للتوصية هب
السنوات إلدارة األنقليس األورويب يف البحر األبيض املتوسط ومت التوصل إىل نتائج جيدة يف مكافحة الصيد غري القانوين 

كبرية. وأكدت مندوبة   ايتطلبان جهودً ملتاحة ال يزاالن ايق املعلومات دون إبالغ ودون تنظيم، ولكن سد الفجوات وتنس
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تنفيذ بر�مج حبوث األنقليس  من أجللدان البحر األبيض املتوسط ب اإلرادة لتقدمي الدعم إىلاالحتاد األورويب من جديد 
وأنه يعكف على   GFCM/42/2018/1ر مندوب تركيا أبن بلده اختذ مجيع التدابري اليت دعت إليها التوصية  األورويب. وذكَّ 

 صياغة خطة إدارة وطنية. 

، وأمهية GFCM/42/2018/1لألنقليس األورويب وكذلك اآلاثر اإلجيابية للتوصية  احلرجوأقرت اهليئة ابلوضع  44-
ز على تقليص معدالت النفوق النامجة عن الصيد، وتعزيز استعادة املوائل، وحتسني  مواصلة العمل يف هذا النوع، مع الرتكي

ثة املقرتحة بشأن بر�مج لبحوث   املذكرة املفاهيميةة واحلد من التلوث يف األ�ار والبحريات. وأيّدت حمتوى  ياجلودة البيئ احملدَّ
 .2020ألف، ووافقت على إطالق هذا الرب�مج يف عام /22، ويرد نصها يف املرفق األورويب قليسمسك األن

 أدوات جتميع األمساك

بشأن الوسم اإلقليمي ملعدات الصيد واحلاجة  GFCM/42/2018/11ذكَّرت مندوبة االحتاد األورويب ابلتوصية  45-
بشأن جمموعة من تدابري اإلدارة  اوقدمت اقرتاحً  ،األمساكإدارة مستدامة ملصايد األمساك ابستخدام أدوات جتميع  إىل

يف البحر األبيض   )Coryphaena hippurus( مسك اللمبوكة الشائعالستخدام أدوات جتميع األمساك الراسية يف مصايد 
والتدابري الوطنية  مسك اللمبوكة الشائع املتوسط. ومشل االقرتاح سلسلة من التدابري االنتقالية لتحسني املعرفة بشأن مصايد 

عن التدابري املتصلة بنشر واستعادة أدوات جتميع األمساك هبدف التخفيف من اآلاثر احملتملة لتلك األدوات،  املتخذة فضًال 
مكو�ت أدوات جتميع األمساك وحتديدها   اوأثر الصيد ابستخدام تلك األدوات على النظام اإليكولوجي. ونظَّمت التدابري أيضً 

 اسرتجاعها.وصيانتها و 

االقرتاح، وطلب من اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك صياغة خطة  يؤيد إنهوقال مندوب تونس  46-
 إدارة بشأن هذا النوع.

بشأن جمموعة من تدابري اإلدارة الستخدام أدوات جتميع األمساك   GFCM/43/2019/1واعتمدت اهليئة التوصية   47-
 .5يف البحر األبيض املتوسط بصيغتها الواردة يف املرفق مسك اللمبوكة الشائع الراسية يف مصايد 
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 املرجان األمحر

املستدام للمرجان  ستغاللدعت فيه إىل وضع خطة إدارة من أجل اإل اقدمت مندوبة االحتاد األورويب اقرتاحً  48-
هلذا النوع  الوضع احلرجتقدميها االقرتاح يف البحر األبيض املتوسط. وأكدت يف معرض ) Corallium rubrumاألمحر (

خطرية بسبب الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم واالفتقار إىل إمكانية التتبع. ونوقش    بوقوع مشكلةوذكَّرت اهليئة  
ألمساك إدارة هذا النوع مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني ابلنظر يف مصايد اأجل للتتبع من  اظامً مشل ن االقرتاح الذي

(السفن املرخصة/الصيادون  املستقبل. ومشلت التدابري املتوخاة يف خطة اإلدارة تدابري املراقبة الكالسيكية   احلالية واحملتملة يف
 نظاملوضع فتيش، ومواقع اإلنزال)، ابإلضافة إىل بر�مج حبثي ومشروع رائد املرخصون، ونُظم املواقع اجلغرافية، ونظام الت

من نتائج الرب�مج  ا. وانطالقً االجتار بهإىل شهادات للمصيد حبيث ميكن تتبعه من مرحلة احلصاد  يتم من خالله إصدار
 يئة يف وضع ميكنها من تنفيذ خطة إدارة طويلة األجل. اهلكون تإىل تقييم التدابري االنتقالية، س االبحثي واستنادً 

هذا  حفظاالقرتاح، مؤكدين أمهية  هذاوأعرب املندوبون املمثلون للجزائر واملغرب وتونس مجيعهم عن أتييدهم  49-
أمهية احلظر مجعه يف املاضي. وأكد مندوب تركيا لتوقف عن املورد يف البحر األبيض املتوسط لدرجة قيام اجلزائر واملغرب اب

يل جلميع عمليات صيد املرجان األمحر؛ ومع ذلك فقد أعرب عن دعم تركيا للتوصية ابعتبارها السبيل لضمان إحكام ااملث
 مصايد األمساك. الرقابة على

االستغالل املستدام للمرجان األمحر بشأن خطة إدارة من أجل  GFCM/43/2019/4التوصية واعتمدت اهليئة  50-
ثة لتنفيذ الرب�مج البحثي بشأن املرجان األمحر على النحو الوارد  املذكرة املفاهيميةالبحر األبيض املتوسط، وأقرت  يف احملدَّ
 ابء على التوايل. /22و 8 نياملرفق يف

 الُنظم اإليكولوجية البحرية اهلشة والصيد يف أعماق البحار

وبعد املوافقة على بروتوكوالت محاية  ،الناشئة عن أنشطة الصيد ةلحوظمع هدف جتنب اآلاثر السلبية امل امتاشيً  51-
اهليئة، مبا يف ذلك اإلبالغ عن العثور على مناطق صيد جديدة ورسم  تطبيقالُنظم اإليكولوجية البحرية اهلشة يف منطقة 

قرت اهليئة يف دورهتا الثانية واألربعني (مقر منظمة األغذية والزراعة، روما، أخرائط مناطق الصيد القائمة يف أعماق البحار،  
ين لإلجراءات الرامية إىل رسم ) ابحلاجة إىل وضع خارطة طريق واضحة وجدول زم2018إيطاليا، أكتوبر/تشرين األول 

 خرائط مناطق الصيد القائمة يف أعماق البحار، بوسائل تشمل مجع املعلومات العلمية. 

وضع جمموعة من التدابري حلماية الُنظم  دعت فيه إىل ااالحتاد األورويب اقرتاحً  ةويف ضوء ذلك، قدمت مندوب 52-
اإليكولوجية البحرية اهلشة، وأكدت أن اهلدف من هذه التدابري هو التنفيذ التدرجيي لتدابري انتقالية ملنع اآلاثر السلبية 

ات أنشطة الصيد يف أعماق البحار على تلك الُنظم اإليكولوجية البحرية اهلشة املؤلفة من جتمع الناشئة عن ةلحوظال
االستشارية املعنية  العلمية املقرتح مجع بيا�ت من أجل تزويد اللجنة قرارالالسعات (املرجانية). وكخطوة أوىل، يتطلب ال

مبصايد األمساك بصورة عامة عن الُنظم اإليكولوجية البحرية اهلشة القائمة من أجل صياغة اقرتاحات واضحة حلماية هذه 
 املناطق ووضع خارطة طريق. 
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مرت يف البحر األبيض املتوسط شاسعة، وأعرب  300وأشار مندوب تونس إىل أن املنطقة اليت يزيد عمقها على  53-
املشمولة هبذا القرار. تطبيق  المنطقة  شكوكه يف القدرة على مجع معلومات كافية عن تلك املنطقة، واقرتح حتسني حتديد   عن

 وأيّدت مندوبة املغرب هذا التعليق. 

ذات األولوية،   البحث  جماالتوبعد إدراج بند يقضي أبن حتدِّد اللجنة االستشارية العلمية املعنية مبصايد األمساك   54-
ة البحرية اهلشة املؤلفة بشأن وضع جمموعة من التدابري حلماية الُنظم اإليكولوجي  GFCM/43/2019/6اعتمدت اهليئة القرار  

 . 18من جمموعات الالسعات (املرجانية) يف البحر األبيض املتوسط بصيغته الواردة يف املرفق 

وتوجه ممثل أوسيانيا ابلشكر إىل االحتاد األورويب على اقرتاحه الذي ُيشكل خطوة ضرورية أوىل حنو تلبية متطلبات  55-
، وتعزيز التعاون مع خطة عمل A/RES/59/25استدامة مصايد األمساك،  بشأن    59/25قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  

العتبار األنواع املرجانية حممية مبوجب امللحق الثاين من اتفاقية   ايض املتوسط نظرً بر�مج األمم املتحدة للبيئة بشأن البحر األب
إىل أنه ال يشمل تدابري لإلدارة، مثل قواعد االبتعاد، وإىل أن محاية الُنظم اإليكولوجية البحرية اهلشة برشلونة. غري أنه أشار  

إن من املؤسف أنه مل يتقرر عقد أي اجتماع جملموعة  اضً ينبغي أن تشمل مصايد األمساك بغض النظر عن عمقها. وقال أي
 ودعا اهليئة إىل إعادة النظر يف ذلك التخطيط. ، 2020العمل املعنية ابلُنظم اإليكولوجية البحرية اهلشة يف عام 

 مصايد األمساك املقيدةقة على مناطق بحتديد التدابري املنط

اليت  مصايد األمساك املقيدةبشأن حتديد التدابري املنطبقة على مناطق  ااقرتاحً قدَّمت مندوبة االحتاد األورويب  56-
االستشارية املعنية مبصايد األمساك وجلنة االمتثال. واقرتح القرار   العلمية على املناقشات اليت دارت يف اللجنة ءً وضعت بنا

، ودعوة جمموعة العمل املعنية ابلصيد غري  القائمة مناطق مصايد األمساك املقيدةإجراء جرد يشمل مجيع التدابري السارية يف 
االستشارية املعنية مبصايد العلمية  يف اللجنة    ن تنظيم إىل إعداد تقرير عن تنفيذ هذه التدابري ملناقشتهو القانوين دون إبالغ ود

 . 2020األمساك وجلنة االمتثال يف عام 

أمهية تعزيز املعرفة   على قرار، مشدديندهم لليجلزائر واملغرب عن أتيرتكيا وتونس واوأعرب املندوبون املمثلون ل 57-
القائمة. ووافقت الوفود على ضرورة إجراء تنسيق داخلي مصايد األمساك املقيدة بشأن حالة تنفيذ التدابري املتصلة مبناطق 

 وطين للرد على طلبات احلصول على هذه املعلومات. 

مصايد األمساك املقيدة ناطق بشأن حتديد التدابري املنطبقة على م GFCM/43/2019/1اهليئة القرار واعتمدت  58-
 . 13اهليئة بصيغته الواردة يف املرفق  تطبيقمنطقة  يف

الطبيعة، ومشروع العمل من أجل إنعاش الُنظم اإليكولوجية البحرية   حلفظ  دويلالورحب املندوبون املمثلون لالحتاد   59-
 مناطقيف الوقت املناسب، ال سيما أن بعض  اابعتباره صادرً ، وأوسيانيا، ابلقرار  MedReAct البحر األبيض املتوسط يف

، وحث املمثلون اهليئة على أن تقيِّم ليس فقط التدابري القائمة اعامً  13اعتمدت منذ أكثر من مصايد األمساك املقيدة 
أقصى حد ممكن، اآلاثر السلبية البشرية املنشأ اليت ميكن  إىل ،ا، بل وأن تقيِّم أيضً مصايد األمساك املقيدةاملتصلة مبناطق 
 عن حتقيق أهدافها املتعلقة ابلصون. مصايد األمساك املقيدة أن تعيق مناطق 
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 في غرب البحر األبيض املتوسطالوردي املرجان

 ةمفرط بصورةيف مضيق جبل طارق قد اسُتغل  )Pagellus bogaraveo( املرجان الوردي الحظت اهليئة أن  60-
بشأن إدارة مصايد أمساك  GFCM/41/2017/2ابلطابع االنتقايل للتوصية ، وذكرت يف حالة استغالل مفرط يزال ال وأنه

) لفرتة انتقالية مدهتا سنتان حلني اعتماد خطة إلدارة 3إىل  1(املناطق اجلغرافية الفرعية من الشبوط املرقط يف حبر البوران 
مرجان بشأن خطة إدارة من أجل االستغالل املستدام لل  االنوع. ويف ضوء ذلك، عرضت مندوبة االحتاد األورويب اقرتاحً  هذا

مبا يف ذلك فرض حدود على املصيد، وختفيض  - الوقائيةمن التدابري  جمموعة وتناولت ابلوصفيف حبر البوران.  الوردي
تقيَّم بعدها من أجل اعتماد و ملدة سنتني  تنفذ - اسنتيمرتً  30عند  حفظاألدىن  للاملرجعي  جمجهد الصيد، وحتديد احل

 تدابري طويلة األجل. 

وتقييم تنفيذها  الوقائيةوأعرب مندوب املغرب عن استعداد بلده لبذل جهود من أجل جتريب هذه التدابري  61-
 االستشارية املعنية مبصايد األمساك. العلمية واالنتقال إىل التدابري األخرى اليت أوصت هبا اللجنة

 لمرجان الورديبشأن خطة إدارة من أجل االستغالل املستدام ل GFCM/43/2019/2يئة التوصية اهلواعتمدت  62-
 .6) بصيغتها الواردة يف املرفق 3إىل  1البوران (املناطق اجلغرافية الفرعية من  حبر يف

 مصايد األمساك القاعية يف وسط البحر األبيض املتوسط 

بصورة  تستغل )Parapenaeus longirostris( ورديال تزال أرصدة النازيل األورويب وروبيان املياه العميقة ال 63-
بشأن خطة متعددة السنوات إلدارة مصايد  GFCM/42/2018/5مشمولة ابلتوصية  اإدارهتأن مفرطة على الرغم من 

إىل  12(املناطق اجلغرافية الفرعية من يف مضيق صقلية  القاعية مساكاألتستغل أرصدة  اليتا  القاعية اجلر شباكباألمساك 
االستشارية  العلمية . وأقرت اهليئة مشورة اللجنةGFCM/40/2016/4و GFCM/39/2015/2 امللغية للتوصيتني) 16

ابعتبارها الطريقة املباشرة خلفض معدالت نفوق األمساك بسبب   احلضا�تاملعنية مبصايد األمساك بشأن تعزيز محاية مناطق  
على اقرتاح مندوب تونس، وافقت اهليئة على احلاجة  ءً الصيد وتقييم فعالية تدابري اإلدارة احلالية. وابإلضافة إىل ذلك، وبنا

 شباك اجلر القاعية.   اليت تستخدم فيهاستشمل انتقائية مصايد الروبيان ومسك النازيل  ابلتدابري التقنية اليت اقدمً الدفع  إىل

وإدارته   ورديوعقب األعمال املكثفة اليت ُأجريت يف فرتة ما بني الدورات للتقدم حنو تقدير روبيان املياه العميقة ال 64-
والبحر األيوين، قدمت مندوبة  املشرقويف ضوء التوصيات القائمة بشأن حبر  وسط وشرق البحر األبيض املتوسط، يف

بيان و الروبيان األمحر العمالق والر  تستهدفاليت  املستدامة دارة مصايد األمساكإلبشأن تدابري  ااالحتاد األورويب اقرتاحً 
انتقالية، مبا  حفظيف مضيق صقلية. وأكدت أن االقرتاح يشمل تنفيذ تدابري ابستخدام شباك اجلر القاعية األزرق واألمحر 

 ع قائمة ابلسفن املرخصة، واختاذ تدابري ملراقبة املصيد. ضيد جهد الصيد، وو ميف ذلك جت

ظرًا إن من السابق ألوانه وضع توصية ُحتدِّد فعليًا خطة لإلدارة، داعيًا إىل تبسيط االقرتاح ن مندوب تونس  وقال 65-
 توفر بيا�ت عن املوارد ومصايد األمساك. لعدم
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تدابري بشأن  GFCM/43/2019/6وعقب إدراج التعليقات املقدمة من مندوب تونس، اعتمدت اهليئة التوصية  66-
إلدارة مصايد األمساك املستدامة اليت تستهدف الروبيان األمحر العمالق والروبيان األزرق واألمحر ابستخدام شباك اجلر 

 .10) بصيغتها الواردة يف املرفق 16و 15، و4و 13و 12(املناطق اجلغرافية الفرعية القاعية يف مضيق صقلية 

 األدر�تيكي مصايد األمساك السطحية الصغرية يف البحر 

يف املنطقتني اجلغرافيتني بصورة مفرطة    )Engraulis encrasicolus(السردين واألنشوفة    أمساك  استغاللاستمر   67-
. وأيّدت اهليئة اقرتاح اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك يف حالة استغالل مفرطوال تزال  18و 17الفرعيتني 

يف وضع إطار لتقييم اسرتاتيجيات اإلدارة إلسداء املشورة بشأن  قدًما واملضي قياسيالداعي إىل االنتهاء من إجراء تقييم 
من   التدابري الطوارئ. وطلبت اهليئة أيضً   االبديلة وفقً االقتصادية احملتملة لسيناريوهات اإلدارة  و اآلاثر البيولوجية واالجتماعية  

 قيود زمنيةاملعنية مبصايد األمساك تقدمي جدول يصف فرتة التبويض هلذه األنواع من أجل حتديد  االستشارية اللجنة العلمية
من أجل   2021-2019بشأن تدابري طوارئ إضافية يف الفرتة    GFCM/42/2018/8حسب ما دعت إليه التوصية    موحَّدة

 ).18و 17أرصدة األمساك السطحية الصغرية يف البحر األدر�تيكي (املنطقتان اجلغرافيتان الفرعيتان 

 مصايد األمساك القاعية يف البحر األدر�تيكي

عن استغالل مفرط بصورة  االيت مت التحقق منها مؤخرً كشفت تقديرات األرصدة القاعية يف البحر األدر�تيكي  68-
وأكد تقييم اآلاثر احملتملة لسيناريوهات اإلدارة البديلة عن إمكانية إجياد حلول لإلدارة. وابالستناد إىل ذلك، قدمت   عامة،

متعددة السنوات من أجل استدامة أنشطة صيد األمساك القاعية يف البحر    ةبشأن وضع خط  امندوبة االحتاد األورويب اقرتاحً 
أساطيل  ةاألدر�تيكي. وهكذا فإن االقرتاح يتوقع فرض قيود على جهد الصيد وجتميد (أو فرض حد أقصى) على قدر 

األمساك، وإنشاء جمموعة  األنواع الرئيسية، ومحاية املوائل األساسية لصغار فظالصيد، وكذلك األحجام املرجعية الدنيا حل
ز مجع البيا�ت وتدابري الرقابة (مثل خمططات ياجلديدة احملتملة، وتعز  مصايد األمساك املقيدةاطق عمل للتباحث حول من

 التفتيش التجريبية ونُظم رصد السفن والسجالت اإللكرتونية)، من بني مجلة تدابري أخرى.

القلق بشأن االقرتاح. وأشار بصفة خاصة إىل أن مفهوم حصة جهد  بواعثوأعرب مندوب ألبانيا عن عدد من  69-
الصيد جديد على هذا النوع من مصايد األمساك، وسيكون من املهم إشراك صيادي األمساك يف مشاورات لتيسري تنفيذ  

لقصوى حبلول تلك التدابري. وعالوة على ذلك فإن اشرتاط مستوى استغالل األرصدة الرئيسية لتحقيق الغلة املستدامة ا
يتعلق  يف ماكهدف أكثر قابلية للتحقيق. وابإلضافة إىل ذلك،   2026-2025غري واقعي، واقرتح الفرتة  2020عام 

ابملتطلبات السنوية لإلبالغ عن بيا�ت جهد الصيد، أشار إىل أن وحدات جهد الصيد املتوقعة يف االقرتاح 
الصيد اليت يتم مجعها وتقدميها من خالل املنصة اإللكرتونية إلطار  وحدات جهد  عدد األ�م) خمتلفة عن * اطو  (كيلو

يتعلق جبهد الصيد، أكد أن متوسط عمر أسطول الصيد   يف مااهليئة املرجعي جلمع البيا�ت (عدد األطنان * عدد األ�م). و 
بنفس   ا) ولذلك فإن سفنً اعامً   20ل  مقاب  اعامً   40على أعمار أساطيل الصيد األوروبية (  ااأللباين يزيد مبقدار الضعف تقريبً 

املوارد. وذكَّر األمني التنفيذي للهيئة أبن وحدات جهد الصيد املطلوبة  القدرة (ابلكيلو واط) تتسبب يف آاثر خمتلفة على
 بيا�ت عنبشأن تقدمي    GFCM/41/2017/6إلطار اهليئة املرجعي جلمع البيا�ت �بعة من التوصية  يف املنصة اإللكرتونية  

 .التطبيق اخلاضعة للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط أنشطة الصيد يف منطقة
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وأشادت مندوبة اجلبل األسود ابالحتاد األورويب على دوره يف متهيد الطريق حنو املستقبل. ووجهت الشكر إليه  70-
بلدها، عند صياغة االقرتاح. وأعربت كذلك عن أتييد بلدها للتوصية وقالت فهم األوضاع يف البلدان الصغرية، مثل  على

 جديدة يف املستقبل. مصايد أمساك مقيدةمناطق  إنشاء إ�ا توافق على

 GFCM/43/2019/5إدراج تعليقات مندوب ألبانيا ومندوبة اجلبل األسود، اعتمدت اهليئة التوصية  بوعق 71-
بشأن خطة متعددة السنوات إلدارة مصايد األمساك القاعية املستدامة يف البحر األدر�تيكي (املنطقتان اجلغرافيتان الفرعيتان 

 . 9) بصيغتها الواردة يف املرفق 18و 17

 MedReAct وهنأت ممثلة مشروع العمل من أجل إنعاش الُنظم اإليكولوجية البحرية يف البحر األبيض املتوسط 72-

يف املستقبل، وأعربت عن زمنية و ورحبت بكلمات التأييد لوضع تدابري مكانية  ،طرح هذا االقرتاح االحتاد األورويب على
 جديدة. د أمساك مقيدةمصاييف إنشاء مناطق  اأملها يف أن يتجسَّد ذلك قريبً 

أنه  املوارد القاعية يف البحر األدر�تيكي. غري  فظوأقر ممثل الصندوق العاملي للطبيعة أبمهية هذه التوصية كمنطلق حل 73-
 احلالةال يتفق مع    2026أشار إىل أن هذه املوارد مستغلة بصورة مفرطة وأن إرجاء تطبيق الغلة املستدامة القصوى حىت عام  

 مالطة الوزاري.  نامللحة أو أهداف إعال

 احلالة العامة لألرصدة يف البحر األسود

إىل أن معظم األرصدة املقدَّرة، على الرغم   ااألرصدة، مشريً املعنية ابلبحر األسود حالة  العمل  تناول منسق جمموعة   74-
يف املائة، تتجاوز احلدود البيولوجية وأن جودة البيا�ت  100لبحر األسود بنسبة تغطية األنواع ذات األولوية يف ا من
 نوعية.  وقائيةمعظمها ال تكفي إالّ لتقدمي مشورة  يف

ز�دة جودة البيا�ت  ضرورةجمموعة العمل املعنية ابلبحر األسود، مبا يف ذلك  وأيّدت اهليئة املشورة املقدَّمة من 75-
األسود، وتعزيز القدرات يف جمال تقدير األرصدة يف البحر  ل  مدخالت  بيا�ت  بشأن  إقليمية  خالل إنشاء قاعدة بيا�ت من

 تقدير األرصدة من أجل حتسني املشورة وز�دة دقتها. 

 مسك الرتس يف البحر األسود

توزيع إمجايل كمية الصيد املسموح هبا، وكذلك نظام ختصيص  معايري، ومع مراعاة وقائيالمن النهج  اانطالقً  76-
عرضت فيه مستوى   ااملعنية ابلبحر األسود، قدمت مندوبة االحتاد األورويب اقرتاحً وافقت عليه جمموعة العمل   احلصص الذي

اليت سيجري تطبيقها إلمجايل كمية الصيد املسموح هبا من مسك الرتس ملدة ثالث سنوات. ووصفت األحكام    اجديدً   سنو�ً 
أن أفضل وسيلة   ااملصيد. وأكدت أيضً حال جتاوز احلصة أو قلة االستهالك ووضع نظام جترييب إلصدار شهادات  يف

 تنظيم هي ز�دة إمكانية التتبع.  دونو القانوين دون إبالغ  ملكافحة الصيد غري

بشأن خطة متعددة  GFCM/41/2017/4املعدِّلة للتوصية  GFCM/43/2019/3واعتمدت اهليئة التوصية  77-
اهليئة  . وأقرت7) بصيغتها الواردة يف املرفق  29السنوات إلدارة مصايد أمساك الرتس يف البحر األسود (املنطقة اجلغرافية الفرعية  

إقليمي  مسحمشورة جمموعة العمل املعنية ابلبحر األسود بشأن مواصلة العمل لتقدير النقاط املرجعية وإطالق  اأيضً 
 م تقدير أمساك الرتس واألنواع القاعية األخرى.لدع  البحر يف
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 األرصدة السمكية األخرى يف البحر األسود

 امللحة وافقت اهليئة على احلاجة ،)Squalus acanthias(شوكة  وابلنظر إىل احلالة احلرجة لكلب البحر أب 78-
األنواع  فظالعمل من أجل حتديد حجم مرجعي أدىن حلدارة هذا النوع. وابإلضافة إىل ذلك، قررت اهليئة إل تدابري لتنفيذ
ووافقت كذلك على احلاجة إىل إعداد  .)Mullus barbatus(يبدأ ذلك بسمك البوري األمحر أن على  ،األولوية ذات

 العلم. املستندة إىلوحبث تطبيق حدود املصيد  )Sprattus sprattus(عناصر إلدارة مسك اإلسربط األورويب 

 احليتانيات 

احليتانيات يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود، وأكدت   حفظبشأن    اقدمت مندوبة االحتاد األورويب اقرتاحً  79-
للتوصيات ذات الصلة ومن أجل تيسري اعتماد  ااحلاجة إىل السعي حنو حتسني مجع البيا�ت واإلبالغ عن املعلومات وفقً 

 مالئمة.  تدابري

احليتانيات، ال سيما من خالل التقدم  حفظوعقب التعليق على أمهية حتسني املعرفة ومواصلة تعزيز إجراءات  80-
احليتانيات   حفظبشأن تعزيز    GFCM/43/2019/2انتقائية الصيد وتقنيات التخفيف، وافقت اهليئة على اعتماد القرار   يف

 .14اهليئة بصيغته الواردة يف املرفق  تطبيقيف منطقة 

وأشارت مندوبة املغرب إىل أنه ابلتوازي مع تنفيذ القرار، ينبغي تقدير وفرة احليتانيات حبيث ميكن مواءمة التدابري  81-
. وميكن للمبادرات املشرتكة االستالبذات الصلة بصورة أكرب مع حالة خمتلف األنواع بوسائل تشمل معاجلة حاالت 

إطار مذكرة التفاهم املربمة مع االتفاق املعين بصون احليتانيات يف البحر األسود والبحر األبيض املتوسط ومنطقة  ضمن
األطلسي املتامخة مواصلة العمل حنو حتديد حلول هلذه املسألة األخرية ذات األمهية اخلاصة على طول ساحل البحر األبيض  

 املتوسط يف املغرب. 

الرتفاع معدل املصيد العرضي   اأبمهية القرار اجلديد املعتمد، الحظت ممثلة الصندوق العاملي للطبيعة أنه نظرً   اواعرتافً  82-
مجع معلومات عن أمساك القرش والسعي إىل حتديد اسرتاتيجيات   ااهليئة، من املستصوب أيضً   تطبيقألمساك القرش يف منطقة  

 هلذه األنواع. اختفيفية أيضً 

لة صندوق محاية أمساك القرش، ابلنيابة عن رابطة محاية أمساك القرش يف منطقة األطلسي وأشارت ممث 83-
 اأكثر اللوائح التنظيمية تشددً   2018عتمادها يف عام  اباهليئة    اليت برهنت عليها  القيادة التارخييةاألبيض املتوسط، إىل   والبحر

يتصل بنزع الزعانف، ولكنها نبهت إىل احلاجة إىل إجراءات عاجلة  يف مامنظمة إقليمية إلدارة مصايد األمساك  أي يف
ودعت إىل تعزيز التعاون  ،. وأكدت احلاجة إىل اتساق صنع القرار).Isurus spp(املاكو سيما بشأن قرش  إضافية ال

إىل اهليئة الدولية لصون    املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك يف محاية أمساك قرش املاكو، مع اإلشارة بصفة خاصة بني
 أمساك التونة يف احمليط األطلسي، وطلبت من البلدان األعضاء يف املنظمتني دعم التدابري ذات الصلة. 

د املندوابن املمثالن لتونس واملغرب على أمهية تعزيز الشبكات املعنية جبنوح احليتانيات على املستوى اإلقليمي. 84-  وشدَّ
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 نطاقمصايد األمساك صغرية ال

، املشورة املتعلقة GFCM:43/2019/Inf.15و GFCM:43/2019/2إىل الوثيقتني  اقدمت أمانة اهليئة، استنادً  85-
صايد األمساك وعناصر إدارة هذه املصايد وتنفيذ خطة العمل اإلقليمية مل  مصايد األمساك صغرية النطاقعن  بيا�تجبمع 

 يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود.  صغرية النطاق

خيتلف بني البلدان وأن احلاجة  مصايد األمساك صغرية النطاقولوحظ يف املناقشة اليت أعقبت ذلك أن تعريف  86-
.  البد من إجياد حل له امهمً  ااالتفاق على توصيف إقليمي ملصايد األمساك صغرية النطاق ال تزال ُتشكل موضوعً  إىل

ما  اانتقائية نوعً  ا، بينما تعترب عمومً مصايد األمساك صغرية النطاقوبغض النظر عن وجود تعريف، أكدت املناقشات أن 
يف اآلاثر االجتماعية   اوالنظر أيضً   ،وصديقة للبيئة فإ�ا ال تزال تؤثر على املوارد، ولذلك ينبغي حتسني مجع البيا�ت واإلدارة

 مساك.واالقتصادية على صيادي األ

ثة وكاملة عن أساطيلها وفقً  87-  GFCM/33/2009/5للتوصية  اوقررت اللجنة أن تقدِّم البلدان سجالت حمدَّ
، مبا يشمل املعلومات ذات املتوسط  األبيضخاص ابهليئة العامة ملصايد أمساك البحر    إنشاء سجل إقليمي لألساطيل بشأن

. مصايد األمساك صغرية النطاقالصلة عن معدات الصيد املستخدمة من أجل تيسري أنشطة مجع البيا�ت وحتسني توصيف  
) كأداة لتوفري 21(املرفق  صايد األمساك صغرية النطاقوعالوة على ذلك، أقرت اهليئة استخدام جدول العناصر التقنية مل

مصايد األمساك صغرية   إلدارةراعاهتا يف �اية املطاف عند وضع خطط جديدة  ملبني الدورات    يف ماملنفذة  التوجيه لألعمال ا
اهليئة إطار الرصد لتقييم التقدم ، أقرت مصايد األمساك صغرية النطاقيتعلق خبطة العمل اإلقليمية بشأن  يف ما. و النطاق

ؤشرات املقرتحة واالستبيان ذي الصلة، وكذلك قائمة اإلجراءات ذات األولوية واألهداف املاحملرز يف تنفيذ اخلطة، مبا يشمل  
 األجل. القصرية 

 تكنولوجيا الصيد

جملموعة العمل  اوقدمت اقرتاحً ، 2018أشارت مندوبة االحتاد األورويب إىل االجتماع األخري الذي عقد يف عام  88-
املعنية بتكنولوجيا الصيد. ويف معرض تقدميها هذا االقرتاح، شدَّدت على ضرورة أن تعمل جمموعة العمل املعنية بتكنولوجيا 

أجل تزويد اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك مبعلومات عن تدابري االنتقائية امللموسة والقابلة  الصيد من
باشر من أجل التخفيف من اآلاثر السلبية ملصايد األمساك على صغار األمساك وكذلك املصيد املرجتع واملصيد املللتنفيذ 

واحلساسة (مثل الطيور البحرية، واحليتانيات، والسالحف البحرية). ويهدف االجتماع  عرَّضة للخطراملالعرضي لألنواع 
اإلدارة احلالية أو  طتوفري مشورة عملية بشأن انتقائية الصيد لدعم خط جملموعة العمل املعنية بتكنولوجيا الصيد إىلاملقبل 

 اجلديدة املنفذة داخل اهليئة. 

 إزاء قلقهمابدرجات متفاوتة، عن  ،جلزائر بقوة هذا االقرتاح، ولكنهما أعرابتونس واوأيد املندوابن املمثالن ل 89-
أن  اعلى األولو�ت لضمان أن تكون نتائج العمل ملموسة. وأكد املندوابن أيضً  واالتفاقاحلاجة إىل خطة عمل مفصَّلة 

 . هذا املوضوع يفاخلربة  اإلقليم يفتقر إىل

يف ضوء ندرة اخلربة الفنية يف اإلقليم، سيكون من املهم تيسري فرص التدريب وبناء  ،وأكد مندوب املغرب أنه 90-
وعالوة على ذلك، لقدرات يف جمال تكنولوجيا الصيد واالنتقائية، واالستفادة من اخلربة املتاحة يف أقاليم العامل األخرى. ا
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الرتفاع معدالت املصيد العرضي الناشئة عن هذه املعدات.  اأكد أمهية تركيز اجلهود على حتسني انتقائية شباك اجلر نظرً 
 العمل.  اهليئة، من أجل العمل مبزيد من الكفاءة أثناء فرتة ما بني الدورات، النظر يف ترشيح منسق لتيسري هذا واقرتح على

يئة القرار ، ويف ضوء خربته الواسعة يف هذا اجملال، اعتمدت اهلاوعقب تعيني السيد رضا املرابط منسقً  91-
GFCM/43/2019/7    املعدِّل للقرارGFCM/41/2017/3    تكنولوجيا الصيد ببشأن استئناف عمل جمموعة العمل املعنية

 . 19بصيغته الواردة يف املرفق 

وأشارت مندوبة االحتاد األورويب، وأيدهتا يف ذلك ممثلة الصندوق العاملي للطبيعة، إىل مشروع العلوم والتكنولوجيا  92-
، والحظت االذي مت إجنازه مؤخرً  يف مصايد األمساك األوروبيةفيه  غري املرغوبواجملتمع للتقليل إىل أدىن حد من املصيد 

سهام يف جمموعة العمل مبا لديهم من خربة مكتسبة من العديد من جتارب االنتقائية اخلرباء يف هذا املشروع مستعدون لإل أن
 يف البحر األبيض املتوسط. 

 ملرة واحدة يف اجتماعات اهليئةاملواد البالستيكية املستخدمة 

ابجلهود الدولية اجلارية ملكافحة القمامة البالستيكية البحرية وابلنظر إىل تعرض البحر األبيض املتوسط  ااعرتافً  93-
 اابحلاجة إىل حفظ البيئة البحرية، قدمت مندوبة االحتاد األورويب اقرتاحً   اوالبحر األسود بصفة خاصة للتلوث البحري، وإقرارً 

 . افصاعدً  2020من عام  ارة واحدة يف مجيع اجتماعات اهليئة اعتبارً املواد البالستيكية املستخدمة مل بشأن حظر

املتعاونة غري املتعاقدة  املتعاقدة واألطراف االقرتاح، ودعا األمني التنفيذي بقوة مجيع األطراف امتامً  اهليئةوأيّدت  94-
 ىل التقيُّد هبذا االلتزام يف اجتماعاهتا على املستوى الوطين. إ االسعي أيضً  إىل

املستخدمة ملرة واحدة يف مجيع بشأن حظر املواد البالستيكية  GFCM/43/2019/4واعتمدت اهليئة القرار  95-
 .16اجتماعات اهليئة بصيغته الواردة يف املرفق 

البيئية، ومشروع العمل من  Legambienteحلفظ الطبيعة، ومنظمة  دويلالأشاد املندوبون املمثلون لالحتاد و  96-
، OceanCare  رعاية احمليطات ، ومنظمةMedReAct إنعاش الُنظم اإليكولوجية البحرية يف البحر األبيض املتوسط أجل

وأوسيانيا، وصندوق محاية أمساك القرش، والصندوق العاملي للطبيعة، ابالحتاد األورويب القرتاحه هذا القرار وابهليئة العتماده، 
سائر املنظمات  هحتتذي وأنه مثال ينبغي أن، ترتجم هبا اهليئة أقواهلا بشأن االستدامة إىل أفعالمؤكدين أنه طريقة ممتازة 

 ايد األمساك. اإلقليمية إلدارة مص

 شورة بشأن مسائل االمتثالامل

 GFCM:43/2019/4إىل الوثيقتني  اأوضح رئيس جلنة االمتثال املشورة املنبثقة عن اللجنة استنادً  97-
 .GFCM:43/2019/Inf.9و

املتعلقة ابتفاقات احلصول وأشارت مندوبة االحتاد األورويب إىل احلاجة إىل ز�دة الشفافية، والحظت أن املعلومات   98-
للممارسة املعمول هبا يف سائر املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك. وقالت إن   اعلى املوارد ينبغي أن تتاح للهيئة وفقً 

 ذلك سيتيح تكوين صورة أفضل عن أنشطة الصيد يف اإلقليم. 
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اهليئة  تطبيقيف منطقة النفاذاتفاقات بشأن املعلومات عن  GFCM/43/2019/7واعتمدت اهليئة التوصية  99-
 .11بصيغتها الواردة يف املرفق 

وذكَّرت مندوبة االحتاد األورويب أبن صياغة قائمة اهليئة بشأن سفن الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم  100-
إدخال   ويفضلوحتديثها واملوافقة عليها يف حاجة إىل تبسيط. وقالت إن اإلجراءات املعمول هبا اعُتمدت قبل عشر سنوات  

مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم (مثل إعداد قوائم   بعض التعديالت عليها لتقييم التطورات يف جمال
 تشمل املواطنني واملشغلني).

بشأن وضع قائمة ابلسفن اليت يفرتض أ�ا قامت أبنشطة صيد  GFCM/43/2019/8واعتمدت اهليئة التوصية  101-
، بصيغتها الواردة GFCM/33/2009/8توصية اهليئة واملعدِّلة لل تطبيق غري قانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف منطقة 

 . 12 املرفق يف

أكرب سيفيد التقييم احلايل لالمتثال لقرارات  يوأشارت مندوبة االحتاد األورويب إىل أن األخذ بنهج ذي بُعد حتليل 102-
يتطلب  املتعاونة غري املتعاقدة ينبغي تقييمه على أساس فئات االمتثال اليت  املتعاقدة واألطراف  اهليئة. وقالت إن أداء األطراف

 النهج إىل مبدأ التناسبية.  وينبغي أن يستند هذاكل منها نتائج خمتلفة لتحديد عدم االمتثال. 

املتعاونة غري املتعاقدة   املتعاقدة واألطراف  واملغرب أن األطراف  جلزائر ومصررتكيا وتونس واوأكد املندوبون املمثلون ل 103-
كبرية من أجل التنفيذ التام جلميع قرارات اهليئة. ويتعنيَّ التمييز بني حاالت عدم االمتثال العرضية واالنتهاك   اتبذل جهودً 

املتعاقدة لتصحيح حاالت عدم املتعاونة غري املتعاقدة واألطراف املطوَّل لقرارات اهليئة، ويتعنيَّ إاتحة الوقت لألطراف 
املتعاونة غري املتعاقدة واألطراف ألوانه يف حني أن تقييم املساعدة التقنية لألطراف  ااالمتثال. ويبدو فرض اجلزاءات سابقً 

 مع التصنيف املقرتح.  ااملتعاقدة سيكون أكثر اتساقً 

ما يتعلق بتدابري ردع حاالت  وأقرت مندوبة االحتاد األورويب بتوافق اآلراء حول تصنيف حاالت االمتثال. ويف 104-
 االمتثال، اقرتحت مندوبة االحتاد األورويب أن تُناقش جلنة االمتثال هذه احلاالت يف دورهتا املقبلة.عدم 

تنفيذ التوصية ب ما يتصل يفبشأن خطة لتقييم االمتثال  GFCM/43/2019/5واعتمدت اهليئة القرار  105-
GFCM/38/2014/2 17رفق الواردة يف امل ابلصيغةعدم االمتثال، حاالت حتديد  بشأن . 

القانوين دون إبالغ وشّددت مندوبة االحتاد األورويب على أمهية الرصد واملراقبة واإلشراف ملكافحة الصيد غري  106-
نظام  على مراحلمع القرارات السابقة الصادرة عن اهليئة، ينبغي أن يُنفذ  ااهليئة. ومتاشيً  تطبيقودون تنظيم يف منطقة 

املتعاونة غري املتعاقدة أن ختترب السجل اإللكرتوين    املتعاقدة واألطراف  لألطراف  ابملثل  ينبغيو السفن.    رصدإقليمي ومركزي مل
 دي األمساك.ا سيحققه استخدامه من فوائد لصيامل نظرًامن خالل مشاريع جتريبية طوعية 

واجلزائر ولبنان واملغرب إ�م يتطلعون إىل مزيد من العمل التقين يف وتركيا وتونس وقال املندوبون املمثلون أللبانيا  107-
جمال الرصد واملراقبة واإلشراف. وميثل النهج الطوعي املقرتح من خالل املشاركة يف مشاريع جتريبية، مبا يشمل نظام التسجيل 

املتعاونة غري املتعاقدة العازمة على اختبار تكنولوجيات الرصد  لألطراف املتعاقدة واألطرافاإللكرتوين، فرصة واإلبالغ 
 من أجل احلفاظ على السرية، عند إرسال البيا�ت إىل أمانة اهليئة.ر، ذواملراقبة واإلشراف. ومع ذلك، ينبغي توخي احل



 18 

نشاء نظام إقليمي ومركزي ملراقبة السفن. ويف حني أن بلده مستعد إ إزاءعن قلقه احلايل  مصر وأعرب مندوب 108-
 لألطراف ااألورويب ليس ملزمً االحتاد فإنه يؤكد أن اقرتاح  كامًال   االسفن تنفيذً  رصدلبذل مزيد من اجلهود لتنفيذ نظام 

 غري املتعاقدة.  ةاملتعاون املتعاقدة واألطراف

وأكدت مندوبة االحتاد األورويب أن املساعدة املالية ستتاح للهيئة من أجل دعم املشاريع التجريبية مع األطراف  109-
 املتعاونة غري املتعاقدة الراغبة يف املشاركة. وكجزء من هذا النشاط، سيتم إجراء حتليل للتكاليف.املتعاقدة واألطراف 

 املتعاقدة واألطراف  للمشاريع التجريبية املقرتحة، فقد دعا مجيع األطراف  وبينما أكد مندوب تونس الطابع الطوعي 110-
 املتعاونة غري املتعاقدة إىل املشاركة إىل أقصى حد ممكن.

 تطبيقبشأن تنفيذ نظام لرصد السفن وسجل إلكرتوين يف منطقة  GFCM/43/2019/3واعتمدت اهليئة القرار  111-
 .15اهليئة، بصيغته الواردة يف املرفق 

 املسائل املنبثقة عن جلنة االمتثال

 أشار رئيس جلنة االمتثال إىل املسائل ذات الصلة املنبثقة عن الدورة الثالثة عشرة للجنة.  112-

 عملية التحديد والتوضيح

أقرت اهليئة مشورة جلنة االمتثال بشأن عملية التحديد والتوضيح، وأكدت أن إسرائيل ومو�كو واالحتاد الروسي  113-
املتعاقدة سيحصلون على خطاب حتديد أثناء فرتة ما بني الدورات من خالل القنوات الدبلوماسية الرمسية. وستتلقى األطراف  

للتوضيح، مبا يشمل خارطة طريق تبني تفاصيل اجلهود الرامية إىل حتقيق االمتثال   ابً املتعاونة غري املتعاقدة األخرى طلواألطراف  
 الكامل لقرارات اهليئة.

 اهليئة  تطبيق قائمة السفن اليت يفرتض أ�ا قامت أبنشطة صيد غري قانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف منطقة 

عرضت القائمة املؤقتة ابلسفن اليت يفرتض أ�ا قامت أبنشطة صيد غري قانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف منطقة  114-
 . GFCM:43/2019/Inf.11اهليئة ابالستناد إىل الوثيقة  تطبيق 

على سائر  وتعميمها اإللكرتوينأمانة اهليئة بتحميلها يف املوقع وأقرت اهليئة القائمة وأصدرت تعليماهتا إىل  115-
 املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك. 

 الصلة ذاتاملراقبة  ونظمنظام رصد السفن 

 ااملتعاونة غري املتعاقدة لتنفيذ نظام رصد السفن تنفيذً  املتعاقدة واألطراف رحبت اهليئة، يف سياق جهود األطراف 116-
. وحثت يف الوقت املراقبة ونظمعلى املستوى الوطين، ابلتقدم احملرز يف تنفيذ النظام التجرييب اإلقليمي لرصد السفن  كامًال 

، يف ضوء االلتزامات اإللزامية الواقعة عليها بشأن التنفيذ الكامل املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدةنفسه األطراف 
لك يف غضون أقصر مدة ممكنة، مع االستمرار يف التعاون يف سياق النظام التجرييب اإلقليمي السفن، ابلقيام بذ  رصدلنظام  

 لرصد السفن ونظام املراقبة. 
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 جمموعة القرارات الصادرة عن اهليئة

يف وضعها يف صيغتها  اأشادت اهليئة بعمل أمانتها يف إعداد النسخة العربية جملموعة قراراهتا وكلفتها ابملضي قدمً  117-
 النهائية. 

 اليوم الدويل ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم

دعا املندوبون املمثلون للجزائر واالحتاد األورويب واملغرب وتونس، إىل إشراك الرابطات املهنية وصيادي األمساك  118-
دون إبالغ ودون تنظيم كي ميكن استعراض أفضل املمارسات االحتفال ابليوم الدويل ملكافحة الصيد غري القانوين  يف

 هتا على إسهامها يف مصايد األمساك املستدامة. أومكاف

وأيدت اهليئة هذا االقرتاح ودعت األمانة إىل إشراك ممثلني آخرين من القطاع. وميكن القيام بذلك عن طريق دعوة  119-
إىل االحتفال ابليوم الدويل ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون  املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة  األطراف  

على املدخالت اليت تقوم جبمعها، إىل أمانة اهليئة   بناءق تقدمي املعلومات ذات الصلة،  على املستوى الوطين وعن طريتنظيم  
 ألغراض التوعية (مثل مقاطع الفيديو اليت تُنشر عرب القنوات اإلعالمية). 

 نتائج االستعراض الثاين ألداء اهليئة 

 ااملستقل املعين ابستعراض األداء، استنادً ، منسقة الفريق Fuensanta Candela Castilloقدمت السيدة  120-
للمعايري اليت اعتمدهتا اهليئة   ا، نتائج تقرير االستعراض الثاين ألداء اهليئة الذي ُأجري وفقً GFCM:43/2019/8الوثيقة   إىل

، والنهج اإلقليمي ابلتقدم الكبري الذي حققته اهليئة يف خمتلف اجملاالت (مثل صنع القرار يف دورهتا السابقة. وأشاد الفريق
الفرعي، وبناء القدرات، وما إىل ذلك) منذ إجراء استعراض األداء األول، على الرغم من استمرار وجود مواطن ضعف 

 ). وما إىل ذلكأداء اهليئة (مثل الرقابة واإلنفاذ، ودمج مسائل من ِقبيل تغريُّ املناخ والتلوث،  يف

والذي أشار بصفة عامة إىل التقدم احلاسم  للعمل الذي اضطلع به الفريق وأعربت عدة وفود عن تقديرها الكبري 121-
أن ينظر   ميكن للفريقكان  والدور الدينامي للهيئة. ومن �حية أخرى، أعربت بعض الوفود عن قلقها إزاء عملية التقييم، إذ  

يتعلق إبجراءات املتابعة  يف ماالوطنية. و إشراك أصحاب املصلحة من قطاع مصايد األمساك ابإلضافة إىل اإلدارات  يف
على التقرير، رمبا كان من األفضل إدراج قائمة ببضعة استنتاجات رئيسية مقابل العدد الكبري  بناءسيجري اختاذها  اليت

. ومل امً املتعاونة غري املتعاقدة على االتفاق على ُسبل املضي قد املتعاقدة واألطراف للتوصيات املطروحة ملساعدة األطراف
يف حاجة إىل مزيد من الوقت فقط لالطالع على التقرير املوّسع املتعاقدة  املتعاقدة واألطراف املتعاونة غريتكن األطراف 

قبل انعقاد دورة اهليئة  اوجهات نظرها بشأنه. ومل يكن ذلك ممكنً  إبداء على اكانت حريصة أيضً  الذي أعده الفريق، بل
 لتوقيت تقدمي التقرير.   انظرً 

لإلشارة  اونقل األمني التنفيذي للهيئة، من جانبه، بعض اآلراء بشأن التقرير الذي أعدته األمانة وذلك أساسً  122-
 بعض املعلومات غري الدقيقة اليت وردت يف التقرير (مثل تقدير أداء موظفي اهليئة).  إىل

ملنسقة عن استعدادها للتواصل مع الفريق واستعراض التقرير ما دام يتضمن معلومات مفرتضة غري دقيقة، وأعربت ا 123-
ومع ذلك، أشارت املنسقة إىل أن األمر مرتوك للهيئة للنظر شريطة أّال يؤثر ذلك على صحة التوصيات املطروحة. 
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التقرير.  مصايد األمساك من أجل فهم كيفية متابعة التوصيات الواردة يفاملمارسة املتبعة يف سائر املنظمات اإلقليمية إلدارة   يف
ويف بعض احلاالت، طُلب من األجهزة الفرعية املختصة يف املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك دراسة التوصيات 

 املتصلة بواليتها وإسداء املشورة إىل أجهزهتا الرائسية. 

لون للجزائر، واالحتاد األورويب، واملغرب، وتونس، من التسرع يف اختاذ قرارات بشأن مسار وحذَّر املندوبون املمث 124-
يجري اتباعه. وقال املندوبون إ�م يرون أنه ال بد من القيام مبزيد من العمل أثناء فرتة ما بني الدورات لكي سالعمل الذي 

ألداء اهليئة. وسيكون اجتماع اهليئة يف فرتة ما بني الدورات تتوصل اهليئة إىل قرار مستنري بشأن نتائج االستعراض الثاين 
املتعاونة غري  املتعاقدة واألطراف مناسبة مالئمة لرتتيب املشاورات بني األطراف 2020 عام بعد بشأن اسرتاتيجية ما

 املتعاقدة.

للتقرير   اإعداد ملخص حتليلي قصري جدً وأشار األمني التنفيذي للهيئة إىل إمكانية حتقيق ذلك عن طريق البدء يف   125-
يبني االستنتاجات الرئيسية ويقرتح إجراءات املتابعة. جبدول من عمودين  ابللغتني اإلنكليزية والفرنسية ويكون مصحوابً 

يقة بعد الوثيقة ميكن أن يقوم إبعدادها خبري استشاري على دراية ابلتقرير، ورمبا عضو من الفريق، إن وجد. وتوزَّع الوث وهذه
املتعاونة غري املتعاقدة قبل مجيع االجتماعات ذات الصلة يف فرتة ما بني الدورات،  املتعاقدة واألطراف ذلك على األطراف

املعنية برتبية األحياء املائية وكذلك اجتماع اهليئة يف فرتة ما بني مبا يشمل االجتماع املتعلق أبداء اللجنة العلمية االستشارية 
. ومن شأن هذا املسار أن ُيسهم يف صياغة املشورة املتعلقة مبتابعة االستعراض  2020 عامن اسرتاتيجية ما بعد  الدورات بشأ

الذي سيعقد يف فرتة ما  2020 عام ما بعدالثاين ألداء اهليئة، على أن يتم التحقق منها يف اجتماع اهليئة بشأن اسرتاتيجية 
 بني الدورات وتقدميها إىل اهليئة يف دورهتا السنوية املقبلة.

 به.  للفريق على اجلودة املمتازة للعمل الذي قاموأيّدت اهليئة اقرتاح األمني التنفيذي وأكدت من جديد ابلغ امتنا�ا   126-

حياء املائية يف البحر األسود مهمة للغاية ابلنسبة وأوضح مندوب االحتاد الروسي أن مصايد األمساك وتربية األ 127-
هتديدات بسبب عدة مسائل خمتلفة. ولذلك يلزم اختاذ إجراءات مشرتكة. وأكد من جديد اقرتاح االحتاد   البلده وتواجه حاليً 

املائية يف البحر األسود الروسي الذي طُرح ابلفعل يف مناسبة املؤمتر الرفيع املستوى املعين مبصايد األمساك وتربية األحياء 
 ا) لتعديل النظام الداخلي للهيئة من أجل منح جمموعة العمل املعنية ابلبحر األسود مزيدً 2018يونيو/حزيران  (بلغار�،

 االستقاللية.  من

 2020 عام ما بعد، مبا يف ذلك مناقشة اسرتاتيجية 2021-2019بر�مج العمل للفرتة  

برب�مج العمل الذي اقرتحته أجهزهتا الفرعية خالل فرتة ما بني الدورات، واملنبثق عن األنشطة أبلغت اهليئة  128-
 االسرتاتيجية والقرارات اجلديدة املعتمدة أثناء الدورة. ومت إقرار بر�مج العمل على النحو التايل:

 ملعنية ابلبحر األسود (تربية األحياء املائية)اللجنة العلمية االستشارية املعنية برتبية األحياء املائية وجمموعة العمل ا

 )1األنشطة املتصلة ابحلوكمة واجلوانب التنظيمية (اهلدف 

 مواصلة العمل يف نظام الرصد ملتابعة التقدم احملرز يف تنفيذ االسرتاتيجية من خالل استخدام املؤشرات املعتمدة. •
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حتقيق  البلدان املطلة على البحر األبيض املتوسط والبحر األسود يفمواصلة العمل يف بناء القدرات والتدريب لدعم   •
 لني لرتبية األحياء املائية املستدامة يف سياق التخطيط املكاين البحري.االتنفيذ واإلدارة الفع

إطالق أنشطة لتعزيز اإلطار التنظيمي لدفع عجلة االستثمار يف قطاع تربية األحياء املائية من خالل مشاورات  •
 قنية خمصصة هلذا الغرض بني أصحاب املصلحة املختارين.ت

املائية ووضع اللمسات األخرية على اخلطوط اإلقليمي لتقييم املقبولية االجتماعية لرتبية األحياء    املسححتليل نتائج   •
 التوجيهية ذات الصلة.

 )2األنشطة املتصلة ابلبيئة وصحة احليوا�ت املائية (اهلدف 
تنفيذ  أو  وإعادة تكوين األرصدة، وإجراء دراسة جتريبية  الدخيلةاالنتهاء من إعداد اخلطوط التوجيهية بشأن األنواع   •

 بر�مج حبثي على املستوى اإلقليمي الفرعي، عند االقتضاء.
األبيض املتوسط والبحر األسود يف حتليل األمراض والوقاية منها، مبا يشمل دعم إنشاء بر�مج لدعم بلدان البحر  •

 التشخيص املبكر للعوامل املسببة لألمراض يف مزارع األمساك.
 مواصلة العمل يف تقييم فرص تنمية تربية األحياء املائية املتعددة واملتكاملة.  •
العناية على وجه اخلصوص برتبية األحياء املائية الذكية ، مع لالستزراع مبتكرةوضع بر�مج لتنفيذ تكنولوجيا  •

واالستزراع السمكي  ،االستزراع النبايت والسمكيو  نُظم إعادة الدوران يف تربية األحياء املائية، واألقفاص، (مثل
 الوقت على أن يؤخذ يف احلسبان يفو ابستخدام الدقائق البيولوجية، واستزراع الطحالب) كاستجابة لتغريُّ املناخ، 

 هشاشة.  نفسه أن املزارع األسرية هي القطاع األكثر
على حتديد املناطق املخصصة لرتبية األحياء املائية يف منطقة  اتدريبً دراسة حقلية جتريبية إيضاحية تشمل  إجراء •

 األسود.  البحر
ات بر�مج الرصد البيئي املطلوب رصدها (عمود   • املياه والرتسبات) وكذلك منهجية تنظيم تدريب إقليمي على متغريِّ

 أخذ العينات يف ضوء املعارف العلمية اجلديدة وأفضل املمارسات املتاحة.
الرتكيز   تكوين فريق أساسي لتحليل خماطر تربية األحياء املائية يف منطقة البحر األبيض املتوسط والبحر األسود، مع •

 ب الوقاية واألمن البيولوجي.على مراقبة العوامل املسببة لألمراض ومبا يشمل جوان

 )3األنشطة املتصلة جبودة منتجات تربية األحياء املائية واألسواق اخلاصة هبا (اهلدف 

 Dicentrarchus(إجراء حتليل إقليمي لسلسلة قيمة منتجات تربية األحياء املائية من القاروس األورويب  •

labrax( والدينيس احلفار ،)Sparus aurata(  وبلح البحر)Mytillus galloprovincialis( . 
البحر األبيض املتوسط  إقليمي لتقييم مزارع تربية األحياء املائية الصغرية النطاق واألسرية يف مسحإجراء  •

 األسود بغرض حتديد األولو�ت واملسائل (اإلدارية والبيئية واالقتصادية واالجتماعية) املطلوب معاجلتها. والبحر
إعداد مشروع إلنشاء مرصد لرتبية األحياء املائية يف البحر األسود مع إمكانية توسيع نطاقه ليشمل البحر األبيض  •

 املتوسط.
 وثيقة خاصة عن حالة تربية األحياء املائية يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود. إعداد  •
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لألحكام اجلديدة اليت وضعتها اهليئة بشأن إحصاءات إنتاج تربية األحياء   اإعداد دليل عن نظام مجع البيا�ت وفقً  •
 املائية، ومراكز اإلنتاج، وبيا�ت السوق. 

 برتبية األحياء املائية يف البحر األبيض املتوسطنظام املعلومات للنهوض 

للتوصية   ااملتعاونة غري املتعاقدة وفقً   املتعاقدة واألطراف  مواصلة تقييم وضمان اتساق البيا�ت املقدمة من األطراف •
GFCM/41/2017/1  لتوصية ل امللغيةبشأن اإلبالغ عن البيا�ت واملعلومات املتعلقة برتبية األحياء املائية
GFCM/35/2011/6. 

كز اإلنتاج، وإحصاءات اإلنتاج، وبيا�ت ا التقدم احملرز يف مجع البيا�ت عن تربية األحياء املائية (مر  متابعة •
 السوق). 

مواصلة حتسني مرافق استشارة البيا�ت على اإلنرتنت من خالل املنصة اإللكرتونية لنظام معلومات النهوض برتبية  •
 يف البحر األبيض املتوسط. املائية األحياء 

 أولو�ت أخرى

البحر يف البحر األسود و إنشاء مراكز إيضاح علمي جديدة لرتبية األحياء املائية على املستوى اإلقليمي الفرعي  •
 األبيض املتوسط. 

مواصلة التعاون مع مشروع النظام احلاسويب ملعلومات تسويق األمساك (جلوبفيش) التابع لفرع املنتجات والتجارة  •
يتصل ابملسائل املتعلقة ابملقبولية االجتماعية   يف ماوالتسويق يف إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف املنظمة  

 التنمية املتكاملة لرتبية األحياء املائية يف البحر األبيض املتوسط.  ضمن إطار مشروع
مواصلة التعاون داخل إطار مشروع التنمية املتكاملة لرتبية األحياء املائية يف البحر األبيض املتوسط، وإدماج الُنهج  •

ال سيما مع شبكات اخلرباء يف املستدام على طول سلسلة قيمة تربية األحياء املائية، و املبتكرة لألداء التنافسي 
 هذين املشروعني. 

توفري املساعدة التقنية من أجل تنفيذ بر�مج الرصد البيئي لتعزيز بناء القدرات الوطنية يف جمال استخدام نظام  •
 الرصد البيئي داخل املناطق املخصصة لرتبية األحياء املائية. 

 ى األنواع األصلية. ، علروبيان، ال سيما الالدخيلةتنفيذ بر�مج حبثي حول آاثر األنواع  •
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 األمساك) اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك وجمموعة العمل املعنية ابلبحر األسود (مصايد

 املسائل اإلقليمية

 تقدير األرصدة وتعزيز املشورة

مجع املعلومات ذات الصلة ابألنواع ذات األولوية من أجل توسيع نطاق تقديرات أرصدة هذه األنواع وإجراء  •
 طألف)، مبا يف ذلك إعداد البيا�ت وعند االقتضاء متابعة خط/23املختارة (املرفق  لألولو�ت قياسية تقييمات

 مالطة الوزاري.  نإلعال األولوية وفقً يف املائة من األرصدة ذات ا 100العمل املقرتحة لضمان تقدير 
 إعادة النظر يف إطار تقدمي املشورة. •
 مواصلة دعم إجراء املسوح العلمية املنسقة يف البحر. •
 .مصايد األمساك صغرية النطاقمواصلة مجع بيا�ت اجتماعية اقتصادية عن مصايد األمساك، مبا يف ذلك  •
وضع أُطر قوية لتقييم اسرتاتيجيات اإلدارة اليت ميكن تطبيقها على جمموعة متنوعة من مصايد األمساك وحاالت  •

اليت تطبق عليها خطة إدارة أو جتري مناقشة خطة توافر البيا�ت، مع الرتكيز بصفة خاصة على مصايد األمساك 
 ألف)./24(االختصاصات الواردة يف املرفق  إلدارهتا

نشطة تدريبية لز�دة القدرات على استخدام مناذج تقدير األرصدة و/أو إجراء تقديرات كمية لسيناريوهات إجراء أ •
 اإلدارة يف األقاليم الفرعية، مبا يشمل استخدام النماذج االجتماعية االقتصادية ويف عدد من مناذج التقديرات. 

النطاق اإلقليمي الفرعي/اإلقليمي، مبا يشمل مؤشرات   توفري/حتديث العناصر التقنية ملصايد األمساك الرئيسية على •
 احلالة اخلاصة بسمك النازيل األورويب.

 اجلودة يف قطاع مصايد األمساك.ع البيا�ت ومؤشرات مج

يف املنصة اإللكرتونية إلطار اهليئة املرجعي جلمع  جودة مصايد األمساكالعمل من أجل تعزيز استخدام مؤشرات  •
 دال./23لرب�مج العمل املقرتح يف املرفق  االقرارات احلالية الصادرة عن اهليئة ووفقً على  ءً البيا�ت بنا

 البيا�ت وإصدار أدوات نقل البيا�ت يف املنصة اإللكرتونية لإلطاراالنتهاء من حتديث دليل اإلطار املرجعي جلمع   •
 من أجل متطلبات اإلبالغ اليت جرت مواءمتها مع اإلطار. املذكور

مصايد األمساك املستدامة الصغرية النطاق والرتفيهية، مبا يف ذلك اإلجراءات ذات األولوية لتنفيذ خطة العمل اإلقليمية 
 مصايد األمساك صغرية النطاقبشأن 

إىل عينة   ااملستو�ت الوطنية ابتباع املنهجية املوحَّدة املنقحة واستنادً   ىعل  وصف اخلصائصتوسيع اختبار مصفوفة   •
 ابء./23للمرفق  امتثيلية، وتنظيم جلسة للتحقق من البيا�ت وفقً 

 . 2021حبلول عام  صايد األمساك صغرية النطاقملإصدار حتليل كامل للخصائص االجتماعية االقتصادية  •
يف مجيع بلدان اهليئة، مع بيان تفاصيل  مصايد األمساك صغرية النطاقحتليل الوضع الراهن لسجالت أساطيل  •

املعلومات اليت يتم مجعها واقرتاح املتغريات الدنيا املشرتكة املطلوبة لتقدمي املشورة بشأن املسائل املدرجة يف خطة 
 .مصايد األمساك صغرية النطاقالعمل اإلقليمية بشأن 
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لصيادي األمساك وأصحاب  "مصايد األمساك صغرية النطاقجامعة "إطالق بر�مج متعدد السنوات لبناء قدرات  •
 .مصايد األمساك صغرية النطاقخلطة العمل اإلقليمية بشأن  اجيم) وفقً /23املصلحة اآلخرين (املرفق 

والرتفيهية واقرتاح خطة عمل ملعاجلة   النطاقمصايد األمساك صغرية  جتميع الدراسات القائمة بشأن التفاعالت بني   •
 هذه التفاعالت.

تركيا وتونس جتريب دليل مجع البيا�ت عن مصايد األمساك الرتفيهية يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود يف   •
ستمدة للمالحظات امل اعند اللزوم، وفقً يف سائر البلدان املختارة، حسب االقتضاء. وحتديث الدليل، و لبنان، و 

 الدراسات التجريبية.  من

 األنقليس األورويب

للجدول  األف والعمل وفقً /22للمرفق  اوفقً  البحر األبيض املتوسطإطالق بر�مج حبوث األنقليس األورويب يف  •
 .املذكرة املفاهيميةالزمين املقرتح يف 

 اليت تستخدم أدوات جتميع األمساكمسك اللمبوكة الشائع مصايد 

تدابري إلدارة مبا يشمل سمك اللمبوكة الشائع العناصر التقنية الالزمة لوضع خطة إدارة متعددة السنوات لتوفري  •
 . مسك اللمبوكة الشائعأدوات جتميع األمساك يف مصايد 

 وحتديد تدابري إلدارة أدوات جتميع األمساك. مسك اللمبوكة الشائعوضع بر�مج حبثي لتقييم حالة  •
سمك اللمبوكة تقييم أثر أدوات جتميع األمساك ومعدات الصيد األخرى على الوفاء ابلغلة املستدامة القصوى ل •

 .2020من عام  ااعتبارً  سنو�ً الشائع 

 مصايد املرجان األمحر

ابء والعمل بصفة خاصة على /22للمرفق  ااملتوسط وفقً إطالق بر�مج لبحوث املرجان األمحر يف البحر األبيض  •
 معاجلة مسألة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. 

 غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم الصيد 

احملددة يف خطة العمل من أجل تقدير الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون  3إىل  1دعم تنفيذ األنشطة من  •
 تنظيم وجتريب املسح املتعلق ابلصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. 

 التفاعالت بني مصايد األمساك والبيئة البحرية والُنظم اإليكولوجية 

 مساكلأل األساسية وائلاملالُنظم اإليكولوجية البحرية اهلشة و 

 حتديد املناطق ذات األولوية جلمع بيا�ت عن الُنظم اإليكولوجية البحرية اهلشة.  •
جتميع معلومات عن توزيع ووفرة مؤشرات الُنظم اإليكولوجية البحرية اهلشة من أجل تطوير قاعدة بيا�ت اهليئة  •

اخلرباء املتكاملة املعنية ابلتدابري لالختصاصات املقرتحة جملموعة  ابشأن األنواع القاعية احلساسة وموائلها وفقً 
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واملوائل  املكانية ملعاجلة موائل األمساك اهلشة واألساسية (جمموعة العمل املعنية ابلُنظم اإليكولوجية البحرية اهلشة
 .GFCM/43/2019/6ابء) لتلبية متطلبات القرار /24 املرفق – األساسية لألمساك

بتحليل البيا�ت وحتديد الُنظم  2021جمموعة العمل املعنية ابلُنظم اإليكولوجية البحرية اهلشة يف عام  قيام •
 اإليكولوجية البحرية اهلشة والتفكري يف التدابري اإلضافية.

ألمساك، مبا يف ذلك إصدار خرائط مركبة ل  أساسيةيف تنفيذ خارطة الطريق من أجل شبكة من موائل    ااملضي قدمً  •
 ائمة على املالحظة بشأن املوائل األساسية لبعض األنواع ذات األولوية اليت حددهتا اهليئة. ق

 الضجيج حتت املائي

إجراء دراسة عن أثر الضجيج حتت املائي البشري املنشأ على األرصدة السمكية ومعدالت املصيد وكذلك  •
 .   OceanCareابلتعاون مع منظمة رعاية احمليطاتالتأثريات االجتماعية واالقتصادية املصاحبة له، وذلك  

 املصيد العرضي واالستالب وقضا� تكنولوجيا الصيد

 اهليئة. تطبيقاالنتهاء من إجراء استعراض إقليمي للحالة الراهنة للمصيد العرضي يف منطقة  •
 واالستالب وما يرتبط بذلك من أنشطة تدريبية.  عرضيال  مواصلة العمل مع الشركاء يف تنفيذ برامج لرصد املصيد •
 السعي إىل حتديد تدابري انتقائية مناسبة ملصايد األمساك ومعدات الصيد املختارة. •
 .GFCM/43/2019/7تنفيذ خطة العمل املقرتحة جملموعة العمل املعنية بتكنولوجيا الصيد مبوجب القرار  •

 احليتانيات

على طلبات جمموعات العمل املختلفة، بتجميع وتقدير وتقييم مجيع البيا�ت املتاحة واملعلومات  ءً القيام، بنا •
بشأن احلد من الصيد العرضي للحيتانيات يف منطقة   GFCM/36/2012/2واإلجراءات املقدمة مبوجب التوصية  

من خالل اإلطار املرجعي جلمع البيا�ت أو  التطبيق اخلاضعة للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط
 الستنتاجات جمموعات العمل. اأي مصدر آخر من مصادر املعلومات وفقً 

 احليتانيات.  حفظاإلبالغ عن التقدم احملرز يف  •
 احليتانيات. حفظجتميع معلومات عن تكنولوجيا الصيد املتاحة وتدابري االنتقائية لتحسني حالة  •

 التقدم احملرز يف وضع اسرتاتيجية تكيُّف يف ما يتصل بتغريُّ املناخ واألنواع غري املتوطنة
مواجهة تغريُّ املناخ يف األقاليم الفرعية ذات ملدى هشاشة مصايد أمساك البحر األبيض املتوسط يف إجراء تقدير  •

 .2018لالستنتاجات املنبثقة عن منتدى األمساك لعام  االصلة وفقً 
مواصلة جتميع املعلومات عن وجود األنواع غري املتوطنة ووفرهتا وتوزيعها، ال سيما يف املناطق الغربية والشرقية من  •

املراقبة املشمولة خبطة الرصد املعتمدة (مثل املسوح يف البحر،  ط ابستخدام خمتلف منصاتالبحر األبيض املتوس
مصايد األمساك صغرية واملراقبني على منت السفن، وحتليل املصيد، وما إىل ذلك) وإيالء عناية خاصة للتفاعل مع  

للعمل بوسائل تشمل الُنهج التشاركية واستخدام استبيا�ت املعارف اإليكولوجية احمللية، وإعطاء األولوية  النطاق
 لسلطعون األزرق ومسك الينفوخ.اب املتعلق
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 املسائل اإلقليمية الفرعية
 غرب البحر األبيض املتوسط

 املعيارية للسردين والنازيل األورويب يف حبر البوران.  ابلدراساتمواصلة األنشطة اجلارية املتعلقة  •
 20للعناصر التقنية الواردة يف املرفق  امن أجل تنفيذ تدابري اإلدارة وفقً ملرجان الوردي  مواصلة العمل املتعلق اب •

 وتقييم مدى كفاءة تدابري اإلدارة من أجل اعتماد تدابري إدارة طويلة األجل. 
عرَّضة املاء، من املرحلة األوىل من برامج رصد املصيد املرجتع و/أو املصيد العرضي لألنواع  االنتهاء، حسب االقتض •

 خالل املراقبني على منت السفن وحتليل البيا�ت. من للخطر
ابالشرتاك مع االتفاق املعين بصون احليتانيات يف البحر األسود والبحر األبيض  باالستال معاجلة تنفيذ مشروع •

 كبريعلى التفاعالت بني الشباك القابضة والدولفني ال اكيز حتديدً رت املتوسط ومنطقة األطلسي املتامخة، مع ال
)Tursiops truncatus(  .يف املغرب 

 وسط البحر األبيض املتوسط 

 التقدم يف حتديد مناطق صيد روبيان املياه العميقة األمحر.  •
مصايد روبيان املياه العميقة األزرق واألمحر والروبيان  لدارةإل استعراض وثيقة اخللفية التقنية احملدثة لدعم خطة •

ية الفرعية األمحر العمالق ابستخدام شباك اجلر القاعية يف شرق ووسط البحر األبيض املتوسط (املناطق اجلغراف
الفرعية للمنطقة الوسطى ابلبحر األبيض املتوسط  اإلقليمية ) يف اجتماع اللجنة27إىل  19 ومن 16إىل  12من 
 . 2020 عام يف

بيان األمحر العمالق يف البحر األيوين و يف حتديد مناطق حضا�ت روبيان املياه العميقة األزرق واألمحر والر  التقدم •
 بيان املياه العميقة األمحر يف مضيق صقلية. و ر و وكذلك مناطق حضا�ت النازيل األورويب 

والنازيل األورويب يف مصايد األمساك  رديو اختاذ تدابري تقنية، مبا يشمل االنتقائية، بشأن روبيان املياه العميقة اال •
 تستخدم شباك اجلر القاعية. اليت

 البحر األدر�تيكي  

 مواصلة تطبيق خطة رصد جابوكا/بومو بيت. •
املعيارية لألنواع السطحية الصغرية يف البحر األدر�تيكي، مبا يشمل تنقيح النقاط  الدراساتاالنتهاء من إجراء  •

 املرجعية.
 السردين واألنشوفة األوروبية من أجل حتديد قيود زمنية موحَّدة. تبويضجتميع جدول يبني فرتات  •
ة من البحر األدر�تيكي يف املنطقتني الشمالية واجلنوبي مصايد أمساك مقيدة جديدةحبث إمكانية حتديد مناطق  •

 مبوجب التوصية.إىل استنتاجات جمموعة العمل املنشأة  ااستنادً  GFCM/43/2019/5للتوصية  اوفقً 
لالختصاصات الواردة يف التوصية  ااستعراض وحتديث العناصر التقنية إلدارة األنواع السطحية الصغرية وفقً  •

GFCM/42/2018/8. 
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 شرق البحر األبيض املتوسط

 مناطق صيد روبيان املياه العميقة األمحر.  حتديدالتقدم يف  •
استعراض وثيقة اخللفية التقنية احملدثة لدعم خطة إدارة مصايد أمساك روبيان املياه العميقة األزرق واألمحر والروبيان  •

يد األمساك اليت تستخدم شباك اجلر القاعية يف شرق ووسط البحر األبيض املتوسط ااألمحر العمالق يف مص
اللجنة الفرعية لشرق البحر األبيض يف اجتماع  )27إىل  19ومن  16إىل  12(املناطق اجلغرافية الفرعية من 

 .2020 لعاماملتوسط 
والروبيان األمحر العمالق يف شرق البحر  التقدم يف حتديد مناطق حضا�ت روبيان املياه العميقة األزرق واألمحر •

 املتوسط.   األبيض

 البحر األسود 

 البوري األمحر. فظشوكة وحتديد األحجام املرجعية الدنيا حل وصياغة العناصر التقنية لدعم إدارة كلب البحر أب •
 عرضيالضجيج حتت املائي يف البحر األسود من أجل رصد مصيد  و التعاون يف سياق املشروع املتعلق ابحليتانيات   •

 لحيتانيات يف البحر األسود، مع الرتكيز بصفة خاصة على إمكانية حتديد تدابري ختفيفية.ل
 بحر األسود.  قليمية فرعية للحتسني جودة البيا�ت بوسائل تشمل إنشاء قاعدة بيا�ت علمية إ •
شوكة، مبا يف ذلك التوزيع املكاين   وحتسني وصف مصايد األمساك املباشرة وغري املباشرة املؤثرة على كلب البحر أب •

 جلهد الصيد واملصيد، ووجود مصايد تكميلية/مومسية. 
 وتوزيعه وطوله، وتقييم إمكانية توفري تقديرات عمرية.  رااب� البحر االستمرار يف جتميع معلومات عن وفرة حلزون •
مواصلة حتسني تقدير املصيد العرضي لألنواع ذات األولوية، وذلك بوسائل تشمل التعاون يف سياق مشروع  •

 احليتانيات والضجيج حتت املائي يف البحر األسود من أجل رصد املصيد العرضي للحيتانيات.
الرتس يف البحر األسود وإطالق مسح إقليمي يف البحر لدعم تقدير مسك الرتس  تقدير النقاط املرجعية لسمك •

 واألنواع القاعية األخرى. 
 ط. حبث فرض حدود مستندة إىل العلم على مصيد اإلسرب  •

 جلنة االمتثال (االمتثال) 

االمتثال/اإلعراب عن القلق إزاء حاالت مواصلة عملية التحديد والتوضيح، مبا يشمل احلاالت اجلديدة لعدم  •
 عدم االمتثال اجلديدة احملتملة ابالستناد إىل فئات االمتثال.

 اختبار مؤشرات جودة البيا�ت. مواصلة •
 .حتديث قائمة اهليئة بشأن سفن الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم •
عه والقضاء عليه من د نوين دون إبالغ ودون تنظيم ور التقدم يف تنفيذ خطة العمل اإلقليمية ملنع الصيد غري القا •

املتعاونة غري  املتعاقدة واألطراف أجل مواءمة التشريعات الوطنية واعتماد توصيات اهليئة يف تشريعات األطراف
 املتعاقدة. 
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 القانوين معاجلة القضا� املتصلة خبطط إصدار الشهادات يف سياق جمموعة العمل املخصصة املعنية ابلصيد غري •
 دون إبالغ ودون تنظيم. 

 النفاذاملتعاونة غري املتعاقدة لطلب معلومات عن اتفاقات  املتعاقدة واألطراف تقدمي منوذج موحَّد إىل األطراف •
 وتعميم تلك املعلومات من خالل جلنة االمتثال.

، مع الرتكيز  2020ون تنظيم يف عام  القانوين دون إبالغ وداإلسهام يف االحتفال ابليوم الدويل ملكافحة الصيد غري   •
 على أفضل املمارسات يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود. 

تشجيع املشاركة يف املشاريع التجريبية الطوعية بشأن الرصد واملراقبة واإلشراف، مبا يشمل استخدام السجل  •
 اإللكرتوين. 

مواصلة تنفيذ النظام التجرييب اإلقليمي لرصد السفن ونُظم املراقبة، مبا يف ذلك رصد مناطق مصايد األمساك املقيَّدة  •
 عن طريق حتديد التدابري الوطنية القائمة. 

املتصلة إبنشاء نظام إقليمي لرصد السفن ونظم للمراقبة يف املستقبل، يف سياق جمموعة العمل  املسائلمعاجلة  •
 نية بنظام رصد السفن، على أساس الُنظم الوطنية (القائمة واجلاري إنشاؤها).املع

 تعزيز التدريب للمفتشني ومبادرات التفتيش املشرتكة واملشاركة فيه، حسب االقتضاء.  •
 عاليته.املتعاونة غري املتعاقدة لدعم االمتثال وتقييم ف  املتعاقدة واألطراف  تبسيط تقدمي املساعدة التقنية إىل األطراف •
 تقدير الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. أجل التقدم يف تنفيذ خارطة طريق اهليئة من  •
مواكبة التطورات املتعلقة بتدابري مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم على املستوى العاملي  •

 واإلقليمي.

 االجتماعات 

 واليت سيكون بعضها مرهو�ً  24وافقت اهليئة على االجتماعات التالية واالختصاصات ذات الصلة يف املرفق  129-
بتوافر قدرات املوارد البشرية، وتطبيق أي قواعد إدارية جديدة وأي تعميمات صادرة عن املنظمة، وتوافر األموال. وأحاطت 

م من بعض األطر  ااهليئة علمً  اف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة الستضافة اجتماعات ابلعرض السخي املقدَّ
 ابحلصول على أتكيد من السلطات املختصة يف بلدا�ا. ااألجهزة الفرعية، رهنً 
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اجتماعات اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك/جمموعة 
 املكان/التاريخ العمل املعنية ابلبحر األسود

 ، اجلزائر العاصمة اجلزائر جمموعة العمل املعنية مبصايد األمساك الرتفيهية 
 اللجنة اإلقليمية الفرعية لغرب البحر األبيض املتوسط 2020مارس/آذار  17-20

 تونس العاصمة، تونس جمموعة العمل املعنية بتكنولوجيا الصيد
 اإلقليمية الفرعية لوسطى البحر األبيض املتوسطاللجنة  2020أبريل/نيسان،  3 -مارس/آذار  30

 سبليت، كرواتيا  اجتماع متابعة التقييمات القياسية لألنشوفة والسردين يف البحر األدر�تيكي  
 2020أبريل/نيسان  21-24

 لبنان التقييم القياسي للسردين املربوم
 البحر األبيض املتوسطاللجنة اإلقليمية الفرعية لشرق  2020مايو/أ�ر  4-9

ليمية الفرعية للبحر األدر�تيكي، مبا يف ذلك جلسة حول إنشاء اللجنة اإلق
 مناطق مصايد أمساك مقيَّدة يف البحر األدر�تيكي 

 سبليت، كرواتيا 
 2020مايو/أ�ر  26-28

مبا ن للجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك، و الدورة الثانية والعشر 
مصايد األمساك صغرية للتحقق من بيا�ت توصيف  حدث جانيب يف ذلك
 )ا(ُحيدَّد الحقً  النطاق

 بريوت، لبنان 
 2020يونيو/حزيران  23-26 

البحر  الدورة املرجعية للمجموعة اإلقليمية الفرعية املعنية بتقدير األرصدة يف
 األسود بشأن مسك األنشوفة (تسبقها أعمال جتهيز البيا�ت)

 طرابزون، تركيا 
 2020يوليو/متوز  13-17

اجملموعة اإلقليمية الفرعية املعنية بتقدير األرصدة يف البحر األسود، مبا يشمل 
 حول تقدير النقاط املرجعية البيولوجية ألرصدة أمساك البحر األسود  ااجتماعً 

 تركيا طرابزون، 
 2020يوليو/متوز  20-24

 برغاس، بلغار�  املعنية ابلبحر األسوداالجتماع التاسع جملموعة العمل 
 2020أكتوبر/تشرين األول  2 -سبتمرب/أيلول  30

جمموعة العمل املعنية بتقدير أرصدة األنواع القاعية وجمموعة العمل املعنية 
 الصغريةبتقدير أرصدة األنواع السطحية 

 املقر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة، روما، إيطاليا
ديسمرب/كانون األول  4 -نوفمرب/تشرين الثاين  30

2020 

 اليو�ن املشاورة التقنية بشأن املصيد العرضي
 2021فرباير/شباط 
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 املكان/التاريخ اجتماعات جلنة االمتثال
جمموعة العمل املعنية ابلصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، مبا يف ذلك جلسة 

 قربص  حول عملية التوضيح 
 جمموعة العمل املعنية بنظام رصد السفن ونُظم املراقبة 2020مايو/أ�ر  12-15

 الدورة الرابعة عشرة للجنة االمتثال
 

 املكان/التاريخ االستشارية املعنية برتبية األحياء املائيةاجتماعات اللجنة العلمية 

اجتماع حول دور املزارعني ومنظمات املزارعني يف تبادل املعارف بشأن املمارسات 
 السليمة إلدارة تربية األحياء املائية

 ، إيطاليا بوردينوين
 2020فرباير/شباط  19-20

املصلحة حول االستثمار يف تربية األحياء املائية يف املشاورة التقنية األوىل ألصحاب 
 البحر األسود 

 الرابط، املغرب 
 2020مارس/آذار  24-25

 اجتماع بشأن أداء اللجنة العلمية االستشارية املعنية برتبية األحياء املائية
 الرابط، املغرب 

 2020مارس/آذار  26

تربية األحياء املائية: النهج املشرتك االجتماع التقين بشأن مجع البيا�ت عن أسواق 
 واإلجراءات

 تونس العاصمة، تونس
 2020، سبتمرب/أيلول 8-9

 اجتماع بشأن إنشاء مرصد لرتبية األحياء املائية يف البحر األسود 
 طرابزون، تركيا 

 2020سبتمرب/أيلول  15-16

 األحياء املائية من األمراضحلقة عمل بشأن التشخيص املبكر يف محاية صناعة تربية 
 لبنان 
 2021ُحيدَّد الحًقا، 

 املغرب الدورة الثانية عشرة للجنة العلمية االستشارية املعنية برتبية األحياء املائية
2021 
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االجتماعات االسرتاتيجية للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط 
 املكان/التاريخ (االجتماعات الشاملة)

 2020 عام بني الدورات حول اسرتاتيجية ما بعداجتماع ما 
 اجلزائر العاصمة، اجلزائر 

 2020يونيو/حزيران  9-10

 اجورجيا، ُحيدَّد الحقً  مؤمتر البحر األسود 
 2020أكتوبر/تشرين األول  5-6 

 الدورة الرابعة واألربعون للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط 
 تريا�، ألبانيا

 2020نوفمرب/تشرين الثاين  2-6

 تركيا  املنتدى الثاين املعين بعلوم مصايد األمساك (منتدى األمساك)
2021 

 اليو�ن املتوسطمؤمتر متابعة مبادرات الصيد البحري املستدام يف البحر األبيض 
2021 

 

على مداخلة من مندوب لبنان، على ضمان متابعة اإلجراءات املتضافرة بشأن مبادرة لبنان  ءً ووافقت اهليئة، بنا 130-
للتنسيق مع املنظمة لتجميع املاحنني وأصحاب املصلحة املهتمني من بني اجلهات األخرى. ومت تذكري اهليئة بضرورة تنظيم 

ة قبل انعقاد الدورات املرجعية بشأن أرصدة البحر اجتماعات لتحضري البيا�ت ابالشرتاك مع املشاريع اإلقليمية للمنظم
األبيض املتوسط وابالشرتاك مع مشروع مصايد األمساك املستدامة يف البحر األسود قبل انعقاد اجتماعات تقدير أرصدة 

الذي يتطلب تنظيم   مصايد األمساك صغرية النطاقبرب�مج جامعة    اإىل ذلك، أحاطت اهليئة علمً  البحر األسود. وابإلضافة
م من مندوب إيطاليا    ا. كما أحاطت اهليئة علمً 2020حلقات عمل ألصحاب املصلحة يف عام   تنظيم بشأن  ابالقرتاح املقدَّ

 .2022 بتنظيم ندوة دولية حول املرجان األمحر يف عام اابلتعاون الوثيق مع اهليئة. ورحبت اهليئة أيضً  زرقااليوم ال مؤمتر 

اجلزائر بلغار� وتونس و عدة أطراف متعاقدة وأطراف متعاونة غري متعاقدة، وهي    عن تقديرها الهتماماهليئة    وأعربت 131-
إبنشاء مراكز إيضاحية لرتبية األحياء املائية يف بلدا�ا، وذكَّرت ابحلاجة إىل اتباع اإلجراءات املالئمة املتفق  ،ومصرولبنان 

ابلدور االسرتاتيجي للمراكز اإليضاحية لرتبية األحياء املائية يف األعمال املقبلة  اواعرتافً عليها عند تقدمي هذه الطلبات. 
جنة العلمية االستشارية لرتبية األحياء املائية من أجل التمكني من تعزيز املعارف بشأن املواضيع املختارة على املستوى للّ 

ة أثناء االجتماع املتعلق أبداء اللجنة العلمية االستشارية املعنية برتبية اإلقليمي، مت االتفاق على مواصلة النظر يف هذه املسأل
 األحياء املائية.

و�قشت اهليئة احلاجة إىل التحول حنو خطط إدارة لكامل قائمة األنواع ذات األولوية اليت حددهتا اهليئة، واقرتحت  132-
إعطاء األولوية لألرصدة اليت حتتاج إىل إجراءات عاجلة  عقد جلسة حمددة ضمن إطار اللجان اإلقليمية الفرعية من أجل

تتوفر هلا معلومات كافية لوضع عناصرها التقنية من أجل النظر فيها أثناء الدورة املقبلة للجنة العلمية االستشارية املعنية  واليت
 األمساك. مبصايد
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ويف سياق بناء القدرات، شدَّد مندوب االحتاد األورويب على ضرورة تنظيم تدريب على النماذج املوثوقة لتقدير  133-
يف املائة لألنواع ذات األولوية اليت سيكون مجيع العلماء  100األرصدة اليت من شأ�ا املساعدة على حتقيق تغطية بنسبة 

ري املتعاقدة قادرين على استخدامها وفهمها وابلتايل ضمان حتقيق أهداف لدى األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غ
ابستقالل العلوم  اإعالن مالطة الوزاري بشأن املشورة وبلوغ الغلة املستدامة القصوى. وأكد أن االحتاد األورويب يؤمن متامً 

من حيث املوارد بينما  كبريةتكاليف   طلبتتالنماذج الشديدة التعقيد، مثل التقديرات املتكاملة،  أن يؤكدولكنه مع ذلك 
 عن النتائج اليت توفرها النماذج اإلحصائية الكالسيكية.  اال ختتلف نتائجها كثريً 

وشدَّد مندوب تونس، وأيده مندوب ألبانيا، على أن اختيار النماذج ينبغي أن يقرره العلماء يف إطار اللجنة  134-
أن غالبية األرصدة تستغل بصورة  امساك. وأكد مندوب املغرب أن من املعروف متامً مبصايد األالعلمية االستشارية املعنية 

بد من التحلي ابلشجاعة يف اعتماد تدابري عاجلة ملعاجلة هذا الوضع. وأيد احلاجة إىل تقدمي املشورة بشأن  مفرطة وأنه ال
مجيع األرصدة الرئيسية، وشدَّد على أن العلماء يف املغرب لديهم البيا�ت واخلربة اليت متكنهم من تطوير النماذج املطلوبة 

إىل البيا�ت أو اخلربة، ينبغي أن  اك أن البلدان األخرى، يف حال افتقارهأكانت بسيطة أم غري بسيطة. والحظ كذل ءً سوا
 ُتطبِّق النماذج األنسب خلربهتا وأن تستخدم مجيع البيا�ت املتاحة من أجل ضمان توفري املشورة املطلوبة الختاذ القرارات.

الن مالطة الوزاري، أكد ممثل الصندوق ويف معرض التذكري اباللتزامات اليت مت التعهد هبا من خالل اعتماد إع 135-
يف  100درة على تقدمي املشورة بشأن االعاملي للطبيعة ضرورة أن تكون اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك ق

د أيضً  املائة من على أن التنفيذ الفعال خلطة العمل اإلقليمية   ااألنواع ذات األولوية من أجل دعم اختاذ قرارات سليمة. وشدَّ
وتوسيع التقديرات   مصايد األمساك صغرية النطاقيتطلب حتديد األنواع ذات األولوية يف    مصايد األمساك صغرية النطاقبشأن  

ستشاري اجمللس االمندوبة  و   ندوب منظمة صيادي األمساك األوروبيني منخفضي األثرهذه األنواع. وأكد مع م  التشمل أيضً 
مصايد األمساك ، أن جهود إدارة مصايد األمساك صغرية النطاقملنطقة البحر األبيض املتوسط، كعضوين يف منصة أصدقاء 

ميكن أن تبوء ابلفشل بسبب مصايد األمساك الرتفيهية اليت ال يتم اإلبالغ عنها أو تنظيمها، ولذلك ال بد  صغرية النطاق
 .مصايد األمساك صغرية النطاقمصايد األمساك الرتفيهية يف اإلقليم ومعاجلة التضارابت مع قطاع  تقييميف  ااملضي قدمً  من

 ااستنادً  2019ويف معرض أتكيد الدور البارز لتقدمي املشورة بشأن حالة مسك الرتس يف البحر األسود يف عام  136-
تطبيق ذلك على مجيع األنواع ذات األولوية يف البحر بيا�ت السنة األوىل، الحظت مندوبة االحتاد األورويب أمهية  إىل

يتصل ابجلوانب   يف مااألسود. ومت االتفاق على بذل مجيع اجلهود املمكنة من أجل حتقيق هذا اهلدف، مبا يشمل أمانة اهليئة  
ني عن ضمان توافر البيا�ت اللوجستية، ابلتشاور مع األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة ومع اخلرباء املسؤول

 قبل االجتماعات ذات الصلة.

يف اجتذاب األموال لدعم عمل  االسرتاتيجية املتوسطة األجلوسلطت مندوبة االحتاد األورويب الضوء على جناح  137-
اهليئة، مشددة على احلاجة إىل إعداد اسرتاتيجية جديدة تستفيد من اإلجنازات وتكفل استمرارية عمل االسرتاتيجية السابقة. 
واقرتحت على أمانة اهليئة إعداد وثيقة معلومات أساسية قبل انعقاد اجتماع ما بني الدورات بشأن اسرتاتيجية ما بعد 

وجتميع آراء األطراف املتعاقدة واألطراف  االسرتاتيجية املتوسطة األجلتقييم التقدم احملرز يف حتقيق خمتلف أهداف ل 2020
املتعاونة غري املتعاقدة والشركاء، مبا فيها اآلراء اليت طرحت أثناء املؤمتر الرفيع املستوى األخري حول مبادرات استدامة مصايد 
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هليكل وثيقة االسرتاتيجية السابقة وستتاح لألطراف  اتوسط. وسيجري جتميع هذه الوثيقة وفقً األمساك يف البحر األبيض امل
 املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة قبل شهر على األقل من انعقاد االجتماع. وأيّدت اهليئة هذا االقرتاح.

ع القانونية القائمة بشأن األنواع ذات األولوية اخلمسة عن املراج  جممعة  معلومات  تتضمنوقدَّم ممثل أوسيانيا وثيقة   138-
أدىن  امرجعيً  اها يف املناطق املختارة. وذكر أبن اهليئة وضعت حجمً فظاليت ُحدد هلا حجم مرجعي أدىن حل للهيئةعشر 

النازيل األورويب فقط على املستوى اإلقليمي، وحث األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة على  مسك فظحل
مجيع األنواع ذات األولوية ويف مجيع األقاليم الفرعية للبحر األبيض املتوسط كهدف  فظاعتماد حجم مرجعي أدىن حل

أطلس مراحل ُنضج املوارد السمكية  املعلومات الواردة يف  اتبار أيضً ، على أن تؤخذ يف االع2020عام السرتاتيجية ما بعد 
العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط). ودعا   اهليئة  دراسات واستعراضاتمن    99(العدد  يف البحر األبيض املتوسط  

 اهليئة إىل تفويض اللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك والية تقدمي املشورة يف هذا الصدد. 

 الدورة العاشرة للجنة اإلدارة واملالية

 املسائل اإلدارية واملالية، مبا فيها التوظيف

، وقدَّم، ابالشرتاك مع األمني للجنة  العاشرة  الدورة،  Roman Čičmirkoافتتح رئيس جلنة اإلدارة واملالية، السيد   139-
وكذلك املسائل اإلدارية واملالية خالل فرتة ما بني الدورات  2018النفقات يف عام  تناوال فيهماالتنفيذي للهيئة، عرضني 

األنشطة اليت  اليت جرى تناوهلا. ومشلت املواضيع GFCM:43/2019/6و GFCM:43/2019/5إىل الوثيقتني  ااستنادً 
من خالل امليزانية املستقلة واألموال اخلارجة عن امليزانية، وأداء أمانة اهليئة، وشغل مناصب املوظفني،   2018 عام نُفذت يف

 وإدارة مقر اهليئة، واالجتماعات، واملطبوعات، واحلالة بشأن سداد األطراف املتعاقدة اشرتاكاهتا يف امليزانية املستقلة.

من األطراف املتعاقدة   2018إىل أن االشرتاكات السنوية املستلمة يف عام    اوخلص رئيس اللجنة احلالة املالية، مشريً  140-
يف املائة من امليزانية املستقلة املعتمدة، ابإلضافة إىل املتأخرات املستلمة. وقال إن جمموع االستحقاقات  89.90بلغت 

مليون  1جتاوزت  2018-2005السنوات  وإن االشرتاكات املرتاكمة املستحقة عن اأمريكيً  ادوالرً  960 826النقدية بلغ 
دوالر أمريكي. وبعد عرض النفقات حسب أبواب امليزانية املستقلة واألموال اخلارجة عن امليزانية، أشار رئيس اللجنة إىل 

 احلالتني. كلتا  يف إجيايبأن الرصيد 

 وقد ُعّني يف اإلجراءات الداخلية لتعيني املوظفني.  اوأبلغ األمني التنفيذي للهيئة اللجنة ابلتقدم الذي حتقق مؤخرً  141-
)، وُعيِّنت  2-ع-(من مواطين رومانيا) حارس أمن يف اهليئة (من الرتبة خ Gheorghe-Cristian Tanase السيد

)، بينما 4-ع -(من الرتبة خ لألعمال املكتبية ةمن مواطين أوكرانيا) يف وظيفة مساعد( Oksana Balashova السيدة
وأُعلن عن .  3-ع-من الرتبة خ  لألعمال املكتبية(من مواطين كرواتيا) مساعدة    Dragana Popmihajlovُعيِّنت السيدة  

وظيفيت مساعدي األعمال املكتبية يف الوحدتني التقنيتني اإلقليميتني الفرعيتني للهيئة يف مالقة وبرغاس ومن املتوقع شغلهما 
 يف منصب املسؤول األول عن مصايد األمساك (من مواطين إسبانيا)  Miguel Bernalالسيد  اُعني مؤخرً  ،ا. وأخريً اقريبً 

 ). 5-(من الرتبة ف

وأشادت مندوبة االحتاد األورويب بوضوح وشفافية التقارير املقدمة إىل الوفود أل�ا ساعدت على فهم الطريقة  142-
أمانة اهليئة تستخدم هبا اهليئة مواردها. وعقب مداخلتها اليت شددت فيها على ضرورة االعرتاف بتفاين موظفي  اليت
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وجدارهتم، أيّدت اهليئة ابإلمجاع مبدأ التدرج الوظيفي ملوظفي أمانة اهليئة. وطلبت كذلك من األمني التنفيذي للهيئة 
 املنظمة لضمان حتقيق هذا التدرج الوظيفي يف أقرب وقت ممكن.  خيارات ممكنة مع الوحدات املختصة يف استكشاف أي

واتضح من األنشطة املتعددة واملتنوعة اليت جرى االضطالع هبا أثناء فرتة ما بني الدورات أمهية األموال اخلارجة  143-
الصدد، شدَّدت مندوبة االحتاد األورويب، امليزانية يف تنفيذ اإلجراءات االسرتاتيجية وذات األولوية للهيئة. ويف هذا  عن

كجهة ماحنة رئيسية، على األمهية احلامسة لوضع اسرتاتيجية جديدة بعد االسرتاتيجية احلالية يف احلفاظ على ضمان توفري 
واليت هذه األموال، وأضافت أنه ينبغي مواصلة تعزيز التآزرات مع املشاريع اإلقليمية للمنظمة يف البحر األبيض املتوسط 

 االحتاد األورويب يف سبيل حتقيق اإلدارة املالية السليمة وجتنب االزدواجية وحتقيق التكامل بني اجلهود.  من  متويًال   اتتلقى أيضً 

اشرتاكاهتا يف أقرب وقت ممكن يف بداية وذُكرت األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة أبمهية سداد  144-
يتعلق بصفة خاصة ابملتأخرات، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء بعض االشرتاكات احلامسة   يف مامتأخرات. و   السنة وتسوية أية

املستحقة، ال سيما االشرتاكات املستحقة على ليبيا ومو�كو، وطلبت من أمانة اهليئة مواصلة جهودها مع مجيع النظراء 
 أجل حتويل املدفوعات غري املسددة.  ذوي الصلة من

 2021-2019ميزانية اهليئة واشرتاكات األطراف املتعاقدة عن الفرتة 

، 2021و 2020، ميزانية مقرتحة للسنتني GFCM:43/2019/7قدم األمني التنفيذي، ابالستناد إىل الوثيقة  145-
 لكي تنظر فيها اللجنة، مبا يشمل االشرتاكات املتوقعة من األطراف املتعاقدة عن الفرتة نفسها. 

املتعاقدة موضوع اجتماع رؤساء وفود األطراف    تكان  2021و 2020اهليئة أبن امليزانية املستقلة للسنتني    وذُّكرت 146-
املائة  يف 3مما حيد من ز�دة امليزانية إىل    GFCM/43/2019/5طُلب فيه من أمانة اهليئة تنقيح االقرتاح الوارد يف الوثيقة   الذي

. ومت االتفاق يف املناسبة نفسها على تفويض األمني التنفيذي للهيئة والية الوصول 2019كحد أقصى ابملقارنة مع عام 
ابملوارد البشرية واملالية ألمانة اهليئة إىل مستو�هتا املثلى (مبا يف ذلك البنود الفرعية املتصلة أبداء األمانة) يف غضون مدة 

 ن من أجل التكيُّف بصورة مناسبة مع العتبات املعيَّنة.اآل زمنية قصرية من

 2021و 2020 العامنيللهيئة عن  سنو�ً  اأمريكيً  ادوالرً  2 611 142واعُتمدت ميزانية مستقلة بلغت  147-
املتوقعة املستحقة على األطراف ابء االشرتاكات /26ابء و/25ألف. وترد يف املرفق /26ألف و/25مبنيَّ يف املرفق  هو كما

 . 2021و 2020املتعاقدة عن السنتني 

 املسائل املتصلة بوالية األمني التنفيذي للهيئة

قدِّمت إىل األطراف املتعاقدة أثناء اجتماع رؤساء الوفود إحاطة بشأن اإلجراءات والشكليات املطبقة على اختيار  148-
أبن املنظمة لديها  ا. وأُبلغت األطراف املتعاقدة أيضً 2004األمني التنفيذي للهيئة وتعيينه منذ إنشاء هذا املنصب يف عام 

) 5-تُبعت يف اختيار كبار املوظفني (من الرتبة الفنية فاية اختيار مماثلة للعملية اليت �ا تتوقع عملألترتيبات مؤقتة  احاليً 
خالل إعالن عن الوظائف الشاغرة. وأوضح األمني التنفيذي للهيئة أنه تلقى تعليمات من املنظمة أبن يُبلغ اهليئة أبنه  من

 قرارها النهائي بشأن هذه املسألة.   يف املنظمةيتعنيَّ تعليق اإلجراء املتبع يف اختيار األمني التنفيذي حلني اختاذ األجهزة الرائسية  
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الجتاه اإلجيايب راف متعاقدة يف مداخالهتا ابألداء املتميِّز لألمني التنفيذي للهيئة وأقرت ابوأشادت عدة أط 149-
لوحظ خالل العقد األخري حتت قيادته. وأعربت اهليئة عن رغبتها يف اإلبقاء على اإلجراء املتبع يف اهليئة وطلبت  الذي

عام  منظمة. ومن املتوقع إبالغ اهليئة يف دورهتا الرابعة واألربعني يفاألمني التنفيذي متابعة هذا املوضوع مع املدير العام لل من
 املطلوبة هلذا املنصب. ووافقت األطراف املتعاقدة أيضً اابلعملية النهائية واالتفاق على املتطلبات املهنية واخلربة  2020

 املنظمة.متابعة هذه املسألة املهمة من خالل قنوات تشمل ممثليها لدى  على

 ااختيار األمني التنفيذي املقبل للهيئة أثناء دورهتا اخلامسة واألربعني اليت تقرر مؤقتً عملية وقررت اهليئة إجراء  150-
أشهر لنقل املسؤولية  ة، ووافقت على فرتة مدهتا أربع2021نوفمرب/تشرين الثاين  -عقدها يف أكتوبر/تشرين األول 

 عني املدير العام األمني التنفيذي اجلديد. يُ  أن بعد

املكتب اجلديد للجنة العلمية االستشارية لرتبية األحياء املائية وجمموعة العمل املعنية  أعضاء  املوافقة على
 ابلبحر األسود وجتديد والية مكتب جلنة االمتثال

العلمية املعنية برتبية األحياء املائية وجمموعة أعربت اهليئة عن عميق امتنا�ا ألعضاء مكتب اللجنة االستشارية  151-
 اليت بذهلاابلبحر األسود املنتهية واليتهم. وأشادت على وجه اخلصوص ابجلهود املتميزة واملتفانية العمل املعنية 

. وأقرت أعضاء 2012منذ االجتماع األول جملموعة العمل املعنية ابلبحر األسود يف عام  Simion Nicolaevالسيد 
املكتب اجلديد للجنة العلمية االستشارية املعنية برتبية األحياء املائية الذي يضم يف عضويته السيد إبراهيم احلاوي (لبنان) 

إقرار    اللرئيس. ومت أيضً   ااثنيً   ا(إيطاليا) �ئبً   Ilaria Ferraroدة  أول للرئيس، والسي  احممد العريب (مصر) �ئبً  ، والسيدارئيسً 
للمجموعة،   امنسقً (بلغار�)    Galin Nikolovمكتب جمموعة العمل املعنية ابلبحر األسود، وهم السيد    يفاألعضاء اجلُدد  

 ملنسق اجملموعة.  ااثنيً   ا(رومانيا) �ئبً   George Tiganovأول ملنسق اجملموعة، والسيد    ا(تركيا) �ئبً   Ilhan Aydin والسيد

 وابإلضافة إىل ذلك وافقت اهليئة على جتديد والية مكتب جلنة االمتثال لفرتة والية إضافية مدهتا سنتان.  152-

 أية مسائل أخرى 

صندوق محاية أمساك القرش أثناء حدث جانيب متخصص، خطة عمل إقليمية بشأن القرش املالك  ةقدمت ممثل 153-
)Squatina spp.( فظاسرتاتيجية أوسع حل تدخل يف صميموأشارت إىل أن هذه اخلطة .  املتوسطالبحر األبيض  يف  

حتسني احلماية وتوجيه البحوث يف  لتوفري إطار من أجلالقرش املالك يف شرق األطلسي والبحر األبيض املتوسط  مسك
تعميق الوعي على املستوى الوطين . وشجعت األطراف يف اهليئة على  فظوالسياسات واحلاملستقبل، وإجراءات اإلدارة 

يف األخذ   اخصائص هذه األنواع قبل املضي قدمً   أفضل ابحلالة احلرجة اليت هُتدِّد هذه األنواع، وأوضحت أن مثة حاجة لفهم
 .بنهج أكثر تكامًال 

حتديد  بشأناهليئة  اخلطوط التوجيهية اليت أعدهتا ، وهو ما يعيد إىل األذهاناوالقت خارطة الطريق املقدمة ترحيبً  154-
هت الدعوة إىل صندوق محاية أمساك القرش لتقدمي البيا�ت واملعلومات املعرَّضة للخطرومناولة أنواع املصيد العرضي  ، ووجِّ

اليت قام جبمعها إىل اللجان اإلقليمية الفرعية التابعة للجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك من أجل حتسني فهم 
 ديدات اليت تواجها هذه األنواع وكذلك وجودها يف املصيد العرضي.الته
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 وأقرت الوفود ابلدور البالغ األمهية الذي تقوم به املشاريع اإلقليمية للمنظمة يف دعم تنفيذ األنشطة ذات الصلة. 155-

 إيضاحاتوأعربت اهليئة عن ابلغ تقديرها لعمل رؤساء أجهزهتا الفرعية وكذلك ملداخالهتم العديدة من أجل تقدمي   156-
 هي السنة األوىل اليت يتوىل فيها معظمهم هذا الدور. وتوجيه املناقشات طوال الدورة على الرغم من أن هذه 

الذي ا والتنظيم املمتاز للدورة الثالثة واألربعني، والدعم القيِّم  وكررت اهليئة شكرها حلكومة اليو�ن على كرم ضيافته 157-
 قدمته لضمان تسيري أعمال الدورة بسالسة. 

. وخالل انعقادهاوأعربت اهليئة عن امتنا�ا لألمانة على ما قامت به من عمل دؤوب يف التحضري للدورة  158-
 خالص شكرها للدعم املمتاز ملقرري االجتماع. عن وأعربت

 موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة واألربعني 
، 2020ابلدعوة الكرمية املقدمة من وفد ألبانيا الستضافة الدورة الرابعة واألربعني يف عام  اأحاطت اهليئة علمً  159-

 بتأكيد �ائي من السلطات املختصة.  ارهنً 

 استعراض التقرير واعتماده 
 .2019نوفمرب/تشرين الثاين  8اعُتمد التقرير، مبا يف ذلك مرفقاته، يف  160-
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 3 املرفق

 ابلواثئق قائمة

GFCM: 43/2019/1 جدول األعمال املؤقت واجلدول الزمين 
GFCM: 43/2019/2  والتوصيات وخطة  ،2019-2018تقرير بشأن أنشطة املصايد يف فرتة ما بني الدورات خالل

 2021-2019العمل للفرتة 
GFCM:43/2019/3   والتوصيات   2019-2018تقرير بشأن أنشطة تربية األحياء املائية يف فرتة ما بني الدورات خالل

 2021-2019وخطة العمل للفرتة 
GFCM: 43/2019/4  2019-2018التقرير بشأن األنشطة املتعلقة ابالمتثال يف فرتة ما بني الدورات خالل 

 2021-2019والتوصيات وخطة العمل للفرتة 
GFCM:43/2019/5  2018تقرير بشأن املسائل املالية يف عام 

CAF 10)(  
GFCM:43/2019/6 تقرير األمانة بشأن املسائل اإلدارية خالل فرتة ما بني الدورات 

CAF 10)(  
GFCM:43/2019/7   الفرتة  األطراف املتعاقدة يفميزانية اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط واشرتاكات

2020-2021 
CAF 10)(  

GFCM:43/2019/8  االستعراض الثاين ألداء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط 
GFCM:43/2019/Inf.1 والفرنسية)  نكليزيةقائمة ابلواثئق (متاحة ابللغتني اإل 
GFCM:43/2019/Inf.2  ابملشاركنيقائمة مؤقتة 
GFCM:43/2019/Inf.3 نكليزية إتفاقية إنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (متاحة ابللغة العربية واإل 

 والفرنسية واإلسبانية) 
GFCM:43/2019/Inf.4 بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورويب ودوله األعضاء 
GFCM:43/2019/Inf.5  إطار اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط للتعاون والرتتيبات مع األطراف

املتعاقدة، واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة، واألطراف املعنية غري املتعاقدة واملنظمات الشريكة 
 فقط)ليزية كاإلن(متاح ابللغة 
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GFCM:43/2019/Inf.6   تقرير الدورة الثانية واألربعني للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (املقر الرئيسي
) (متاح ابللغة 2018أكتوبر/تشرين األول  26-22ملنظمة األغذية والزراعة، روما، إيطاليا، 

 والفرنسية) ليزية كاإلنو العربية 
GFCM:43/2019/Inf.7  ،20-19تقرير االجتماع الثامن جملموعة العمل املخصصة املعنية ابلبحر األسود (تركيا 

 فقط) ليزية كاإلن) (متاح ابللغة 2019سبتمرب/أيلول 
GFCM:43/2019/Inf.8  ،تقرير الدورة احلادية عشرة للجنة العلمية االستشارية املعنية برتبية األحياء املائية (إسبانيا

 ) (متاح بلغتني)2019سبتمرب/أيلول  10-12
GFCM:43/2019/Inf.9  ،(متاح بلغتني)2019يوليو/متوز  19تقرير الدورة الثالثة عشرة للجنة االمتثال (ألبانيا ( 

GFCM:43/2019/Inf.10  ،24تقرير الدورة احلادية والعشرين للجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك (مصر-
 ) (متاح بلغتني)2019يونيو/حزيران  27

GFCM:43/2019/Inf.11  مشروع قائمة اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط ابلسفن املشاركة يف الصيد
 فقط) ليزية كاإلنانوين  دون إبالغ ودون تنظيم (متاح ابللغة غري الق

GFCM:43/2019/Inf.12  تقرير جمموعة العمل املعنية ابلصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، مبا يشمل دورة جلنة
ليزية ك) (متاح ابللغة اإلن2019يوليو/متوز  18-17االمتثال بشأن إجراءات التوضيح (ألبانيا، 

 فقط)
GFCM:43/2019/Inf.13  تقرير جمموعة العمل املعنية برصد السفن وما يتصل به من نظم للمراقبة، مبا يشمل دورة

 17 - 16خمصصة بشأن تدابري الرصد واملراقبة واالشراف ملصايد رئيسية خمتارة (ألبانيا، 
 ليزية فقط)ك) (متاح ابللغة اإلن2019يوليو/متوز 

GFCM:43/2019/Inf.14  اجلدوى بشأن تطبيق مؤشرات جودة البيا�ت للمصايد على املنصة نتائج مرحلة دراسة
 ليزية فقط) كاإلكرتونية اإلطار املرجعي جلمع البيا�ت (متاحة ابللغة اإلن

GFCM:43/2019/Inf.15  واإلجراءات ذات  مصايد األمساك صغرية النطاقإطار رصد خطة العمل اإلقليمية بشأن
 ليزية فقط) كاح ابللغة اإلناألولوية (مت

GFCM:43/2019/Dma.1  .حالة مصايد أمساك البحر األبيض املتوسط 2018منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة .
صفحة  172والبحر األسود. اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط روما. 

 ليزية فقط)كابللغة اإلن (متاح
GFCM:43/2019/Dma.2  .حالة مصايد أمساك البحر األبيض املتوسط  .2019منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

صفحة   30روما.    يف حملة.  -اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط    األسود.والبحر  
 ليزية والفرنسية واإلسبانية)  ك(متاح ابللغة العربية واإلن
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GFCM:43/2019/Dma.3  .رصد املصيد املرجتع يف مصايد البحر األبيض  .2019منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
من الواثئق الفنية املعنية مبصايد   639الوثيقة رقم    املتوسط والبحر األسود: �ج جلمع البيا�ت.

األمساك وتربية األحياء املائية الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة. روما، منظمة األغذية  
 زية فقط)ليكصفحة (متاح ابللغة اإلن 88والزراعة 

GFCM:43/2019/Dma.4   .رصد املصيد العرضي لألنواع اهلشة يف مصايد   .2019منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
من الواثئق  640الوثيقة رقم  البحر األبيض املتوسط والبحر األسود: منهجية جلمع البيا�ت.

درة عن منظمة األغذية والزراعة. روما، الفنية املعنية مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية الصا
 فقط) ليزية كاإلنصفحة (متاحة ابللغة  92منظمة األغذية والزراعة 

GFCM:43/2019/Dma.5 Carbonara, P., Follesa, M.C., eds. 2019.   دليل حتديد عمر األمساك: جتربة يف البحر
من سلسلة "دراسات واستعراضات". روما، منظمة األغذية   98اإلصدار رقم    األبيض املتوسط.

 ليزية فقط)كصفحة (متاح ابللغة اإلن 192والزراعة 
GFCM:43/2019//Dma.6 Follesa, M.C., Carbonara, P., eds. 2019.  أطلس مراحل نضج املوارد السمكية

من سلسلة "دراسات واستعراضات". روما،  99اإلصدار رقم  البحر األبيض املتوسط يف
 فقط) ليزية كاإلنصفحة (متاح ابللغة  268األغذية والزراعة  منظمة

GFCM:43/2019/Dma.7  أدوات العمل اخلاصة ابملناطق  .2019. البحر األبيض املتوسطاهليئة العامة ملصايد أمساك
املنافع والتنفيذ واإلدارة روما، منظمة األغذية والزراعة (متاحة   املخصص لرتبية األحياء املائية.  

 فقط) ليزية كاإلنابللغة 
GFCM:43/2019/Dma.8  دليل بشأن اإلطار املرجعي جلمع البيا�ت التابعة للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض

 والفرنسية) ليزية كاإلناملتوسط (متاح ابللغتني 
GFCM:43/2019/Dma.9  خطة العمل اإلقليمية ملصايد األمساك صغرية النطاق يف البحر البحر األبيض املتوسط

 والفرنسية) ليزية كاإلنني والبحراألسود (متاحة ابللغت
GFCM:43/2019/Dma.10  متاحة  والبحراألسودالبحر األبيض املتوسط  يف مساكاألقرارات اهليئة العامة ملصايد  جمموع)

 والفرنسية مع مشروع نسخة ابلعربية). ليزية كاإلنابللغة 
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 املرفق 4

 ملنظمة األغذية والزراعة والبلد املضيفالبيا�ت االفتتاحية الرمسية 
 )بلغاهتا األصلية(

Fotini ARAMPATZI 

Deputy Minister of Rural Development and Food 

Distinguished guests, 

On behalf of the Greek Government and the Ministry of Rural Development and Food, I would like to 
most warmly welcome all delegates to our glorious and historical city of Athens and, particularly, to 
the forty-third session of the Commission of the General Fisheries Commission for the Mediterranean 
(GFCM). Here, in the cradle of the ancient Greek civilization, our motto has always been “μέτρον 
άριστον”, which means “everything in moderation”. However, I sometimes think that it was the ancient 
Greeks again who first broke that rule, because they liked fish and seafood in their diet so much. 
Indicative of that preference was the fact that they called seabass “θεόπαις λάβραξ”, which means the 
“son of God”, because probably, they appreciated its ability to escape fishers. 

After thousands of years, the Mediterranean and the Black Sea have the lowest percentage of sustainable 
fish stocks (37.8 percent), according to the 2019 Sustainable Development Goals Report. Therefore, 
my presence here, as Deputy Minister responsible for Fisheries, signals the importance we attribute as 
a country to the sound development of fisheries and aquaculture in our region and the strong political 
commitment of our government to their long-term environmental, economic and social sustainability. 
Especially, we recognized the necessity to take into account the regional specificities of small-scale 
fisheries, and to implement a regional plan of action that, based on the latest scientific advice on 
fisheries management and conservation, sets clear, realistic, and specialized common objectives and 
targets.  

On the issue of illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing, we wish to reaffirm our intention to 
combat IUU fishing in the region, through regional cooperation, and to take collective action to enhance 
and strengthen the overall level of marine conservation and management to ensure the sustainable use 
of fisheries resources. The Mediterranean is a closed sea, and it is up to GFCM members to limit IUU 
fishing, something relatively easy to achieve if we improve the efficiency of each one of us even further 
in preventing, deterring, and eliminating IUU fishing. 

We must also combat the latest problems, such as climate and environmental changes, and the invasion 
of non-indigenous species, mainly the Lessepsian migrant species, and to take the needed precautionary 
measures to protect our stocks and small-scale fisheries. The role of the GFCM is highly significant, as 
it provides us with the suitable legal international framework to boost synergies and complementarities 
between regional states, especially in the direction of our common goals such as reducing overfishing 
and ensuring the viability of the fish stocks in the Mediterranean Sea. 

Ladies and gentlemen, "doing nothing is not an option", as the outgoing European Commissioner for 
Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Mr Karmenu Vella, recently declared. The time has come 
to take bold action and work together more efficiently to deliver a better future for the coming 
generations in our unique sea basin. At the end of the day, let us follow what Homer, the famous ancient 
Greek poet, wrote: «a sea full of fish is a key factor to “ευδαιμονία”, which means happiness and 
prosperity. 

On behalf of the Greek Government and the Ministry of Rural Development and Food, I would like to 
assure you that we would exert all our efforts in order to have a positive contribution towards a 
successful outcome of the present meeting. 

Thank you very much for your attention.  
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Árni M. Mathiesen 

Assistant Director-General, FAO Fisheries and Aquaculture Department 

 

GFCM Chairperson, Mr Roland Kristo, 

Excellencies, 

Deputy Minister of Rural Development and Food, Ms Fotini Arampatzi, 

Executive Secretary of the GFCM, Mr Srour, 

Distinguished delegates, 

Colleagues, 

It is with pleasure that I welcome you, on behalf of the FAO’s new Director General Mr Qu Dongyu, 
to this forty-third session of the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM). In 
particular, my special thanks go to the hosting country, Greece, for its very warm welcome in this 
spectacular city. In a country so full of history, culture and with such a strong link to the sea, it is 
impossible not to reflect on the past and how far we’ve come.  

This year in particular marks a point of reflection, both at the FAO where our new Director General has 
brought fresh ideas and a new perspective, but also within the GFCM. With the far-reaching mid-term 
strategy for the sustainability of Mediterranean and Black Sea fisheries wrapping up in the next year, 
there is the need to take stock of just how much has been accomplished and to set an even more 
ambitious vision for the coming years. Furthermore, in responding to calls made by both the FAO 
Committee on Fisheries (COFI) and the UN General Assembly (UNGA), the GFCM has painstakingly 
carried out an independent review of its performance since 2011. I believe it is apparent to anyone who 
reads the report of this performance review how much progress was made by the GFCM over these 
years. Advancements have been striking on all fronts, including both scientific and institutional. 
Without intending to engage myself in the evaluation of GFCM performance, allow me though to 
cursorily share my views with you, having been closely following the work of the GFCM since 2011. 

The year 2011 did not mark only the beginning of my tenure as FAO ADG-FI, but also the year when  
the first performance review of the GFCM was completed and the current Executive Secretary was 
appointed by the previous FAO DG. A first watershed event came about shortly thereafter, that is the 
move by the GFCM to its current HQ in Rome, outside of the FAO premises. This has tremendously 
contributed to the visibility of the Commission which, ever since, has made enormous strides in 
enhancing its scientific advice and moving towards sound scientific-based management. Mirroring this 
increase in scientific advice we have also witnessed an ever-stronger engagement in a wide array of 
issues linked to the sustainability of fisheries and aquaculture. This trend has been constantly reinforced 
through innovative initiatives launched by the GFCM Secretariat, such as the Forum on Fisheries 
Science in the Mediterranean and the Black Sea (Fish Forum), which was held for the first time in 2018, 
and which served as a best practice in strengthening the science-policy nexus, inspiring similar 
initiatives at the global level such as the upcoming FAO Fisheries Symposium to be held at the FAO 
HQ in some ten days. Today we have a more hands-on Commission which addresses the multitude of 
challenges facing the region through ad hoc actions in the field never implemented before, such as 
GFCM surveys-at-sea that were launched for the first time this year in Morocco, Tunisia, as well as a 
transnational survey in Turkey and Georgia carried out last year.  
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To reflect the these advances in knowledge, the Commission is also now fitted with more sophisticated 
tools to support international collaboration, data reporting and discussion; the DCRF and SIPAM 
platforms, as well as online repositories for meeting documents have significantly improved the 
efficiency and transparency of the GFCM. Not to mention the critical contribution to knowledge 
provided by the State of Mediterranean and Black Sea Fisheries (SoMFi) publication, which is now in 
its second – soon to be third – edition. This document, which is a regional version of the global FAO 
SOFIA publication, has now come to be a crucial reference for anyone working on fisheries in the 
Mediterranean and Black Sea region and is yet another success story to be reported in the post 2011 
GFCM timeline. 

Of course, this enhanced engagement would not have been possible had it not also been coupled with 
and mirrored by ever-stronger support to the work of the GFCM. In this regard, as you are all aware, 
the GFCM succeeded in securing funds to enhance resources and participation. This was possible, 
initially, via the launching of the GFCM Framework Programme and, subsequently, with a reform of 
the GFCM budget which is now spread over a biennial period.  Incidentally, the GFCM sister within 
the FAO, namely IOTC, is currently in the process of also moving to a biennial budget acting on the 
example by the GFCM. The extra-budgetary support to GFCM activities has made it possible, among 
others, to have five additional countries participating in the capacity of cooperating non-contracting 
Parties while regional and international cooperation has spectacularly intensified with the signature of 
15 MoU. The shift to a subregional approach is another landmark worth mentioning since it has allowed 
this Commission to be more responsive to the specificities of the region and better promote an interface 
between science and policy. I welcome the inauguration of GFCM sub-regional units and commend the 
countries that stepped up to host such units.  

All countries have stepped up, in more general terms, to make known their will to improve the situation 
of this region, adopting two germane declarations for the Mediterranean and the Black Seas – 
MedFish4Ever and the Sofia declarations – which set forth a common vision for these two seas. 
Furthermore, the GFCM has ensured that the commitments in these declarations remain at the forefront 
of our discussions. Thanks to conferences such as the MedFish4Ever conference held in June this year 
in Marrakech, the issues underlined through these declarations remain a continued point of discussion. 
This is, most notably, the case with the Black Sea. Back in 2011, when the Working Group on the Black 
Sea was established, the involvement of the GFCM in this region had to be improved. And the GFCM 
had a lot of catching up to do. Against all odds though, the efforts to turn the Black Sea into a key 
component of the work of the GFCM have proven fruitful beyond any expectations. The adoption of 
the Sofia declaration by a ministerial conference in Bulgaria last year followed upon the 2016 Bucharest 
declaration that emanated from a high-level meeting and will be soon underpinned by a new ministerial 
conference that will further emphasize how central the Black Sea now is in the GFCM agenda. 
Ultimately, there is no option other than for the riparian countries to be involved within the GFCM to 
address Black Sea fisheries. 

In this light, I would like to also mention the Ministerial Declaration on a Regional Plan of Action on 
Small-Scale Fisheries. To my recollection, this is the first region in the world to sign such a declaration, 
putting into practice the principles of the SSF Guidelines and setting concrete priorities and actions to 
be implemented in a stepwise fashion over the coming decade. As we come up on the UN Decade of 
Ocean Science and work towards establishing the post-2020 agenda, I am heartened to know that 
organizations like the GFCM are well equipped to continue pushing limits.   

In order for this region to be able to face the sheer number of important and pressing challenges it has 
to cope with, a dedicated, competent, responsive and diverse Secretariat is needed. It is not by chance 
that with the strengthening of the GFCM Secretariat as of 2011 we have witnessed an increase in the 
efficiency of the GFCM to secure a sustainable future and sustainable livelihoods for those who rely on 
the Mediterranean and Black seas. I would like to express my gratitude to the GFCM Secretariat for 
their work and for constantly promoting coordination and cooperation with the FAO Fisheries 
Department, including the FAO Regional Projects. A telling example of this is the concerted action 
initiative, which was spearheaded by the GFCM in Lebanon back in 2012 and that is currently being 
rekindled under the stewardship of the GFCM. We had the pleasure last month to welcome the Lebanese 
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Minister of Agriculture, who spoke highly of this initiative, and I invite other countries to consider what 
is being done with Lebanon as a reference point.While I hope you are able to reflect on the fact that 
enormous progress has been made, we must also not back down from maintaining the momentum that 
has been gained. It is in this spirit that I urge you to affront your deliberations over the course of the 
coming days while relying on the support of the GFCM Secretariat and, needless to say, the FAO.  

Recognizing that you have much to discuss, 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. 
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Roland Kristo 

Chairperson, General Fisheries Commission for the Mediterranean 

 

Deputy Minister of Rural Development and Food, Ms Fotini Arampatzi, 

FAO ADG-FI, Mr Árni M. Mathiesen, 

Executive Secretary of the GFCM, Mr Abdellah Srour, 

Dear colleagues, 

I am honored to be with you here today in Athens and would like to add my voice in welcoming all of 
you. As I took over the Commission presidency last year, this is the first annual session I have the 
pleasure to chair. Please rest assured of my full commitment to you in discharging my functions as 
GFCM Chairperson. At the outset, I would like to thank the hosting country, Greece, which has made 
enormous efforts to secure the breathtaking setting of Zappeion for the forty-third session of the 
Commission, including the tenth session of the CAF. Incidentally, this is also where, under the 2014 
Greek Presidency of the EU Council, the GFCM held its last extraordinary session to validate the 
visionary amendments to our constitutive agreement. This building is already a part of the GFCM 
history and I surely hope that this week, it will contribute further to making GFCM history.   

As it has been the case with recent GFCM annual sessions, the Commission continues to enjoy a strong 
support throughout the Mediterranean and the Black Sea, despite the numerous specificities marking 
the GFCM area of application. Yet, the success of the GFCM has been built upon its unique ability to 
federate efforts. Most recently, we saw what an incredible success the GFCM Forum on Fisheries 
Science in the Mediterranean and the Black Sea region (Fish Forum) was. Organized less than 12 
months ago, this event brought together more than 450 experts encompassing the domains of 
oceanographic, social science, economy and technology. The Fish Forum gave a unique opportunity to 
scientists from our region and beyond – let’s not forget that a total of 45 nationalities were represented 
– to share knowledge and exchange information about their research. The outcomes of this event proved 
that the GFCM has the expertise we need to address emerging issues such as climate change, non-
indigenous species, marine plastic and other types of pollution, such as ocean noise pollution, that are 
turning into growing foes for our region. 

Whereas the GFCM Fish Forum was a scientific-based event, the GFCM has also continued advancing 
the political agendas of its countries this year, against the background of the MedFish4Ever Declaration, 
the Sofia Declaration and the Ministerial Declaration on a Regional Plan of Action for Small-Scale 
Fisheries, respectively. Last June, a ministerial conference was hosted by Morocco in Marrakech with 
a view to evaluate progress by countries in meeting the ambitious targets in the MedFish4Ever 
Declaration. Participants, including the various organizations in attendance, renewed their 
commitments to this declaration, while placing social development and decent work – particularly for 
vulnerable populations such as small-scale fishers – at its very core. One of the most topical 
commitments remains the ongoing fight against IUU fishing that we celebrated on occasion of an award 
ceremony to take stock of some regional success stories from the GFCM area of application. Obviously, 
we still have work to do but it was important to acknowledge our achievements in Marrakech. 
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During this session we will take stock of the outcomes of the efforts deployed in the context of the 
second GFCM performance review carried out by an independent panel of experts. Their assessment of 
GFCM performance was complemented by the organization of three subregional rounds of 
consultations to collect inputs from the countries. Some of the countries, and organizations, also 
provided their inputs in writing while replying to a questionnaire prepared by the panel. I have read 
with great interest the report that was submitted by the panel to this session and I am positive that we 
will be able to make the most out of the recommendations stemming from such report. Modernizing the 
GFCM does not only hinge on the course of action that will be chosen to build upon the outcomes of 
the second GFCM performance review though. Since 2016, GFCM annual sessions have resulted in the 
adoption of a record number of new decisions. This year will likely not be an exception. As a former 
delegate to the GFCM, I have attended past annual sessions of the Commission where we had to 
consider a very limited number of new decisions. The fact that we are now ready to consider with 
confidence many new decisions testifies to the level of maturity that was attained by the GFCM, 
including in the Black Sea region. This session too should result in the adoption of new measures for 
the sustainable management of Black Sea fisheries, capitalizing on the scientific advice formulated by 
the Working Group for the Black Sea with the support of the BlackSea4Fish project based in the GFCM 
subregional unit for the Black Sea in Burgas. The progress by the GFCM in the Black Sea region should 
be underpinned by the accession of new members from this basin to the GFCM Agreement. I would 
like to call upon these countries to join the GFCM membership soon. 

 Following in the footsteps of the Black Sea region, other Mediterranean subregions have made progress 
to establish their technical units. This is the case, most notably, with Lebanon that I would like to 
congratulate for inaugurating the Beirut-based Eastern Mediterranean subregional unit last February. 
It’s also the case of Spain as we all read the announcement by the Minister of Agriculture a few months 
back about hosting a GFCM subregional unit for the Western Mediterranean in Malaga. I am aware that 
talks are ongoing between Spain and the FAO as it is also the case with Croatia, which is very advanced 
in establishing a subregional unit for the Adriatic Sea in Split. Soon, we will be left only with the 
launching of the Central Mediterranean subregional unit in Tunis. These developments emphasize how 
important it is for our Commission to move to a subregional approach. It is thanks to this approach that 
we have been able to set in motion different velocities, prioritizing certain actions, such as subregional 
management plans, in those subregions where the countries are more ready to adopt more stringent 
management measures. The subregional approach opens up to more possibilities in that we can tailor 
the GFCM brand and replicate it relative to different features elsewhere. Ultimately, this is what we did 
for the Black Sea. 

While the provision of GFCM advice has remained steady this year, with an outstanding performance 
in terms of stocks assessed and fisheries data submitted to the last session of the SAC, agreeing on the 
best scientific information remains our compass. Fisheries must be managed according to sound data 
and technical information that the countries have to collect and analyze together. I would be remiss 
without mentioning the contribution of the FAO regional projects as they too are instrumental in paving 
the way for GFCM scientific work. I hope that the synergies between the GFCM and the FAO regional 
projects will be enhanced since both aim to strengthen the role of science as a driver of efficient fisheries 
management. Progress was achieved even in the context of other GFCM subsidiary bodies as the CAF 
and the CoC met this year and adopted recommendations, conclusions and work plans giving them 
additional prominence. This holds particularly true for the CoC. In my home country, Albania, the 
committee met a few months back and sent out a very strong message. Namely that the time has come 
for the CoC to be more decisive in deterring and sanctioning situations of non-compliance by the 
countries. This will be coupled with operational activities, such as joint inspections at sea and a 
centralized VMS, that are intended to monitor on a daily basis our fishing vessels and prevent IUU 
fishing detrimental to GFCM management measures. SAC and CoC must be two sides of the same coin 
as one can lend support to the other and vice-versa. 
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Allow me, in concluding, a few words on the importance that small-scale fisheries continue to play for 
our region. This is corroborated by the recognition of our donors that have been supporting SSF related 
activities, among others. The list of donors, to which we are extremely grateful, includes the European 
Union, France, Italy, Monaco, Spain and the MAVA Foundation. They have reaffirmed, time and again, 
the importance of SSF for the GFCM. While focusing on SSF, we shift away from purely management 
related considerations to a more human dimension of the fisheries. It’s impossible to address SSF 
without talking about livelihoods, social protection, traditional knowledge and diversification. And by 
doing so, the GFCM is getting closer to the region’s stakeholders, reaching out to consumers. The 
GFCM has been very effective in promoting dialogue with other organizations, some of which like 
UNEP-MAP and WWF have proven to be excellent partners in the implementation of joint actions, so 
why not relying on it to promote dialogue also with the civil society at large.  

Without keeping you any longer, let me wrap up by thanking you very much for your attention and 
wishing you all the success in your undertakings this week. 
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 5 املرفق

   GFCM/43/2019/1التوصية 
مصايد مسك اللمبوكة الشائع  بشأن جمموعة من تدابري اإلدارة الستخدام أدوات جتميع األمساك الراسية يف

 األبيض املتوسط البحر يف

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

ضمان  أن هدف اتفاق إنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (اتفاق إنشاء اهليئة) هو  إذ تضع يف االعتبار
البيولوجية، واالجتماعية، واالقتصادية، والبيئية،   �تاملوارد البحرية احلية واستخدامها على حنو مستدام على املستو  حفظ

 اهليئة؛  تطبيقيف منطقة 

قرارات اجلمعية العامة  نفيذإلدارة مصايد األمساك هي املسؤولة عن املسامهة يف ت اإلقليميةأبن املنظمات  روإذ تذكّ 
وضمان اتساق تدابري اإلدارة   ،بشأن محاية النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة  64/72و  61/105و  59/25املتحدة رقم   لألمم

 مع النهج الوقائي؛ 

مصايد األمساك يف البحر األبيض املتوسط والبحر  الستدامة )2020-2017( االسرتاتيجية املتوسطة األجلأبن  وإذ تذّكر
بني مصايد األمساك  غري املرغوب فيها"التقليل إىل أدىن حد ممكن من أشكال التفاعل أي  4األسود، ال سيما اهلدف 

أكثر صحة  حبرية "نظم إيكولوجية  :2-4والُنظم اإليكولوجية البحرية والبيئة واحلد منها" ووضع إجراءات متصلة ابلناتج 
 ومصايد أمساك أكثر إنتاجية"؛ 

يستوجب، يف سياق إنشاء إطار إلدارة املصايد قائم على النظام اإليكولوجي،   2017أبن إعالن مالطة الوزاري لعام    وإذ تذّكر
 ضمان احلماية املناسبة لألنواع اهلشة واملوائل احلساسة؛ 

ظم اإليكولوجية يف االعتبار أثر استخدام أدوات جتميع األمساك يف املوائل السمكية والبحرية األساسية ويف الن وإذ تضع
من تدابري اإلدارة، ال سيما لتحسني   جمموعة احلد األدىنالبحرية اهلشة، وتفاعالهتا املمكنة مع املصايد األخرى وضرورة وضع  

 الرصد واملراقبة؛  

ية االستشارية املعنية مبصايد األمساك خالل دورهتا احلادية والعشرين ميف االعتبار املشورة الصادرة عن اللجنة العل وإذ تضع
) بشأن اإلجراءات الواجب تنفيذها إلدارة أدوات جتميع السمك، وال سيما يف ما خص حتديد 2019(مصر، يونيو/حزيران  

 بني من الذي يعدّ  الصيد وحتسني املعلومات بشأن املصيد، وجهود تقييم مسك اللمبوكة الشائع رخصمعدات الصيد و 
 األنواع ذات األولوية ابلنسبة إىل اهليئة؛ 

 من اتفاق إنشاء اهليئة، التوصية التالية: 13(ب) و8(ب) و5ا للمواد وفقً  تعتمد،
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 لاجلزء األو 

 األهداف العامة والنطاق والتعاريف 

 األهداف العامة 

وكة بمصايد مسك اللم إلغالقبشأن حتديد موسم  GFCM/30/2006/2للتوصية  هذه التوصية مكمًال  شّكلت  -1
ك الراسية  لسمأدوات جتميع السمك، وحتدد جمموعة من تدابري اإلدارة الستخدام أدوات جتميع ا  اليت تستخدمالشائع 

بوكة الشائع يف منطقة غل مسك اللمتقبل سفن الصيد التابعة لألطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة اليت تس من
تبقى ساريًة إىل حني اعتماد تدابري دائمة قائمة على املشورة العلمية س  انتقاليةاهليئة. وحتتوي تدابري اإلدارة تلك تدابري    تطبيق

 مية االستشارية املعنية مبصايد األمساك.لللجنة الع

وينبغي لتدابري اإلدارة أن تتسق مع النهج الوقائي إلدارة املصايد. وسوف تسّن التدابري الدائمة يف إطار خطة  -2
القصوى ، لدى وضعها،  املستدامةملستوى الغلة  متتثلعمل مستقبلية لإلدارة مصممة لتوفري غلة وافرة على املدى البعيد 

 على مصايد مستدامة ومستقرة نسبيًا لسمك اللمبوكة الشائع. �يار األرصدة فيما حتافظاوتضمن تدين احتمال 

لإلدارة من أجل املسامهة يف استدامة أرصدة مسك اللمبوكة الشائع  النتقاليةوستتم صياغة جمموعة من التدابري ا -3
 علمية رمسية عن اللجنة. ةمشور  ابنتظار صدورومصايده 

املتعاونة غري املتعاقدة اليت تنشط سفنها يف استغالل مسك اللمبوكة الشائع  املتعاقدة واألطراف وستوافق األطراف -4
تلك يف املصايد املعنية، وابلتماشي مع األهداف العامة  النتقاليةبواسطة أدوات جتميع السمك، على تنفيذ تدابري اإلدارة ا

 واحملددة املنصوص عليها يف هذه التوصية.

 النطاق

ردة يف هذه التوصية على املصايد التجارية اليت تستهدف مسك اللمبوكة الشائع بواسطة تدابري اإلدارة الوا سريت -5
 ). 27إىل  1أدوات جتميع السمك يف أحناء البحر األبيض املتوسط (املناطق اجلغرافية الفرعية 

 التعاريف

 ألغراض هذه التوصية، ُتطبق التعاريف التالية: -6

 "أداة جتميع السمك" تعين أي معدات راسية تطفو على سطح مياه البحر هبدف اجتذاب األمساك؛  ) أ(

 Coryphaena hippurus"مسك اللمبوكة الشائع" يعين األمساك املنتمية إىل نوع  )ب(

يف املصايد اليت تستهدف مسك  عادةً  يتم اصطيادها"األنواع املصاحبة" تعين األنواع الثانوية املستهدفة اليت  )ج(
 )Naucrates ductor(والرابن املبذول  (Seriola dumerili)اللمبوكة الشائع، مبا فيها السريوال ذو التاج 

 .Balistes carolinensis)( ومسك اخلنزير
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 اجلزء الثاين

 األهداف التشغيلية

 اإلدارةتدابري  

 تدابري اإلدارة يف ما يلي: لتتمثل األهداف التشغيلية  -7

حتسني املعرفة خبصائص أدوات جتميع السمك والطافيات والصيد بواسطة أدوات جتميع السمك وأتثرياهتا  ) أ(
 مسك اللمبوكة الشائع ويف األنواع املصاحبة له ويف األنواع غري املستهدفة؛   يف

 وإدارة انتشار أدوات جتميع السمك وانتشاهلا وفقدا�ا احملتمل؛ )ب(

واحلد من أتثريات أدوات جتميع السمك والصيد بواسطتها يف النظام اإليكولوجي، مبا يف ذلك عند تخفيف  الو  )ج(
عرب احلد من عدد أدوات جتميع  إجراءات بشأن املكو�ت املختلفة لنفوق األمساك (مثًال املقتضى، عرب اختاذ 

 لكل سفينة صيد). لتلك األدوات عدد احملددالالسمك املنتشرة مبا يف ذلك 

 تدابري اإلدارة االنتقالية 

يتمثل اهلدف من تدابري اإلدارة االنتقالية يف االستعداد لتدابري مستقبلية لإلدارة مبوازاة خفض احتمال تدين الكتلة  -8
مع ما ينجم عن ذلك من تبعات سلبية  ،لرصيد مسك اللمبوكة الشائع ما دون املستو�ت املستدامة بيولوجيًا األحيائية

أمور، وذلك يف غياب أي تقييم علمي ذي صلة. وستطبق   ضمن مجلةالدميومة االجتماعية االقتصادية للمصايد املعنية   على
 .2021و 2020عامي  خاللالتدابري االنتقالية يف املياه الدولية 

تبقى عمليات الصيد سمستقبلية لإلدارة، وابنتظار صدور املشورة العلمية للجنة، ويف ضوء صدور خطة  -9
هذا التدبري ابملناقشات يف إطار  خيلّ  المستواها احلايل من حيث عدد السفن اليت تستهدف مسك اللمبوكة الشائع. و  على

 من هذه التوصية. 13الفقرة  ذكورة يفجمموعة العمل امل

املتعاونة غري املتعاقدة اليت تزمع الشروع يف صيد   واألطرافاملتعاقدة  ، ينبغي لألطراف  9دون اإلخالل ابلفقرة  من  و  -10
مسك اللمبوكة الشائع بواسطة أدوات جتميع السمك أن ترفع إىل اهليئة تدابريها الوطنية اليت اعتمدهتا يف هذا الصدد.  

لألهداف امللحوظة يف هذه  تلك التدابري وستنظر اللجنة يف تلك التدابري وتضع املشورة املناسبة يف حال عدم امتثال
 التوصية. 

، جيوز للسلطات الوطنية املختصة أن أتذن إبجراء مسوح علمية أو برامج جتريبية 9دون اإلخالل ابلفقرة من و  -11
هبدف تقييم مصايد جديدة لسمك اللمبوكة الشائع اليت تستعني أبدوات جتميع السمك. ويف احلاالت اليت يصدر فيها 

بناء على تقييم علمي، فإن عدد أدوات جتميع السمك  ةمتعاون غري متعاقد ترخيًصا ملصايد جديد اقد وطرفمتع طرف
 اجلديدة املرخص هلا سيكون حمدوًدا مبوجب تدابري اإلدارة الوطنية املعتمدة.



 

 65 

متعاون غري متعاقد أن يضع مدونة سلوك قبل بداية موسم الصيد من أجل ضمان   متعاقد وطرف  وعلى كل طرف -12
أن تبّلغ  املعنية املتعاونة غري املتعاقدة واألطرافتنفيذ أحكام هذه التوصية. وحيثما ينطبق ذلك، بوسع األطراف املتعاقدة 
املتعاونة غري املتعاقدة املعنية املتعاقدة واألطراف   أمانة اهليئة ابلتدابري الواردة يف تلك املدونة. وعند الضرورة، بوسع األطراف  

املتعاونة   املتعاقدة واألطرافعقد اجتماعات لضمان التنسيق الالزم والتنفيذ الكامل ألحكام هذه التوصية. وستقوم األطراف  
 .   من هذا النوع بادراتملتعاقدة املعنية إببالغ أمانة اهليئة ابغري امل

من أجل وضع خطة إدارة متعددة السنوات ملصايد مسك  2020شّكل جمموعة عمل اتبعة للهيئة يف عام وستُ  -13
عن اجلهود  العناصر االجتماعية االقتصادية فضًال  مع مراعاة اللمبوكة الشائع، تشمل تدابري إلدارة أدوات جتميع السمك

يق قواعد أكثر صرامة املتعاونة غري املتعاقدة يف إدارة املصايد ذات الصلة، ويف تطب املتعاقدة واألطرافاليت تبذهلا األطراف 
 من تلك امللحوظة يف هذه التوصية يف بعض احلاالت.

وضمن إطار بر�مج البحوث، تقوم اللجنة، رهن توافر البيا�ت احملدثة، بتقييم حالة رصيد مسك اللمبوكة الشائع  -14
 د مسك اللمبوكة الشائع. كفيل ابملسامهة يف استدامة رصي  ،ملصايديف اوحتديد أي تدبري آخر إلدارة أدوات جتميع السمك 

وبناء على املشورة الصادرة عن اللجنة وعلى بر�مج البحوث، ستقوم اهليئة خالل دورهتا السادسة واألربعني  -15
لإلجراءات   استكماًال   ،1، ابعتماد خطة إدارة متعددة السنوات للسماح بتحقيق األهداف املذكورة يف الفقرة  أقصى حد على

 املذكورة يف هذه التوصية أو عوًضا عنها. 

 اجلزء الثالث

 وتكييفها وتنقيحها للخطةالرصد العلمي 

املتعاونة غري املتعاقدة رصًدا كافيًا للتأثريات البيولوجية والبيئية ألدوات جتميع   املتعاقدة واألطراف تضمن األطراف   -16
 تستغل مسك اللمبوكة الشائع.اليت السفن اليت ترفع علمها و  املستخدمة من جانبالسمك 

رصدة مسك اللمبوكة أب  لنهوضمسعى ل، ستقّيم اللجنة سنوً� أتثري أدوات جتميع السمك يف  2020واعتبارًا من عام   -17
 قصوى ، ويف احلفاظ على تلك املستو�ت. مستدامةفوق املستو�ت الكفيلة إبنتاج غلة  إىل ما الشائع

 واستناًدا إىل مشورة اللجنة، جيوز للهيئة أن تستعرض مضمون تدابري اإلدارة.   -18

نت مشورة اللجنة عن عدم تنفيذ األهداف العامة أو اخلاصة لتدابري اإلدارة، تقرر اهليئة اختاذ أي تدابري وإذا بيّ  -19
 ملسامهة يف حتقيق تلك األهداف.من أجل اإضافية و/أو بديلة لإلدارة 

 ي سبب من األسباب (كغياب البيا�ت املناسبة) إسداء مشورة سديدة بشأن أتثريألوإذا تعذر على اللجنة  -20
أدوات جتميع السمك يف أرصدة مسك اللمبوكة الشائع ويف أعداده الكافية، جيوز للهيئة أن تقرر بشأن تدابري اإلدارة األنسب  
لضمان استدامة املصايد. وعلى تلك التدابري أن تكون قائمًة على مشورة اللجنة، ابلتماشي مع النهج الوقائي إلدارة املصايد 

 واالجتماعية االقتصادية بطريقة تضمن استدامة املصايد. وأن تراعي العناصر البيئية
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املتعاونة غري املتعاقدة واألطراف وهبدف إسداء املشورة ألجل تنقيح تدابري اإلدارة أو تكييفها، تيّسر األطراف  -21
املسوح البحثية) وعقد حلقات املتعاقدة واللجنة تنسيق البيا�ت احلالية وجتميع بيا�ت إضافية ذات صلة (مبا فيها بيا�ت 

املتعاقدة لى التعاون العلمي وعلى �ج منسق يف ما بني مجيع األطراف عالغرض، تشجع اللجنة  عمل هلذه الغاية. وهلذا
 املتعاونة غري املتعاقدة. واألطراف

كحد أقصى، وسيتضمن تقييم   2022 عام وسوف ُيستكمل بر�مج البحوث بشأن مسك اللمبوكة الشائع حبلول -22
األرصدة وعمليات الصيد اليت مارستها املصايد املعنية. وسوف يرمي ذلك الرب�مج أيًضا إىل وضع تدابري للصون مبا فيها 

 لنشر أدوات جتميع األمساك وأعداد تلك األدوات، مع مراعاة خصائص املناطق املختلفة. احلد األدىن للعمق

 اجلزء الرابع

 رة أدوات جتميع السمكتدابري إدا

املتعاونة غري املتعاقدة ابستخدام أدوات جتميع السمك لغا�ت استغالل  املتعاقدة واألطرافيسمح لسفن األطراف   -23
 مبمارسة الصيد، صادرًا عن السلطات املختصة. وحيتفظ كل طرف  سار�ً ترخيًصا    حيازهتاال  حبمسك اللمبوكة الشائع، فقط  

 31متعاقد بسجل لتلك الرتاخيص ويبّلغ أمانة اهليئة بقائمة السفن املرخص هلا كل عام حبلول  متعاون غري متعاقد وطرف
 يوليو/متوز. 

سياسات   حترتموحتتفظ أمانة اهليئة بقائمة السفن املرخص هلا وحتّدثها وتنشرها على املوقع اإللكرتوين للهيئة بطريقة   -24
 وإجراءات اهليئة املتعلقة حبماية سرية البيا�ت.

 مكو�ت أدوات جتميع السمك وموقعها وصيانتها واستبداهلا

املتعاونة  املتعاقدة واألطرافألطراف  مكسوًة مبادة معينة، تضمن احني تكون البنية السطحية ألداة جتميع السمك   -25
تكون تلك األدوات غري مكسوة أبي مواد أو مكسوة فقط مبواد ترتب حًدا أدىن من احتمال اشتباكها  أنغري املتعاقدة 

 السفن األخرى.، أو من احتمال أتثريها سلًبا يف  املعرَّضة للخطرمستهدفة، وال سيما األنواع  أبنواع غري

أن تكون مصنوعًة حصرًا من مواد غري قابلة  ياهسطح امل حتت اليت توجد وينبغي ملكو�ت أدوات جتميع السمك -26
 لالشتباك أبنواع غري مستهدفة. 

 .األحيائيقابلة للتحلل اللمواد لولدى تصميم أدوات جتميع السمك، متنح األولوية  -27

وتبىن أدوات جتميع السمك بطريقة تسمح بتحديد مواقعها بشكل موثوق يف مناطق انتشارها. وينبغي لتصميم  -28
إىل قعر البحر يف حال   هذا األخريأدوات جتميع السمك أن يضّم عدًدا من األثقال املقابلة على امتداد احلبل لضمان غرق  

 انفصال الطوف واجنرافه بعيًدا عنه.
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 وناملتعاونة غري املتعاقدة إخضاع أدوات جتميع السمك ابنتظام إىل الص تعاقدة واألطرافاملوتضمن األطراف  -29
واستبداهلا عند املقتضى وسحبها حني يتم الكف عن استخدامها. وينبغي ألدوات جتميع السمك البديلة أن تكون من 
النوع والتصميم والرتكيب واملواد نفسها لألدوات املستبدلة، وأن حتمل رقم تعريفها عينه. وتوضع أدوات جتميع األمساك 

 حتل حملها. الراسية البديلة يف املوقع نفسه لألدوات اليت

املتعاونة  املتعاقدة واألطرافويف حال فقدان أداة لتجميع السمك أو استحالة سحبها إىل الشاطئ، على األطراف   -30
 .وجودها فيه غري املتعاقدة أن حترص على تسجيل موقعها األخري املعروف واتريخ

ري الضرورية لضمان سحب مجيع أدوات املتعاونة غري املتعاقدة مجيع التداباملتعاقدة واألطراف وتعتمد األطراف  -31
 جتميع السمك املتقادمة وغري املستخدمة.

لتجميع   معًينة  ذهبا أداةجت  اليت  مساكاألمتعاون غري متعاقد صيد    متعاقد وطرف  وحيظّر على أي سفينة اتبعة لطرف -32
 تكن تلك السفينة قد نصبتها بنفسها.    السمك مل

 وتوسيمهاتعريف أدوات جتميع السمك 

 م كل أداة لتجميع السمك بطريقة تيّسر تعريفها. يوستاملتعاونة غري املتعاقدة املتعاقدة واألطراف تضمن األطراف  -33

برقم تسجيل سفينة (أو سفن) الصيد اليت تستخدمها. ويكون ذلك  اخلارج وتوسم كل أداة لتجميع السمك من -34
مع إمكان رؤيته  لقراءته طيلة مدة صالحية املنارة ملياه البحر وقابًال  صامًدارورة فك املنارة و الوسم ظاهرًا للعيان من دون ض
  بسهولة من أقصر مسافة ممكنة.

 اجلزء اخلامس

 تسجيل أنشطة أدوات جتميع السمك

املتعاونة غري املتعاقدة قيام مجيع سفن الصيد اليت حتمل علمها وتستغل مسك   املتعاقدة واألطراف تضمن األطراف -35
 اللمبوكة الشائع بتسجيل أنشطة الصيد اليت متارسها بواسطة أدوات جتميع السمك.

املتعاونة غري املتعاقدة قيام السفن اليت املتعاقدة واألطراف  ويف حال فقدان أداة لتجميع السمك، تضمن األطراف   -36
وقع وجودها يف املعلمها بتحديد املوقع األخري الذي سجل فيه وجود األداة املفقودة واإلبالغ عنه، وكذلك اتريخ حتمل 

 األخري املسجل ورقم تعريفها وأي معلومات تتيح تعريف اجلهة املالكة لتلك األداة.
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 اجلزء السادس 

 تدابري اإلدارة الوطنية

 2020أبريل/نيسان    1غ أمانة اهليئة، حبلول  املتعاقدة  أن تبلّ غري   املتعاونة   واألطراف  يتعّني على األطراف املتعاقدة   -37

 كحد أقصى، بتدابري اإلدارة الوطنية النافذة يف ما خص استخدام أدوات جتميع السمك يف مصايد مسك اللمبوكة الشائع.

املتعاونة غري املتعاقدة اليت ليست لديها تدابري وطنية �فذة لإلدارة فيجب أن  واألطرافاملتعاقدة  أما األطراف -38
العناصر املذكورة يف امللحق هبذه التوصية   ابحلد األدىن علىحتتوي    جمموعًة من التدابري  2020يونيو/حزيران   30تعتمد حبلول  

 .كمهلة أخرية  2021يناير/كانون الثاين  31إىل أمانة اهليئة قبل  تلك التدابري وإبالغ

املتعاونة غري املتعاقدة اعتماد تدابري طوعية. وميكن لتلك التدابري الطوعية أن  املتعاقدة واألطرافوجيوز لألطراف  -39
اللمبوكة الشائع يف  وأتثري أنشطة الصيد اليت تستغل مسك ،أمور، حالة صون مسك اللمبوكة الشائع ضمن مجلةتراعي، 
 مياهها.

  وتبّلغ التدابري املذكورة أعاله إىل أمانة اهليئة يف غضون شهر واحد من دخوهلا حّيز التنفيذ.  -40
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 لحقامل

 اخلطوط التوجيهية لصياغة تدابري إدارة أدوات جتميع السمك 

املتعاونة غري املتعاقدة أن تتضمن ما  املتعاقدة واألطرافينبغي لتدابري إدارة أدوات جتميع السمك للسفن التابعة لألطراف 
 يلي:  

 الوصف: )1(

 نوع أداة جتميع السمك/املنارة/الطافية؛ ) أ(

 والعدد األقصى من أدوات جتميع السمك اليت ميكن لكل سفينة استخدامها؛ )ب(

 اليت تفصل ما بني أدوات جتميع السمك؛واملسافة الدنيا  )ج(

 وسياسة احلد من املصيد العرضي واستخدامه؛ ) د(

 األنواع األخرى من املعدات؛ بينها وبنيوالتفاعالت املمكنة  ) ه(

 بشأن ملكية أدوات جتميع السمك؛    املعتمدة سياسةالعالن أو اإلو  )و(

 الرتتيبات املؤسسية: )2(

 ميع السمك؛  عن تدابري إدارة أدوات جت اتمسؤوليات املؤسس ) أ(

 ملوافقة على نشر أدوات جتميع السمك؛ا تقدمي طلباتوإجراءات  )ب(

 وموجبات مالكي السفن وراببنتها يف ما خص نشر أدوات جتميع السمك واستخدامها؛ )ج(

 وسياسة استبدال أدوات جتميع السمك؛ ) د(

 وموجبات اإلبالغ املضافة إىل هذه التوصية؛   ) ه(

 ميع السمك؛وسياسة حل النزاعات يف ما خص أدوات جت )و(

 قربة(مثل املياه اإلقليمية وخطوط الشحن وامل قيد اإلغالقي منطقة أو فرتة أب املتعلقةوالتفاصيل  )ز(
 ؛  )مصايد األمساك صغرية النطاق وغريها من

 أداة جتميع السمك ومستلزماته؛ اءخصائص بن )3(

 )؛ هاخصائص تصميم أداة جتميع السمك (وصف ) أ(

 ومتطلبات اإل�رة؛  )ب(

 والعاكسات الرادارية؛  )ج(
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 ؛ مسافة الرؤيةو  ) د(

 ؛ومواد توسيم أداة جتميع السمك وتعريفها ) ه(

 ؛ استخدام األرقام التسلسلية) وجوبمواد توسيم الطافيات الراديوية وتعريفها (و  )و(

 إدراج األرقام التسلسلية)؛  وجوب(وتعريفها ومواد توسيم الطافيات الراديوية ذات الصدى  )ز(

 ؛ األحيائيأدوات جتميع السمك القابلة للتحلل  بشأنذة والبحوث املنفّ  )ح(

 ومنع فقدان أدوات جتميع السمك أو هجرها؛ ) ط(

 وإدارة عمليات انتشال أدوات جتميع السمك؛   )ي(

 تدابري إدارة أدوات جتميع السمك؛   صالحيةمدة  )4(

 أدوات جتميع السمك واستعراضها.وسائل رصد تنفيذ تدابري إدارة  )5(
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 6 املرفق

   GFCM/43/2019/2لتوصية ا
 يف حبر البوران للمرجان الوردي بشأن خطة إدارة من أجل االستغالل املستدام 

 )3إىل  1 (املناطق اجلغرافية الفرعية من 

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

ضمان  أن هدف اتفاق إنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (اتفاق إنشاء اهليئة) هو  االعتبارإذ تضع يف  
املوارد البحرية احلية واستخدامها على حنو مستدام على املستو�ت البيولوجية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية  حفظ

 اهليئة؛ تطبيقمنطقة  يف

واإلدارة هبدف  فظعلى اهليئة، من أجل حتقيق هدف اتفاق إنشائها، أن تعتمد توصيات بشأن تدابري احل هأبن روإذ تذكّ 
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 اهليئة أمهية خاصة إىل التدابري اليت من شأ�ا 

واجملتمعات   مصايد األمساك صغرية النطاقليل إىل أدىن حد من املصيد املرجتع ومن اآلاثر احملتملة يف  منع الصيد املفرط والتق
 احمللية؛

دارة ابالستناد إىل �ج قائم على النظام اإليكولوجي إزاء مصايد لإلعلى اهليئة أن تعتمد تدابري  هأن وإذ تضع يف االعتبار
 ستو�ت اليت ميكن أن حتقق غلة مستدامة قصوى؛األرصدة ما فوق امل بقاءاألمساك لضمان 

يف سياق إنشاء إطار إلدارة املصايد قائم على النظام اإليكولوجي،   يستوجب،  2017أبن إعالن مالطة الوزاري لعام    روإذ تذكّ 
 ؛ إدارة مجيع املصايد الرئيسية بناء على خطط إدارية

  املتوسطة األجلسرتاتيجية  االيف قائمة األنواع ذات األولوية يف غرب املتوسط حتت  رجان الوردي  إدراج مسك امل  وإذ تالحظ
 البحر األبيض املتوسط والبحر األسود؛  األمساك يف مصايد الستدامة) 2017-2020(

التفاق تنفيذ ما تتضمنه اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار  اعلى اهليئة تطبيق النهج الوقائي وفقً  هأن  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)؛

أن مجيع التدابري اليت صاغتها اهليئة جيب أن تقوم على أفضل مشورة علمية متاحة مع مراعاة العوامل  وإذ تضع يف االعتبار
 البيئية واالقتصادية واالجتماعية ذات الصلة؛ 
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األمساك مية االستشارية املعنية مبصايد لخالل الدورة احلادية والعشرين للجنة الع املنّفذبنتائج التقييم األخري  روإذ تذكّ 
يعاين من الصيد واالستغالل املفرطني يف املياه املشمولة املرجان الوردي نت أن مسك ) اليت بيّ 2019يونيو/حزيران  ،مصر(

 هبذه التوصية؛

يوازي   فظمشرتًكا أدىن لغا�ت احل  مقرتًحا  أن اللجنة خالل دورهتا احلادية والعشرين قد اعتمدت حجًما مرجعًيا  وإذ تالحظ
 سنتمرتًا للطول الكلي للسمكة؛ 33

أيًضا إىل أن اللجنة يف دورهتا احلادية والعشرين قد نصحت ابعتماد خطة إدارة وتنفيذها بوترية تدرجيية مع مراعاة   وإذ تشري
ابء من تقرير الدورة احلادية والعشرين للجنة وال سيما العناصر اليت اعتمدهتا اللجنة /6ري اإلدارة املدرجة يف املرفق تداب
 ؛2019يف عام  والتحديث الذي قدمته اللجنة اإلقليمية الفرعية لغرب املتوسط 2018 عام

نصحت بتقييم التأثريات االقتصادية االجتماعية للتدابري   أيًضا أن اللجنة يف دورهتا احلادية والعشرين قد  وإذ تضع يف احلسبان
 املعتمدة؛ 

املرجان ستغالل الاألمهية العالية للمصايد على املستوى االجتماعي االقتصادي، وال سيما املصايد احمللية، و  وإذ تراعي
 وضرورة ضمان استدامتها؛  الوردي

بواسطة اخلطوط الطويلة والسنارات اليدوية تستغل  املرجان الورديأن املصايد اهلامة اليت تستهدف  يف احلسبان وإذ تضع 
 مبا يف ذلك حبر البوران؛   ،بوجه خاص رصيًدا موزًعا عرب مضيق جبل طارق

ارتفاع معدالت املصيد الناجم عن الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم عرب كافة أحناء البحر األبيض   وإذ تالحظ
 رصد أساطيل الصيد املعنية، مبا فيها املصايد الرتفيهية؛ سنيوضرورة حت ،املرجان الوردياملتوسط مبا يف ذلك مسك 

 منيف حبر البوران (املناطق اجلغرافية الفرعية املرجان الوردي بشأن إدارة مصايد  GFCM/41/2017/2التوصية  راعيوإذ ت 
 ؛ 20وال سيما يف فقرهتا رقم  مدهتا سنتان) لفرتة انتقالية 3 إىل 1

 من اتفاق إنشاء اهليئة، التوصية التالية: 13(ب) و8(ب) و5ا للمواد وفقً  تعتمد،

 اجلزء األول

 اهلدف العام والنطاق والتعاريف

 العام اهلدف 

املرجان الوردي سمك لمتعددة السنوات لالستغالل املستدام  إدارة متكّيفة ةخطترسي هذه التوصية  -1
 البوران.  حبر يف
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 النطاق

بواسطة اخلطوط الطويلة والسنارات اليدوية  اليت ُمتارس تسري هذه التوصية على مجيع أنشطة الصيد التجاري -2
 ).3إىل  1 من يف حبر البوران (املناطق اجلغرافية الفرعيةاملرجان الوردي اليت تستهدف مسك و 

وحيثما تدل مشورة اللجنة، ابالستناد إىل نتائج دراساهتا العلمية، على أن معدات الصيد األخرى أو أنشطة  -3
 ملحوظ يف معدالت نفوق املصيد ضمن الرصيد، جيوز اقرتاح إجراءات إضافية.الصيد الرتفيهي هلا أتثري 

عن أمهية تطبيق إجراءات   ومع مراعاة توزيع األرصدة واملصايد احملددة املستهدفة يف منطقة مضيق جبل طارق فضًال  -4
دة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة اإلدارة نفسها يف املنطقة اليت خضع فيها الرصيد إىل تقييم مشرتك، توافق األطراف املتعاق

 يف مضيق جبل طارق.املرجان الوردي منطقة توزيع مسك  يفاملعنية على تطبيق اإلجراءات اليت تلحظها هذه التوصية 

 التعاريف

 ألغراض هذه التوصية، ُتطبق التعاريف التالية: -5

 ؛ Pagellus bogaraveo" يعين السمك املنتمي إىل نوع املرجان الوردي"مسك  ) أ(

السياحة  ألهداف الرتفيه أو  احلّية  "الصيد الرتفيهي" يعين نشاط الصيد غري التجاري الذي يستغل املوارد البحرية )ب(
 أو الر�ضة؛

دة أثناء فرتة  )ج( "السفينة املرخَّصة" تعين سفينة صيد حائزة على إذن ابلصيد خيوِّهلا القيام أبنشطة صيد حمدَّ
 وفق شروط حمددة؛و حمدَّدة يف منطقة معيَّنة أو يف مصايد معيَّنة 

�م اليت األ يشملمبا  ،"عمليات الصيد بواسطة اخلطوط الطويلة والسنارات اليدوية" أي عدد األ�م يف البحر  ) د(
حتقيق أي مصيد، ضرب عدد الشصوص على اخلطوط   ولو من دوناملرجان الوردي  مت خالهلا استهداف مسك  

 الطويلة أو السنارات اليدوية. 

 اجلزء الثاين 

 هداف احملددةألا

ضمن حدود النقاط املرجان الوردي يتمثل اهلدف التشغيلي من هذه التوصية يف إبقاء معدالت نفوق مصيد  -6
القصوى يف أقرب  املستدامة يتماشى مع مستوى الغلة لنفوق املصيداملرجعية الوقائية املتفق عليها من أجل بلوغ مستوى 

 احلفاظ على ذلك املستوى. يف وقت ممكن، و 

املرجان وسوف تساهم اخلطة يف حتسني املعارف العلمية والفنية واالجتماعية االقتصادية ابملصايد اليت تستغل مسك   -7
 . الوردي
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 وبشكل خاص، ترمي اخلطة إىل: -8

 تطبيق النهج الوقائي على صعيد إدارة مصايد األمساك؛ ) أ(

حجم الرصيد  احلفاظ علىت على املدى البعيد مع هبدف ضمان غال منعهوالتصدي للصيد املفرط أو  )ب(
 ضمن مستو�ت مستدامة بيولوجيًا؛ 

 ووضع تدابري لتكييف معدالت االستغالل وقدرات الصيد مع املستو�ت املستدامة.  )ج(

 الثالث  اجلزء

 تدابري اإلدارة الوقائية االنتقالية  

تقوم سدارة املصايد، إلوتبًعا للنهج الوقائي  ،العلمية احملدثة، ابنتظار صدور املشورة 2021و 2020 يعام خالل -9
 املتعاونة غري املتعاقدة مبا يلي:  املتعاقدة واألطرافاألطراف 

املرجان الوردي ستغالل ال 2015-2010ق خالل الفرتة املستوى املتوسط املسموح به واملطبّ  ندإبقاء مصيدها ع ) أ(
 ؛يف املياه اخلاضعة ألحكام هذه التوصية

ق ابملستوى املتوسط املسموح به واملطبّ  يف املائة مقارنةً  20بنسبة املرجان الوردي وخفض عمليات صيد  )ب(
هذا  طّبقيف املياه املشمولة أبحكام هذه التوصية. وال ياملرجان الوردي ستغالل ال 2015-2010خالل الفرتة 

نسبة تفوق املتعاونة غري املتعاقدة قد خفضت عملياهتا للصيد ب املتعاقدة واألطرافحني تكون األطراف  خلفضا
 يف املائة خالل الفرتة املذكورة أعاله. 20

 ابلقرارات املتخذة بشأن أي ختصيص دائم ممكن للمصيد.  لكتدابري اإلدارة االنتقالية ت ال ختلّ و   -10

 اجلزء الرابع 

 فظ التدابري الفنية والتدابري اخلاصة ابحل

 التدابري الفنية 
ة يف هذا الصيد أن تنشط يف جتريب أو اعتماد املتعاونة غري املتعاقدة املشاركِ   املتعاقدة واألطرافذ لألطراف  من احملبّ  -11

 إجراءات لتخفيف أثر املعدات أو املواد اليت هلا أتثري سليب يف قعر البحر.  معدات بديلة أو

األطراف  ، علىفظيف ما خص احلجم املرجعي األدىن حل 13الفقرة  لحظهاومن دون اإلخالل ابملرونة اليت ت -12
إطالق سراح األمساك ذات احلجم األصغر فور إىل  ادرةاملتعاونة غري املتعاقدة تشجيع صياديها على املب املتعاقدة واألطراف

 يف البحر.  اصطيادها
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 حلفظألدىن ااحلجم املرجعي 

 اليت يقل فيها الطول الكلي للسمكة الواحدةاملرجان الوردي مصيد أمساك  إنزالضمًنا، حيظر  2021حىت عام  -13
 املتعاقدة واألطرافسنتمرتًا. ويف الفرتة اليت تسري خالهلا تدابري اإلدارة الوقائية االنتقالية، جيوز لألطراف  30عن  فيها

، من الذي مت إنزالهيف املائة من املصيد  10ل تلك األمساك أقل من بشرط أن تشكّ  كون مرنةً ت املتعاونة غري املتعاقدة أن
 .هاأو عدد هاحيث حجم

 اخلامساجلزء 

 تدابري إدارة األساطيل 

 ةصسجل السفن املرخّ 

املرجان الوردي بصيد    ائزة على ترخيصابلسفن احل  املتعاونة غري املتعاقدة سجًال   املتعاقدة واألطرافتنشئ األطراف   -14
فقط يف  ،االحتفاظ به على متنها املرجان الورديبصيد  تلك السفنبواسطة احلبال الطويلة والسنارات اليدوية. ويسمح ل

 عن السلطات املختصة. ةمبمارسة الصيد صادر  على رخصة صاحلةحال حيازهتا 

 الصيد أن تتضمن ابحلد األدىن العناصر الواردة يف املرفق هبذه التوصية.رخصة وعلى  -15

 سجل رخص الصيد

املتعاونة غري املتعاقدة بسجّل حمدث برخص الصيد املشار إليها يف الفقرتني   املتعاقدة واألطراف حتتفظ األطراف -16
سنة مبا يلي، إال إذا كان  املتعاونة غري املتعاقدة إبالغ أمانة اهليئة كلّ  املتعاقدة واألطرافاألطراف  على . ويرتتب15و 14

 بر�مج مجع البيا�ت التابعة للهيئة:  يف هذا الشرط وارًدا أصًال 

 شباط كحد أقصى؛  28/29للسنة أو السنوات احلالية أو املقبلة، وذلك حبلول  ملرّخصةقائمة ابلسفن العاملة وا ) أ(

جتميعي، مبا يف ذلك معلومات احلد األدىن  نسق ، ضمنة وتقرير أبنشطة الصيد املنفذة من قبل السفن املرخص )ب(
الذي حققته كل أداة مستخدمة.  املرجان الورديمنطقة االستغالل وحجم مصيد و التالية: عدد أ�م االستغالل، 

 نوفمرب/تشرين الثاين. 30ويرسل هذا التقرير إىل أمانة اهليئة يف موعد ال يتجاوز 

املرجان بصيد    هلا  نشر قائمة السفن املرخصيات التفتيش املمكنة، تُ وبغية تيسري تبادل املعلومات يف ما خص عمل -17
 يف السجالت املخصصة هلذه الغاية على املوقع اإللكرتوين للهيئة. ،يف املياه اخلاضعة هلذه التوصيةالوردي 

 نظام رصد السفن 

 ،التوصية ضمن النطاق هلذهاملرجان الوردي  مرتًا واملرخص هلا بصيد    12جتّهز مجيع السفن اليت يتعدى طوهلا الكلي   -18
ي نظام آخر لتحديد املواقع اجلغرافية يتيح للسلطات املعنية ابملراقبة تعقب أنشطة تلك السفن أببنظام لرصد السفن أو 

 .اليت تقوم هبا طيلة الوقت خالل رحالت الصيد
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 اجلزء السادس

 املراقبة واإلنفاذ 

 املوانئ اليت يتم تعيينها

ضمن املرجان الوردي مصيد  إنزالمتعاون غري متعاقد املوانئ اليت يسمح فيها  متعاقد وطرف يعّني كل طرف -19
 .هبذه املوانئ قائمةالنطاق هذه التوصية، ويبادر فورًا إىل إبالغ أمانة اهليئة أبي مستجدات تطرأ على 

 فقط يف املوانئ اليت يتم تعيينها.املرجان الوردي مصيد  إنزالويتم  -20

موعد وصوهلا ة إىل أي ميناء، ابستثناء السفن صغرية احلجم، قبل أربع ساعات على األقل من  نقبل دخول السفي -21
التقرييب، أو قبل ساعة واحدة على األقل يف حال كانت منطقة الصيد تبعد أقل من أربع ساعات عن ميناء الوصول، 

 الصيادون أو ممثل عنهم إببالغ السلطات املختصة ابملعلومات التالية: يقوم

 موعد الوصول التقرييب للسفينة؛  ) أ(

 وامسها؛ورقم التعريف اخلارجي لسفينة الصيد  )ب(

 املقّدر احملتفظ به على منت السفينة.  والوزن احليّ  )ج(

 تسجيل كمية املصيد

ضمن نطاق املرجان الوردي ص هلا بصيد املتعاونة غري املتعاقدة املرخّ  املتعاقدة واألطراف يتعّني على األطراف  -22
 إرساء آلية لرصد املصايد واملصيد. ،هذه التوصية

العامة للهيئة    سفنإنشاء سجل  بشأن    GFCM/35/2011/1لتوصية  ل  1أحكام الفقرة    من  ستثناءالوعلى سبيل ا -23
املتعاونة   املتعاقدة واألطراف    ترسي األطراف  ،GFCM/34/2010/1  املعِّد لة للتوصية  ملصايد أمساك البحراألبيض املتوسط

للمصيد.  بغض النظر عن الوزن احليّ  لمرجان الورديلاملصيد اليومي والعرضي  جممل املتعاقدة آليًة لضمان تسجيلغري 
 املتعاونة غري املتعاقدة السعي إىل تسجيل املصيد الرتفيهي أو تقديره.  املتعاقدة واألطراف وينبغي لألطراف

 املصيد إنزالمراقبة عمليات 

من  بوجه خاص متعاون غري متعاقد بر�جمًا قائًما على حتليل املخاطر، للتحقق وطرفمتعاقد  يضع كل طرف -24
 املصيد والتثبت من سجالت السفن. إنزالعمليات 

 نقل املصيد من سفينة إىل أخرى

 من سفينة إىل أخرى حبرًا. املرجان الوردي ر نقل مصيد حيظّ  -25
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 اجلزء السابع 
 الرصد العلمي

املتعاونة غري املتعاقدة إىل أمانة اهليئة، ستقدم اللجنة   املتعاقدة واألطراف  بناء على املعلومات اليت ترسلها األطراف   -26
 مشورهتا بشأن البنود التالية على األقل:  وتسدي ،معلومات حمدثة 2021يف عام 

 مجلة أمور، وخصائص الشباك الثابتة وعدد الشصوص املستخدمة يف السنارات  من بنيخصائص معدات الصيد،   ) أ(
 اخلطوط الطويلة ونوعها وحجمها؛اليدوية و 

 عن تقدير املصيد الناجم عن املصايد الرتفيهية؛  فضًال  ،وعمليات الصيد املنفذة ومصيد أساطيل الصيد التجارية )ب(

عن استدامة املصايد، مبا يتماشى  واإلدارة لضمان تدين احتمال ا�يار األرصدة، فضًال  حفظوالنقاط املرجعية لل )ج(
 القصوى؛ املستدامةمع هدف الغلة 

املدخالت/املخرجات و/أو اإلجراءات  يشمللسيناريوهات اإلدارة البديلة مبا  قتصاديةوالتأثريات االجتماعية اإل  ) د(
 الفنية؛ 

 الرامية إىل ضمان استدامة األرصدة واستدامة املصايد اليت تستغلها؛  ،والقيود املمكنة املؤقتة على املناطق  ) ه(

 .املرجان الورديوالتأثريات املمكنة للمصايد الرتفيهية يف حالة صون مسك  )و(

 اجلزء الثامن 

 طويلة األجلالتدابري اإلدارة 

حتقيق   الثالثة والعشرين عن فعالية اإلجراءات الواردة يف هذه التوصية بشأنغ اللجنة يف دورهتا  ، ستبلّ 2021يف عام   -27
وال سيما ما يتعلق ابحلجم األدىن. وبشكل خاص، ستسدي  ،8إىل  6األهداف احملددة املنصوص عليها يف الفقرات 

يف املياه اخلاضعة هلذه دي املرجان الور بشأن تدابري اإلدارة اخلاصة ابالستغالل املستدام لسمك  موحدةً  اللجنة مشورةً 
 بيّاضةاألمساك ال  إ�ث  املومسي املمكن حلماية  غالقذلك ما يتعلق حبدود عمليات الصيد وحدود املصيد واإل يف التوصية، مبا

 .الريقات و/أو

ابعتماد إجراءات  ،اللجنة ة، ستقوم اهليئة خالل دورهتا اخلامسة واألربعني وابالستناد إىل مشور 2021ويف عام  -28
مرجان الوردي لإدارة للمدى البعيد. وسوف تنفذ تلك اإلجراءات اعتبارًا من موعد نفاذ تدابري اهليئة لالستغالل املستدام ل

مبا يف ذلك ما يتعلق حبدود عمليات الصيد وحدود املصيد، وعند االقتضاء،  ،التوصية ألحكام هذهيف املياه اخلاضعة 
 اية إ�ث األمساك البياضة و/أو الريقات.اإلغالق املومسي حلم

املتعاقدة واألطراف  أحكام هذه التوصية من دون أن ختّل بتطبيق القواعد األكثر صرامة لدى األطراف  سريوت -29
 املتعاونة غري املتعاقدة.



 

 78 

 لحقم

 احلد األدىن من املعلومات الواجب إدراجها يف رخص صيد األمساك

املعلومات التالية عن كل  15ة ر رب�مج اهليئة جلمع البيا�ت، تتضمن القائمة املشار إليها يف الفقلابألحكام املفصلة  ارهنً 
 سفينة صيد:

 اسم السفينة  -

 املتعاونة غري املتعاقدة) املتعاقدة واألطرافاملسند إليها من قبل األطراف  رمزرقم تسجيل السفينة (ال  -

 اهليئة (الرمز األجبدي الثالثي احملدد للبلد وفق املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس لرموز البلدانرقم التسجيل لدى  -
ISO 3  9 +أرقام، مثال xxx000000001( 

 ميناء التسجيل (االسم الكامل للميناء) -

 االسم السابق (إن وجد)  -

 العلم السابق (إن وجد) -

 من أي سجالت أخرى (إن وجدت) السفينة التفاصيل السابقة عن حذف -

 شارة املخاطبة الالسلكية الدولية (إن وجدت) -

 نظام رصد السفن/أي نظام آخر لتحديد املواقع اجلغرافية (يشار بكلمة نعم أو ال) -

 واحلمولة اإلمجالية و/أو احلمولة اإلمجالية املسجلة وقدرة احملرك ابلكيلوواط كلينوع السفينة والطول ال -

 ملالك (أو املالكني) واملشّغل (أو املشّغلني)اسم وعنوان ا -

والوحدة التشغيلية املخصصة   ،األسطول  ّني يف، والقسم املعاملرجان الوردياملعدات الرئيسية املستخدمة لصيد مسك   -
 يف اإلطار املرجعي جلمع البيا�ت.

 املرجان الورديوالفرتة املومسية املسموح خالهلا صيد مسك  -
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 7 املرفق

إلدارة مصايد  بشأن خطة متعددة السنوات GFCM/41/2017/4 لتوصيةل املعدِّلة GFCM/43/2019/3 التوصية
 )29يف البحر األسود (املنطقة اجلغرافية الفرعية  ك الرتسامسأ

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

ضمان  أن هدف اتفاق إنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (اتفاق إنشاء اهليئة) هو  إذ تضع يف االعتبار
املوارد البحرية احلية واستخدامها على حنو مستدام على املستو�ت البيولوجية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية يف  حفظ

 اهليئة؛ تطبيقمنطقة 

واإلدارة هبدف  فظمن أجل حتقيق هدف اتفاق إنشائها، أن تعتمد توصيات بشأن تدابري احل على اهليئة، هر أبنوإذ تذكّ 
ضمان االستدامة الطويلة األجل ألنشطة الصيد من أجل احلفاظ على املوارد البحرية احلية، واالستمرارية االقتصادية 

مهية خاصة إىل التدابري اليت من شأ�ا منع واالجتماعية ملصايد األمساك، وأنه من خالل اعتماد تلك التوصيات، تويل أ
 احمللية؛ واجملتمعات  مصايد األمساك صغرية النطاقالصيد املفرط والتقليل إىل أدىن حد من املصيد املرجتع ومن اآلاثر احملتملة يف  

ع، حسب االقتضاء، اتباع �ج إقليمي فرعي يف إدارة  احتقيقً  ر أبن على اهليئة،وإذ تذكّ  هلدف اتفاق إنشائها أن تشجِّ
 مصايد األمساك وتنمية تربية األحياء املائية ملعاجلة السمات املميزة للبحر األبيض املتوسط والبحر األسود على حنو أفضل؛

د إىل �ج قائم على النظام اإليكولوجي إزاء مصايد ابالستنا ،أن على اهليئة اعتماد تدابري لإلدارة وإذ تضع يف االعتبار
 ق غلة مستدامة قصوى؛يتحقب الكفيلةاألرصدة ما فوق املستو�ت  إبقاءاألمساك لضمان 

أن مجيع التدابري اليت صاغتها اهليئة ستكون قائمة على أفضل مشورة علمية متاحة، مع األخذ يف االعتبار العوامل   إذ تراعيو 
 البيئية واالقتصادية واالجتماعية ذات الصلة؛ 

أن مدّونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة تنص  وإذ تضع يف االعتبار
ينبغى للدول تطبيق األسلوب الوقائى على نطاق واسع يف صيانة املوارد املائية احلية وادارهتا واستغالهلا من أجل "أنه  على

محايتها واحلفاظ على البيئة املائية. وال ينبغى أن تستغل مسألة االفتقار إىل املعلومات العلمية الوافية عذرا لتأجيل إختاذ 
 . "؛واالدارة أو امهاهلا متاماصيانة تدابري ال

األسود،   من أجل تعزيز التعاون يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف البحر  2016أبن إعالن بوخارست لعام    روإذ تذكّ 
يقدمان جمموعات من  ،املعين مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف البحر األسود 2018وإعالن صوفيا الوزاري لعام 
تنفيذها، وال سيما يف ما خص إجراءات اإلدارة احلالية اليت سيتم استكماهلا وتوسيعها   الشاطئيةاإلجراءات اليت ميكن للبلدان  

 القصوى؛  املستدامةمن أجل حتقيق االستغالل تدرجييًا لبلوغ الغلة 

 يف البحر األسود الرتس أمساك مصايد إلدارة السنوات متعددة خطة بشأن GFCM/41/2017/4ابلتوصية  روإذ تذكّ 
 )؛ 29(املنطقة اجلغرافية الفرعية 
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، خلصت جمموعة العمل املخصصة املعنية  مسك الرتسلصيد  29رقم  أنه ابلنسبة إىل املنطقة اجلغرافية الفرعية روإذ تذكّ 
) إىل أن أرصدته مستغلة إبفراط وتعاين االستغالل املفرط.  2018ا السابعة (بلغار�، يوليو/متوز هتابلبحر األسود يف دور 

يف اجتاه معدالت االستغالل املفرط وظهور اجتاهات إجيابية   تراجًعاوالحظت جمموعة العمل املخصصة املعنية ابلبحر األسود  
التطبيق التدرجيي   بفضلدو مؤكًدا  مستنتجًة أن التطّور اإلجيايب ملعدالت نفوق املصيد يب  ،ألرصدة التفريخ  األحيائيةيف الكتلة  

. وقد نصحت جمموعة العمل املخصصة املعنية GFCM41/2017/4وأن الرصيد يتسق مع أحكام التوصية    ،لتدابري اإلدارة
 وبتنفيذ خطة لإلدارة؛  9201ابلبحر األسود إبجراء تقييم قياسي يف عام 

، أوصت جمموعة العمل املخصصة املعنية ابلبحر 29يف املنطقة اجلغرافية الفرعية  الرتسأنه ابلنسبة إىل مسك  وإذ تالحظ
 بسمك الرتس) ابالستناد إىل استنتاجات الدورات القياسية املعنية 2019األسود يف دورهتا الثامنة (تركيا، سبتمرب/أيلول 

 2019غار�، يوليو/متوز للمجموعة اإلقليمية الفرعية املعنية بتقدير األرصدة يف البحر األسود (بل
)، بتنفيذ �ج وقائي عرب حتديد إمجايل كمية الصيد املسموح هبا وأكدت على أن الرصيد ال 2019 سبتمرب/أيلول يف وتركيا

 ؛ على ما يبدو يزال سائرًا يف اجتاه إجيايب

املنطقة اجلغرافية   يف  الرتسأن جمموعة العمل املعنية بتخصيص إمجايل كمية الصيد املسموح هبا من مسك    يف االعتبار  وإذ تضع
 ؛ GFCM/41/2017/4) قد أقرت خطة التخصيص املنصوص عليها يف التوصية 2019(تركيا، سبتمرب/أيلول  29الفرعية 

 ، وضرورة ضمان استدامتها؛ الرتساألمهية االجتماعية االقتصادية للمصايد اليت تستغل مسك  إذ تراعيو 

ومع املعارف العلمية على  مسك الرتستدابري معينة إلدارة املصايد وتكييفها مع تطور حالة رصيد  عديلوجوب ت إذ تدركو 
 حد سواء، ووجوب حتديد وسيلة مالئمة هلذه الغاية؛ 

 من اتفاق إنشاء اهليئة، التوصية التالية: 13(ب) و8(ب) و5للمواد  اوفقً  تعتمد،
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 GFCM/41/2017/4 تعديل التوصية

 : من اجلزء الثاين كالتايل 12ينبغي تعديل الفقرة  -1

طًنا  857 مستوى ندإمجايل كمية الصيد املسموح هبا عينبغي حتديد  ،2022-2020ابلنسبة إىل الفرتة  ) أ(
 :  ةاملتعاونة غري املتعاقدة، مع التخصيصات التالي املتعاقدة واألطرافلألطراف 

املتعاقدة األطراف 
املتعاونة غري  واألطراف

 املتعاقدة

 احلصص السنوية الفردية 
 (ابألطنان) 2020-2022 

 النسبة املئوية 

 17.5 150 االحتاد األورويب 

 58.0 497 تركيا 

 18.7 160 أوكرانيا 

 2.3 20 جورجيا

 3.5 30 أطراف أخرى 

 100 857 اجملموع

 املتعاقدة واألطرافاألطراف    ال تعترب من  جلهات اليتبند "أطراف أخرى" تعود إىل ا  ضمنإن احلصص الفردية   )ب(
 املتعاونة غري املتعاقدة للهيئة. 

املتعاون غري املتعاقد، ينبغي هلذا األخري إبالغ   املتعاقد والطرفيف املائة من حصة الطرف    90حني يتم ختطي   )ج(
املتعاونة غري املتعاقدة. وحني  املتعاقدة واألطرافاألطراف  سائرأمانة اهليئة بذلك فتقوم بدورها إببالغ 

املتعاقدة حصته، ينبغي أن يبادر فورًا إىل إغالق  املتعاونة غري املتعاقدة واألطرافيستهلك أحد األطراف 
املتعاونة غري املتعاقدة واألطراف  األطراف  سائريبلغ أمانة اهليئة بذلك فتقوم بدورها إببالغ  املصيد وأن

 املتعاقدة.

املتعاقدة املصيد إمجايل كمية الصيد املسموح هبا يف سنة معينة، ينبغي لألطراف  جمملويف حال ختطى  ) د(
السنة التالية من احلصة   يف  فائض. وحتسم الكميات الفائضةال  مثن  املتعاونة غري املتعاقدة أن تسدد  واألطراف

املتعاونة غري املتعاقدة. ويف حال ختطى أي  املتعاقدة واألطراف(أو احلصص) املعدلة للطرف أو األطراف 
، توصي اهليئة ابختاذ تدابري  متعاون غري متعاقد حدود مصيده خالل أي سنتني متتاليتني   متعاقد وطرف  طرف

يف املائة على األقل من  125مالئمة قد تتضمن، على سبيل التعداد ال احلصر، خفض احلصة مبا يوافق 
 . الفائض املصيد
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 املتعاون غري املتعاقد ترحيلها املتعاقد والطرف احلد األقصى من النسبة غري املستهلكة اليت جيوز للطرف أما ) ه(
. ويف حال كان الرصيد يف حال ساسيةيف املائة من حصته السنوية األ 15تجاوز تجيب أن  يف أي سنة فال

وإذا أوصت املشورة العلمية الصادرة عن جمموعة العمل املخصصة املعنية ابلبحر األسود خبفض معدل   ،حرجة
 أي ترحيل ألي حصة غري مستهلكة. حينها يحظرفنفوق املصيد، 

 من اجلزء الثاين كالتايل: 14ل الفقرة تعدّ  -2

ابلتماشي  بصيغتها املعدلة 12جيوز للهيئة إعادة النظر يف مستوى إمجايل كمية الصيد املسموح هبا املذكورة يف الفقرة  ) أ(
من استمرار النمو  تيّقنمع توصيات جمموعة العمل املخصصة املعنية ابلبحر األسود وتقييماهتا، يف حال تعذر ال

  اإلجيايب لتعايف األرصدة؛ 

املشار إليهما  اتجدول التخصيصيف للهيئة أن تعيد النظر يف مستوى إمجايل كمية الصيد املسموح هبا و وجيوز  )ب(
تعاونة غري امل املتعاقدة واألطراف يف عداد األطراف جديدةبصيغتها املعدلة، يف حال أصبحت أطراف  12يف الفقرة 

 تعاقدة يف االتفاق.امل

 من اجلزء السابع كالتايل: 54تعّدل الفقرة  -3

مسك واإلدارة املنصوص عليها يف خطة اإلدارة متعددة السنوات، وضمان قابلية تتبع مصيد  فظبغية دعم تنفيذ تدابري احل
صياغة إجراءات متكاملة للرصد واملراقبة واإلشراف  ها، جيب إنشاء جمموعة عمل يف سياق جلنة االمتثال هدفالرتس

ابلتماشي مع هذه التوصية. وتقّيم جمموعة العمل تلك ما يلي، وترفع تقريرها إىل جلنة االمتثال واهليئة لدى انعقاد دورهتا 
 السنوية الرابعة واألربعني:  

 نتائج املراقبة الطوعية ومشروع التفتيش التجرييب؛  ) أ(

يف منطقة   الرتس. ولغا�ت حتديد أصول مصيد  الرتسمصيد مسك  بشأن  رييب إلصدار الشهادات  بر�مج جت  وإنشاء )ب(
من بر�مج توثيق املصيد. وترافق   صاحلةاملتعاونة غري املتعاقدة شهادة    املتعاقدة واألطراف  اهليئة، تصدر األطراف  تطبيق

غري متعاقد، مجيع  متعاو�ً  وطرفًا متعاقدا اتلك الشهادة الصادرة عن السلطات املختصة لدولة العلم اليت تكون طرفً 
 واسترياده وتصديره وإعادة تصديره.  الرتسمصيد  إنزالعمليات 

 هبذه التوصية مهام جمموعة العمل تلك.  2ويعّرف امللحق 

 : على النحو التايل الثامنللجزء   56وتضاف الفقرة  -4

، تسدي جمموعة العمل املخصصة املعنية ابلبحر األسود املشورة مسك الرتستعددة السنوات إلدارة مصايد  امليف سياق اخلطة  
املعلومات الضرورية لتحديد النقاط املرجعية البيولوجية، وتعديل إمجايل كمية الصيد املسموح هبا واحلصص   يشملالعلمية مبا  

انعقاد دورهتا السنوية لدى  2022لكي تعتمدها اهليئة يف عام  )2022(الفردية، خالل اجتماعها السنوي احلادي عشر 
 السادسة واألربعني. 
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 وسيتم استبدال امللحق مبا يلي:  -5

 ملحق

اختصاصات جمموعة العمل بشأن التدابري املتكاملة للرصد واملراقبة واإلشراف وبر�مج توثيق املصيد ملصايد مسك  
 )29يف البحر األسود (املنطقة اجلغرافية الفرعية  الرتس

املذكورة موعة العمل جمل ينبغيوالية جمموعة العمل العناصر املوصوفة يف اجلزء السابع من هذه التوصية. و  تشمل
 أن:  54 الفقرة يف

 تكون مدعومة من قبل اهليئة وجلنة االمتثال؛  )1(

زمنًيا لتقّدم عملها، وتعقد اجتماًعا واحًدا على األقل خالل فرتة ما بني الدورات وقبل انعقاد دوريت  وتضع جدوًال  )2(
 جلنة االمتثال واهليئة؛ 

واملنظمات اإلقليمية األخرى  لألمم املتحدةغذية والزراعة وتدعو املراقبني املشاركني يف اجتماعات اهليئة ومنظمة األ )3(
 إلدارة مصايد األمساك، إىل املشاركة يف اجتماعاهتا عند املقتضى؛ 

 وتبّلغ جلنة االمتثال ابستنتاجاهتا وآرائها؛  )4(

الة األرصدة وامليزات وغري مكلف لتوثيق املصيد، مراعية أفضل املمارسات الوطنية املمكنة وح  وتضع بر�جمًا دائًما فعاًال  )5(
البحر األسود، ونتائج مشروع التفتيش التجرييب، واملعلومات بشأن أنشطة الصيد غري القانوين   يف  الرتساخلاصة لسمك  

عن اخلطوط  إلدارة مصايد األمساك، فضًال  اإلقليميةدون إبالغ ودون تنظيم واخلطط املتبعة لدى خمتلف املنظمات 
 .  املتحدةلألمم   التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصيد ملنظمة األغذية والزراعة
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 8 املرفق

 GFCM/43/2019/4التوصية 
 بشأن خطة إدارة من أجل االستغالل املستدام للمرجان األمحر يف البحر األبيض املتوسط

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

 حفظضمان  هو) اتفاق إنشاء اهليئةأبن هدف اتفاق إنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط ( إذ تذّكر
، يف منطقة ةوالبيئي   ة،واالقتصادي  ة،واالجتماعي  ة،البيولوجي  على حنو مستدام على املستو�تاملوارد البحرية احلية واستخدامها  

 اهليئة؛ تطبيق

أن مجيع التدابري اليت صاغتها اهليئة ستكون قائمة على أفضل مشورة علمية متاحة، مع مراعاة العوامل البيئية  ونظرًا إىل
 واالقتصادية واالجتماعية ذات الصلة؛ 

 1982كانون األول/ديسمرب    10أّن اهليئة ستطبق النهج الوقائي تبًعا التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة    ونظرًا إىل

بشأن حفظ وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة السمكية الكثرية االرحتال الصادرة 
 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة؛الصادرة عن  بشأن الصيد الرشيدومدونة السلوك  1995 أغسطس/آب 4 يف

على الصعيد  ،الطبيعة الدولية للتجارة ابملرجان األمحر واألمهية العالية للمصايد احمللية اليت تستغل املرجان األمحر وإذ تراعي
 االجتماعي االقتصادي وضرورة ضمان استدامتها؛

�ج قائم على النظام اإليكولوجي إزاء مصايد  إىل على اهليئة اعتماد تدابري لإلدارة ابالستناد هأن وإذ تضع يف االعتبار
 ق غلة مستدامة قصوى؛يتحقب الكفيلةاألرصدة ما فوق املستو�ت  إبقاءاألمساك لضمان 

أبن املرجان األمحر يرد يف املرفق الثالث من الربوتوكول املتعلق ابملناطق املتمتعة حبماية خاصة والتنوع البيولوجي  روإذ تذكّ 
(اتفاقية برشلونة)، ما يعين  البيئة البحرية واملنطقة الساحلية للبحر املتوسطالبحر األبيض املتوسط التابع التفاقية محاية  يف

 م ابلشكل املناسب على املستويني الوطين والدويل؛ ينظّ ضمنًا أن استغالله جيب أن 

 على القائمة احلمراء لالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة؛  املدرجة أبن املرجان األمحر يعترب من األنواع "املهددة" روإذ تذكّ 

) 2019، يونيو/حزيران  مصروالعشرين (مية االستشارية املعنية مبصايد األمساك خالل دورهتا احلادية  لأبن اللجنة الع  وإذ تذّكر
دالئل على تدهور  ت عمل حلقة العمل املعنية ابملرجان األمحر مشريًة إىل احتمال وجود االستغالل املفرط معقد أقرّ 

 جمموعات املرجان األمحر؛ 

مية االستشارية املعنية مبصايد األمساك قد اعرتفت خالل دورهتا احلادية والعشرين ابحلاجة امللحة لأن اللجنة الع وإذ تالحظ
 إىل تنفيذ تدابري إلدارة املرجان األمحر، ال سيما من خالل عدم ز�دة املصيد؛ 
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احلادية والعشرين ابحلاجة  مية االستشارية املعنية مبصايد األمساك قد اعرتفت خالل دورهتالأيًضا أن اللجنة الع وإذ تالحظ
لصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم ل املمكناملستوى املرتفع  من امللحة إىل تنفيذ بر�مج لتتبع املرجان األمحر للحد

 ستدام لتلك األنواع؛ املستغالل الوضمان ا

أقرت خالل دورهتا احلادية والعشرين يف امللحق مية االستشارية املعنية مبصايد األمساك قد  لكذلك أن اللجنة الع  وإذ تالحظ 
 ؛ 2020بر�مج حبوث حمداًث بشأن املرجان األمحر سيطلق يف عام  ،التاسع بتقريرها

أن التعاون بني فرق البحوث واملشغلني املهنيني كفيل بتشجيع مشاركة أصحاب املصلحة يف عملية صنع القرارات   وإذ تدرك
 ل للوائح اليت تنظم إدارة املرجان األمحر واستغالله؛ وتيسريها هبدف تعزيز االمتثا

الواردة يف التوصيات و إلدارة املرجان األمحر على مستوى اهليئة،  الراهنةأن التدابري  وإذ تضع يف االعتبار
GFCM/35/2011/2  اهليئة، و تطبيقبشأن استغالل املرجان األمحر يف منطقةGFCM/36/2012/1 تدابري  بشأن

 اليت ُتدارركبات املاستخدام  إجيازبشأن GFCM/40/2016/7  اهليئة و تطبيقالستغالل املرجان األمحر يف منطقة  إضافية
إدارة  بشأن وضع خطة GFCM/41/2017/5لبحث العلمي املعنية ابملرجان األمحر ول  الوطنية  ربامجالإطار  يفعن بعد 

 الستغالل املرجان األمحر يف البحر األبيض املتوسط؛  تكيُّفية إقليمية

 من اتفاق إنشاء اهليئة، التوصية التالية: 13(ب) و8(ب) و5للمواد  اوفقً  تعتمد،

 اجلزء األول

 اهلدف العام والنطاق والتعاريف

 اهلدف العام 

البحر األبيض يف  للمرجان األمحرترسي هذه التوصية خطًة إدارة متكّيفة متعددة السنوات لالستغالل املستدام  -1
 .املتوسط

 النطاق

  من تسري هذه التوصية على مجيع أنشطة الصيد التجارية اليت تستغّل املرجان األمحر يف املناطق اجلغرافية الفرعية -2
 ضمنًا. 27 إىل 1

 التعاريف

 ألغراض هذه التوصية، ُتطبق التعاريف التالية: -3

 ؛Corallium rubrum"املرجان األمحر" يعين املستعمرات املنتمية إىل نوع  ) أ(
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"مستعمرة املرجان األمحر" أو "املستعمرة" تعين وحدة جينيًة مكونة من مئات/آالف سليالت املرجان األمحر.  )ب(
مستعمرة املرجان األمحر الوحدة البيولوجية  عدّ األغصان. وتوقد تكون املستعمرة على شكل شجرة متعددة 

 املستغلة يف مصايد املرجان األمحر؛ 

"قطاع املرجان األمحر" ("القطاع") أو "منطقة املرجان األمحر" ("املنطقة") تعين منطقة متفاوتة احلجم تكثر فيها  )ج(
 ؛ةغري املتعاقد ةاملتعاونواألطراف  ةمستعمرات املرجان األمحر يعّينها األطراف املتعاقد

الصيد، تصدره األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة  رخصة حمدًدا، خبالف  حًقا"ترخيص الصيد" يعين  ) د(
دة أثناء فرتة زمنية حمدَّدة  مارسةاملتعاقدة ويسمح للصياد مب غري أنشطة صيد حمددة ابستخدام معدات صيد حمدَّ

ويف حال املرجان األمحر،  .ويف منطقة معيَّنة أو ملصايد أمساك معيَّنة، وفق شروط حمدَّدة تذكر يف ترخيص الصيد
للصيادين أو لسفن الصيد أو أصحاب االمتيازات أو األشخاص  ،يسمح ترخيص الصيد بوجه خاص

 لقانونيني/اهليئات حبصد املرجان األمحر؛ا

احلائزين " يعين الصياد (الغطاس) أو سفينة الصيد أو صاحب االمتياز أو شخًصا قانونيًا/هيئة  له  ص"الصياد املرخّ  ) ه(
 ؛  وإنزالهحبصد املرجان األمحر  سمحترخيص حمدد للصيد ي على

 صد اليت تستهدف املرجان األمحر؛"احلصد" يعين عملية صيد املرجان األمحر من خالل عمليات احل )و(

ّجل وز�ا فور انتهاء عمليات الصيد، أو يف حال "الوزن احلي" يعين وزن املستعمرات اليت اصطيدت حديثًا وسُ  )ز(
يف امليناء املعينة على أبعد تقدير. وميّثل الوزن، عند اإلمكان، املستعمرات   إنزاهلارحالت الصيد اليومية فقط، قبل  

 النظيفة اخلالية من أي زوائد سطحية أو صخور معّلقة هبا؛ 

 إبنزالالطرف املتعاون غري املتعاقد املعين واليت يسمح  الطرف املتعاقد أو  اليت يعّينها    وانئمليناء املرخصة" تعين امل"ا )ح(
 األمحر لديها؛ مصيد املرجان

من خطة العمل الدولية ملنظمة  3"الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم" يعين األنشطة املبينة يف الفقرة  ) ط(
 بشأن منع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه؛ 2001األغذية والزراعة لعام 

 اجلزء الثاين

 هداف احملددة ألا

 اتفاق من  5واملبادئ الواردة يف املادة    2تعددة السنوات يف حتقيق األهداف املذكورة يف املادة  املتساهم خطة اإلدارة   -4
 . إنشاء اهليئة

 بشأن تعددة السنوات أيًضا يف حتسني املعارف العلمية والفنية واالجتماعية االقتصاديةاملوستساهم خطة اإلدارة   -5
 املصايد اليت تستغل املرجان األمحر.

 تعددة السنوات إىل:املوبشكل خاص، ترمي خطة اإلدارة  -6
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 ؛ املرجان األمحرتطبيق النهج الوقائي يف إدارة مصايد  ) أ(

هبدف ضمان غالت بعيدة األجل مع إبقاء عدد جمموعات املرجان األمحر  منعهوالتصدي للصيد املفرط أو  )ب(
 ضمن مستو�ت مستدامة بيولوجيًا؛

 ووضع تدابري لتكييف معدالت االستغالل وعمليات الصيد مع املستو�ت املستدامة؛ )ج(

 ومنع أنشطة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.  ) د(

واملشورة  2020اص ابملرجان األمحر الذي ستطلقه أمانة اهليئة يف عام ابنتظار صدور نتائج بر�مج البحوث اخل -7
 مية االستشارية املعنية مبصايد األمساك يف البحر األبيض املتوسط، تسري التدابري االنتقالية. لاملوحدة للجنة الع

 اجلزء الثالث

 خطط اإلدارة الوطنية

 املتعاقدة األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غريخطة وطنية إلدارة املرجان األمحر، تعتمد   ال تتوفر أيحني -8
كحد أقصى. وبناء على املعلومات العلمية املتاحة، متارس اإلدارة على  2020يونيو/حزيران  30وطنية إلدارته حبلول  خطةً 

الطرف املتعاون غري املتعاقد.   الطرف املتعاقد أو  وىتاملستطيل اإلحصائي للهيئة أو على مس  على  قطاعات املرجان األمحر أو
) واجلزء اخلامس فظ على أي خطة وطنية لإلدارة أن حتتوي على األقل العناصر الواردة يف اجلزء الرابع (إجراءات احلويتعّني 

املتعاونة  األطرافو املتعاقدة  واإلنفاذ) من هذه التوصية. وتقدم األطراف املراقبة(تدابري إدارة األساطيل) واجلزء السادس (
  يوًما من اعتمادها كحد أقصى. وتبادر  15أمانة اهليئة يف غضون  غري املتعاقدة خطتها الوطنية إلدارة املرجان األمحر إىل

أي خطة وطنية حمدثة إلدارة املرجان األمحر، وال األطراف املتعاونة غري املتعاقدة فوًرا إىل إعادة تقدمي و األطراف املتعاقدة 
 سيما حني يتخذ أي قرار جديد إبغالق قطاعات املرجان األمحر أو فتحها. 

 اجلزء الرابع

 فظتدابري احل

 طريقة احلصد

 مرخص له  إن األداة الوحيدة املسموح هبا حلصد مستعمرات املرجان األمحر هي املطرقة على أن يستخدمها صياد -9
الغوص يف األعماق. وخالل عملية احلصد، على الصياد املرخص له أن يتأكد  معدات من خالل ةأو سفينة صيد مرخص

 من أن قاعدة املستعمرة املرجانية غري منفصلة عن الركيزة. 

 العمق األدىن للحصد

 . مينع حصد مستعمرات املرجان األمحر يف املياه اليت يقل عمقها عن مخسني مرتًا -10
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املتعاونة غري املتعاقدة تطبيق استثناءات  املتعاقدة واألطراف ، جيوز لألطراف10على سبيل االستثناء من الفقرة  -11
 ما خص العمق األدىن للحصد بشرط: يف

إلدارة خالل السنوات اخلمس على لقواعد  من خاللبصورة متواصلة  مورست ن تكون تلك االستثناءات قدأ ) أ(
 نفاذ هذه التوصية؛ ل السابقةاألقل 

مية االستشارية املعنية مبصايد األمساك أن الطلبات على استثناءات جديدة تتماشى لأو أن يُثبت تقييم اللجنة الع )ب(
 مع األهداف العامة واخلاصة هلذه التوصية.

 فظاحلجم املرجعي األدىن حل

مسافة سنتمرت واحد من قاعدة  عن املم، مقاسً  7حيّظر حصد مستعمرات املرجان األمحر اليت يقل قطرها عن   -12
 املستعمرة.

 أن تطّبقاملتعاونة غري املتعاقدة املعنية  واألطراف تعاقدةامل ويف حال سر�ن خطة وطنية لإلدارة، جيوز لألطراف -13
 .فظالوزن احلي للمستعمرات اليت يقل حجمها عن احلجم املرجعي األدىن حليف املائة من  10أقصى للسماح يوازي  احدً 

 2023-2020احلدود الوقائية االنتقالية للحصد ولعمليات الصيد للفرتة 

املتعاونة غري املتعاقدة اليت حتصد املرجان   املتعاقدة واألطراف  ، على األطراف)2023-2020(خالل الفرتة االنتقالية   -14
 األمحر أن: 

 2017-2015ق خالل الفرتة  حصد املرجان األمحر عند املستوى املتوسط املسموح به والذي طبّ عمليات  تُبقي   ) أ(

املتعاقدة  ، حبسب ما ترأتيه األطراف2000خالل أي فرتة أخرى مدهتا ثالث سنوات متعاقبة بعد عام  أو
 املتعاونة غري املتعاقدة؛ واألطراف

 2019على عدد تراخيص الصيد الصادرة لصاحل استغالل املرجان األمحر عند املستوى املطبق يف عام    واحلفاظ )ب(

املتعاقدة  ، حبسب ما ترأتيه األطراف2000خالل أي فرتة أخرى من ثالث سنوات متعاقبة بعد عام  أو
 .29املتعاقدة، من دون اإلخالل أبحكام الفقرة  املتعاونة غري واألطراف

 . 18ذلك بعقد املناقشات يف سياق الفقرة  وال خيلّ 

كحد  2020مارس/آذار  1املتعاونة غري املتعاقدة أمانة اهليئة، يف غضون  املتعاقدة واألطراف بّلغ األطرافتوت -15
أقصى ابلفرتة املرجعية املختارة، وحبدود احلصد، وحبدود عمليات الصيد اليت ينبغي حلاملي الرتخيص من صيادين أو سفن 

صد املرجان حباملتعاونة غري املتعاقدة  املتعاقدة واألطراف األطراف ويف حال مل تقمللصيد احرتامها خالل الفرتة االنتقالية. 
األخرية اليت قام خالهلا صيادوها املرخص   واتتستعني بفرتة مرجعية بناء على السن أن  هلا  جيوز  ،األمحر يف السنوات السابقة

هلم حبصد املرجان األمحر. أما تلك احلدود االنتقالية املفروضة على احلصد وعلى عمليات الصيد فال ختل ابلقرارات املستقبلية 
 .لديها ملرجان األمحرااملتعاقدة إبعادة فتح مصايد  غرياملتعاونة  املتعاقدة واألطرافأو حبق األطراف 
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إلطار وفقا لبشأن التنفيذ التدرجيي لتقدمي البيا�ت  GFCM/40/2016/2ثناء من التوصية توعلى سبيل االس -16
املتعاونة   املتعاقدة واألطراف  ، تقوم األطراف املتوسط بيضالعامة ملصايد أمساك البحر األ  املرجعي جلمع البيا�ت التابع للهيئة
كل عام كحد أقصى، مبا مارسته من حصد ومن ليونيو/حزيران  30يف السنة، حبلول  غري املتعاقدة إببالغ أمانة اهليئة مرةً 

 عمليات للصيد على امتداد السنة السابقة.

أن تفرض على حاملي الرتخيص لديها من صيادين  غري املتعاقدة املتعاونة املتعاقدة واألطراف وجيوز لألطراف -17
وسفن للصيد حدوًدا فردية يومية/سنوية للحصد/عمليات الصيد. وتكون تلك احلدود متسقة مع عدد تراخيص صيد 

 املتعاقدة واألطراف عن احلدود السنوية للحصد واحلدود على عمليات الصيد املعينة لألطراف األمساك املمنوحة فضًال 
 غري املتعاقدة املعينة. املتعاونة

 حدود احلصد وعمليات الصيد البعيدة األجل

مية االستشارية املعنية مبصايد األمساك، واستناًدا إىل نتائج بر�مج البحوث، لبناء على مشورة اللجنة الع -18
، ستعتمد اهليئة يف دورهتا السابعة واألربعني 47االقتضاء، املرحلة التجريبية لرب�مج توثيق املصيد املشار إليه يف الفقرة  وعند

املتعاونة غري املتعاقدة املهتمة بوجود مصايد  املتعاقدة واألطراف حدود احلصد وعمليات الصيد املفروضة على األطراف
مع املراعاة الواجبة   2024يناير/كانون الثاين    1البحر األبيض املتوسط. وتسري تلك احلدود اعتبارًا من   للمرجان األمحر يف

 املتعاونة غري املتعاقدة. املتعاقدة واألطراف حلالة جمموعات املرجان األمحر لدى كل من األطراف

املتعاونة غري املتعاقدة اليت ال متلك بيا�ت اترخيية حلصد املرجان األمحر   املتعاقدة واألطرافوابلنسبة إىل األطراف   -19
بسبب حظر طويل األمد، تعّني احلدود على احلصد وعمليات الصيد ابالستناد إىل اخلطة الوطنية إلدارة املرجان األمحر 

 مة من قبل تلك األطراف.املقدّ 

مية االستشارية املعنية مبصايد لوجيوز للهيئة أن تعّدل حدود احلصد بناء على مشورة علمية تقّرها اللجنة الع -20
 األمساك.

 قواعد مراقبة احلصد واإلغالق الوقائي

تسري قواعد مراقبة احلصد املذكورة يف امللحق األول. وتفضي تلك القواعد إىل اختاذ إجراءات حمددة لإلدارة  -21
السنوي   صد، يف احل فظبة املئوية ملستعمرات املرجان األمحر اليت يقل حجمها عن احلجم املرجعي األدىن حلحبسب النس

 املتعاون غري املتعاقد. املتعاقد والطرف للطرف

املائة  يف 25فظوحني تتعدى نسبة مستعمرات املرجان األمحر اليت يقل حجمها عن احلجم املرجعي األدىن حل -22
املتعاونة غري  املتعاقدة واألطراف للمرجان األمحر، تقوم األطراف قطاع معّني  يفالسنوي اإلمجالية  حصد) للاحلد الفاصل(

وتبلغ فوًرا أمانة اهليئة بذلك.  ،إبغالق املنطقة املعنية بوجه أي صيد للمرجان األمحر على أساس وقائي املعنية املتعاقدة
اإلغالق الوقائي  بعده و  احلد الفاصلق طبّ يوحني ال تكون قطاعات املرجان األمحر قد حددت ابلشكل الكايف بعد، 

 على نطاق املستطيل اإلحصائي املعين للهيئة.  21امللحوظان يف الفقرة 
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اإلجراءات الضرورية لتنفيذ اإلغالق الوقائي. وينبغي  املتعاونة غري املتعاقدة املتعاقدة واألطراف وتتخذ األطراف -23
لقرار تنفيذ اإلغالق الوقائي أن حيدد بوضوح املنطقة اجلغرافية ملنطقة احلصد املعنية واملدة والشروط اليت حتكم مصايد املرجان 

 عن شروط إعادة فتح املصيدة. ويبّلغ هذا القرار فورًا إىل أمانة اهليئة.  فضًال   ،األمحر يف تلك املنطقة خالل اإلغالق الوقائي

 اإلغالق املكاين والزمين

املتعاونة غري  املتعاقدة واألطراف على املستوى الوطين، جيوز لألطراف عن عمليات اإلغالق املقررة أصًال  فضًال  -24
على أبعد تقدير، عملية  2020يناير/كانون الثاين  1 املتعاقدة اليت تنشط يف حصد املرجان األمحر، أن تطبق يف غضون

 إغالق مكانية وزمنية إضافية من أجل محاية املرجان األمحر وأن تبلغ فورًا أمانة اهليئة بذلك.

املتعاونة غري املتعاقدة اليت اعتمدت  املتعاقدة واألطراف، جيوز لألطراف 24وعلى سبيل االستثناء من الفقرة   -25
اتريخ سر�ن هذه التوصية، أال    عندسنوات على األقل على كافة مياهها أو على جزء منها    10اإلغالق املكاين الزمين ملدة  
 تلك. غالقتطبق مزيًدا من عمليات اإل

 قاعدة االبتعاد

 ذكورامل احلد الفاصلاملتعاونة غري املتعاقدة تنفيذ قاعدة االبتعاد تفادً� لبلوغ  املتعاقدة واألطرافجيوز لألطراف  -26
املتعاونة غري املتعاقدة  املتعاقدة واألطرافذ األطراف . وحني تنفّ وتعافيها لمستعمرةلاستغالل أمثل  ، وضمان22يف الفقرة 

أمور، مع أهداف خطة اإلدارة  ضمن مجلةقواعد االبتعاد، عليها إبالغ أمانة اهليئة فورًا بذلك. وتكون هذه اآللية متسقة، 
املرجان األمحر (معدل النفوق) وابرامرتات منو مستعمرات املرجان األمحر يف  ضغط الصيد علىمع متعددة السنوات، و 

 ية.القطاعات املعن

 تناوب احملاصيل 

محر األمرجان للاملتعاونة غري املتعاقدة تطبيق نظام لتناوب احملاصيل بني قطاع  املتعاقدة واألطراف جيوز لألطراف -27
املتعاونة غري املتعاقدة آلية لتناوب   املتعاقدة واألطرافوآخر لضمان استغالل أمثل وتعايف املستعمرات. وحني تنّفذ األطراف  

مجلة أمور، مع أهداف خطة  ضمناحملاصيل، يتعني عليها إبالغ أمانة اهليئة فوًرا بذلك. وتكون فرتة اإلغالق متسقة، 
 وابرامرتات منو مستعمرات املرجان األمحر يف القطاعات املعنية. صدتعددة السنوات، وضغط احلاملاإلدارة 

 اجلزء اخلامس 

 بري إدارة األساطيلتدا

 رخص الصيد

للصيد  ا�فذً  ترخيًصاسمح للصيادين حبصد املرجان األمحر يف البحر األبيض املتوسط فقط يف حال حيازهتم يُ  -28
اليت جيري نشاط الصيد لديها (الصيادون)  و غري متعاقد    متعاو�ً   اوطرفً   امتعاقدً   اعن سلطات دولة العلم اليت تكون طرفً   اصادرً 

دد الشروط  حيأن    ذلك الرتخيصوعلى    ؛ غري متعاقد (السفينة)  متعاو�ً   اوطرفً   امتعاقدً   اسلطات دولة العلم اليت تكون طرفً أو  
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ال جيوز للصيادين أن حيصدوا املرجان األمحر أو أن حيتفظوا به على منت  ذلك الرتخيصالفنية اليت حتكم الصيد. ومن دون 
لصيد إال إىل اب يصرخت. وال جيوز إصدار إنزاله أو ختزينه أو بيعه سفينة إىل أخرى أو من يعملوا على نقله أنسفينة أو 

 ملعايري الوطنية للغطس احملرتف.ا ستويفالصياد (الغطاس) الذي ي

املتعاونة غري املتعاقدة بسجل حمّدث لرخص الصيد الصادرة عنها. ويف كل  املتعاقدة واألطرافوحتتفظ األطراف  -29
املتعاونة غري املتعاقدة أمانة اهليئة بقائمة الصيادين   املتعاقدة واألطراف  غ األطرافيونيو/حزيران كحد أقصى، تبلّ  30 عام، قبل

و/أو السفن املرخص هلا حبصد املرجان األمحر. وتتضمن تلك القائمة يف ما خص كل سفينة، املعلومات املشار إليها يف 
 هبذه التوصية على األقل. 2امللحق 

ص الصيد اليت تصدرها إىل حني صدور يخار تاملتعاونة غري املتعاقدة عدد  املتعاقدة واألطراف ولن تزيد األطراف -30
تدل على أن جمموعات املرجان  ،مية االستشارية املعنية مبصايد األمساكلمشورة علمية مصادق عليها من قبل اللجنة الع

 األمحر قد عاودت منوها إىل مستو�ت مستدامة تسمح هلا بتحمل ز�دة االستغالل.

املتعاونة غري املتعاقدة التدابري الضرورية ملنع صيد املرجان األمحر واالحتفاظ  املتعاقدة واألطرافاألطراف وتتخذ   -31
 للصيد الرتفيهي.  إنزالهبه على منت السفن أو نقله من سفينة إىل أخرى أو 

 خطط التنمية

املتعاونة غري املتعاقدة اليت تنوي البدء   واألطرافاملتعاقدة    ، يتعني على األطراف14على سبيل االستثناء من الفقرة   -32
الفقرة وخطة للتنمية خالل الفرتة بني   ورودها يف   8على حنوإلدارة املرجان األمحر    م خطةً ابستهداف املرجان األمحر أن تقدّ 

مية االستشارية املعنية مبصايد األمساك لنفاذ هذه التوصية واعتماد إجراءات لإلدارة الدائمة من قبل اهليئة. وتراجع اللجنة الع
ا يف هذه وتصيغ مشورة مناسبة يف حال مل تكن اخلطة متماشية مع األهداف العامة واحملددة املنصوص عليه ،خطة التنمية

 التوصية. وابنتظار صدور أي تعديالت ممكنة متماشية مع مشورة اللجنة، تتخذ اهليئة قرارها ابعتماد خطة التنمية تلك .

 اجلزء السادس

 املراقبة واإلنفاذ

 هلا املرخصاملوانئ 

من املرجان  املصيد نزال املوانئ اليت يسمح فيها إبمتعاون غري متعاقد أن يعّني  متعاقد وطرف ينبغي لكل طرف -33
 كحد أقصى. وتبّلغ األطراف 29األمحر وشحنه، وإبالغ قائمة املوانئ تلك إىل أمانة اهليئة ضمن املهلة املذكورة يف الفقرة 

املرجان   إبنزالاملتعاقدة على الفور أمانة اهليئة أبي مستجدات يف هذا الصدد. ويسمح فقط   املتعاونة غري  املتعاقدة واألطراف
 .ةاألمحر ونقله من سفينة إىل أخرى يف املوانئ املرخص
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وقبل أربع ساعات على األقل من موعد الوصول التقرييب للسفينة، أو قبل ساعة  ،قبل الدخول إىل أي ميناء -34
 وناملرخص واحدة على األقل يف حال كانت منطقة الصيد تبعد أقل من أربع ساعات عن ميناء الوصول، يقوم الصيادون

 أو ممثل عنهم إببالغ السلطات املختصة ابملعلومات التالية: 

 موعد الوصول التقرييب للسفينة إىل امليناء؛ ) أ(

 أو السفينة املستخدمة للحصد؛ ةرقم التعريف اخلارجي واسم السفينة املرخص )ب(

 والوزن احلي املقدر وعدد مستعمرات املرجان األمحر احملتفظ هبا على منت السفينة؛ )ج(

 ابإلحداثيات اجلغرافية.  مع التشجيع على إرفاقهاومنطقة احلصد،  ) د(

 صدتسجيل احل

 ةاملتعاونة غري املتعاقدة إلزام الصيادين املرخص هلم أو راببنة املراكب املرخص املتعاقدة واألطرافتضمن األطراف  -35
 . :GFCM/40/2016/2مع أحكام التوصية  متاشيًاها اليومي بعد كل عملية، حصدحبصد املرجان األمحر بتسجيل 

 للهيئة سفن سجل بشأن إنشاء GFCM/35/2011/1من التوصية  2وعلى سبيل االستثناء من أحكام الفقرة  -36
املتعاقدة ، ينبغي لكل من األطراف GFCM/34/2010/1لتوصية املعِّدلة ل العامة ملصايد أمساك البحراألبيض املتوسط

للمرجان األمحر يوميًا يف سجل السفينة، بغض النظر عن  حصداملتعاونة غري املتعاقدة إرساء آلية لتسجيل كل  واألطراف
 .حصدالوزن احلي لل

 تتبع السفن

رصد السفن بشأن احلد األدىن من املعايري إلنشاء نظام  GFCM/33/2009/7من دون اإلخالل ابلتوصية  -37
املتعاونة غري  املتعاقدة واألطراف ، جيوز لألطرافالعامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط اهليئة تطبيق منطقة  يف

 ةو/أو السفن املرخص املرخص هلم  تنفيذ مشاريع جتريبية لضمان قيام مجيع الصيادينبعلى أساس طوعي    ، أن تقوماملتعاقدة
تتبع  الرقابة  حبصد املرجان األمحر ابستخدام نظام رصد السفن أو أي نظام آخر لتحديد املواقع اجلغرافية يتيح لسلطات

 يف مجيع األوقات خالل رحالت الصيد. النشاط

 املصيد إنزالمراقبة عمليات 

متعاون غري متعاقد إقامة بر�مج مراقبة قائم على املخاطر، ال سيما للتحقق  متعاقد وطرف يتعّني على كل طرف -38
 سجل السفينة.  املذكورة يف علوماتاملو  الذي يتم إنزالهمن املصيد 

 نقل املصيد من سفينة إىل أخرى

 ر نقل املرجان األمحر من سفينة إىل أخرى حبرًا.حيظّ  -39
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 خطة التفتيش

متعاون غري  متعاقد وطرف املراقبة واإلنفاذ تلك أن تندرج يف خطة للتفتيش يضعها كل طرفينبغي لكل تدابري  -40
يناير/كانون الثاين  31. وتبّلغ خطط التفتيش تلك إىل أمانة اهليئة حبلول 5متعاقد مع مراعاة العناصر املذكورة يف امللحق 

 من كل عام.

 اجلزء السابع 

 األمحرقابلية تتبع منتجات املرجان 

 املبادئ

توثيق املصيد لغا�ت حتديد لغري متعاقد اخلطوات الالزمة لتنفيذ بر�مج  متعاون متعاقد وطرفيتخذ كل طرف  -41
 واإلدارة. فظومن أجل دعم تنفيذ تدابري اهليئة املتعلقة ابحل ،اهليئة تطبيقاملرجان األمحر احملصود يف منطقة  أمنش

ضمن مستوى املراقبة نفسه لتتبع منتجات املرجان األمحر توال خيل هذا التدبري أبي نظم أخرى �فذة للتتبع   -42
 املتعاونة غري املتعاقدة. املتعاقدة واألطراف قبل األطراف من

هبذه التوصية  3بر�مج توثيق املصيد، على النحو املشار إليه يف امللحق من وتصاحب شهادة مصدقة  -43
املتعاونة غري املتعاقدة،   املتعاقدة واألطراف  صادرة عن السلطات املختصة لدولة علم من األطرافو املرحلة التجريبية)   (خالل

 نفاذ هذه التوصية. اتريخ من اعتبارًاواملصدرة واملعاد تصديره من املرجان األمحر احملصود،  واملستورد ّمت إنزاله كل حصد

وينبغي لكل من استمارات بر�مج توثيق املصيد أن حتمل رقم تعريف فريًدا. وخيص ذلك الرقم حتديًدا دولة العلم  -44
ويسند إىل كل صياد أو سفينة معنية ابحلصد. ومتنع   ،املتعاقدةاملتعاونة غري  املتعاقدة واألطرافاليت تكون من األطراف 

 د آخر أو سفينة حصد أخرى.اإحالة تلك االستمارات إىل صي

التابعة لرب�مج   ملرجان األمحرا املتعاونة غري املتعاقدة على شهادات حصد املتعاقدة واألطرافاألطراف  ادقوتص -45
لتحقق من الواثئق الداعمة ا بعد تهامؤكدة دق ،دة يف بر�مج توثيق احلصادتوثيق املصيد حني تكون كل املعلومات الوار 

 والشحنة املوافقة هلا.

املتعاونة غري املتعاقدة  املتعاقدة واألطرافكحد أقصى، تضمن األطراف   2021يناير/كانون الثاين  1ويف غضون  -46
مجركي حمدد للمرجان األمحر) يتيح جتميع بيا�ت إحصائية، ورصد وارداهتا وصادراهتا وإعادة  رمزأ�ا قد أرست نظاًما (

 األمحر. املرجان تصديرها من

 املرحلة التجريبية

أن املتعاونة غري املتعاقدة  املتعاقدة واألطراف جيوز لألطراف )2022-2020(سنوات  3خالل فرتة مرحلية مدهتا  -47
 ينبغي جلميع تدابري التتبع املذكورة أعاله أن تطّبق ابلكامل. ، حيثيف املرحلة التجريبية لرب�مج توثيق املصيد تشارك
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جمموعة عمل اتبعة للجنة االمتثال مكلفة بصياغة بر�مج  2020ومبوازاة املرحلة التجريبية، تنشئ اهليئة يف عام  -48
 من هذه التوصية. 4الختصاصات الواردة يف امللحق دائم لتوثيق املصيد اتبع للهيئة، ابلتماشي مع ا

املتعاونة غري املتعاقدة إبالغ جمموعة العمل التابعة للجنة االمتثال املذكورة يف  املتعاقدة واألطرافوعلى األطراف  -49
 املرجان األمحر. بشأنإعداد بر�مج دائم لتوثيق املصيد  لدىعن تنفيذ املرحلة التجريبية  48الفقرة 

املرجان األمحر  بشأنعلى مشورة جلنة االمتثال، سوف تعتمد اهليئة بر�جمها للتوثيق الدائم للمصيد ناء وب -50
يناير/كانون   1املتعاونة غري املتعاقدة بتطبيقه يف  املتعاقدة واألطرافدورهتا السادسة واألربعني، وستبدأ األطراف  خالل
 .2023الثاين 

 اجلزء الثامن

 العلميةاملعلومات 

املتعاقدة   ينبغي لألطراف  GFCM/40/2016/2ابإلضافة إىل األحكام املتصلة ابملرجان األمحر اليت ترد يف التوصية   -51
، والشبكة اإلحصائية للهيئة وعلى املستوى لدى القطاع املرجايناملتعاونة غري املتعاقدة إبالغ البيا�ت الواردة أد�ه    واألطراف

 تتاح، وهي: الوطين، عندما

 وللسفن املرخص هلا؛ املرخصني عدد تراخيص صيد املرجان األمحر املمنوحة للصيادين ) أ(

 ؛ةوعدد عمليات الغوص لكل صياد مرخص له ورحلة صيد مرخص )ب(

 وعدد الصيادين املرخص هلم على منت كل رحلة صيد؛ )ج(

 وقطر كل مستعمرة حمصودة، إذا أمكن.  ) د(

 ،ذلك قدر اإلمكان، وبعد  قدمالسنوات األ  تشمل  2020يونيو/حزيران    30ضمن دفعة واحدة حبلول    تبّلغ هذه البيا�ت أوًال 
 يف التوصية اآلنفة الذكر.  ،ملرجان األمحربشأن احبلول املهلة املنصوص عليها 

املرجان األمحر فيجب   هلم  املتعاونة غري املتعاقدة اليت يستهدف صيادوها املرخص  املتعاقدة واألطرافأما األطراف   -52
ة يأن تضمن وجود آلية للرصد العلمي الكايف ملصايد املرجان األمحر وحصده من أجل السماح للجنة بتوفري معلومات وصف

 األمور التالية، على األقل: بشأن هتاومشور 

أمكن)  ة الغوص إذاعدد رحالت الصيد األسبوعية أو الشهرية أو السنوية أو مدة عملي  عمليات الصيد املنفذة (مثًال  ) أ(
 الوطين؛ فوق ما ومستو�ت املصيد اإلمجالية عند القطاع والشبكة اإلحصائية للهيئة وعلى املستوى الوطين أو

القصوى  املستدامة والنقاط املرجعية من أجل حتسني خطة اإلدارة متعددة السنوات هذه ابلتماشي مع هدف الغلة )ب(
 وتدين احتمال ا�يار الرصيد؛
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لسيناريوهات اإلدارة البديلة مبا يف ذلك املدخالت/املخرجات  قتصاديةوالتأثريات البيولوجية واالجتماعية اإل )ج(
 التدابري الفنية؛  و/أو

 األمحر.  احلفاظ على استدامة مصايد املرجان ألجلاإلغالق املكاين والزماين  عمليات وإمكانية القيام ابملزيد من ) د(

شّغلة عن بعد حىت  -53
ُ
للغا�ت العلمية فقط وضمن   2022ديسمرب/كانون األول    31ويسمح ابستخدام املركبات امل

املؤسسات العلمية. ولن ختل تلك  بقيادةاملتعاون غري املتعاقد املتعاقد والطرف نطاق برامج البحوث املعتمدة لدى الطرف 
 املتعاونة غري املتعاقدة. املتعاقدة واألطرافالرتاخيص ابلتدابري األكثر صرامة املعتمدة من قبل األطراف 

 وُمينع منًعا اباًت االجتار مبستعمرات املرجان األمحر احملصودة ضمن إطار برامج البحوث تلك. -54

متعاون غري متعاقد ينوي استخدام املركبات املشغلة عن بعد أن يقّدم املعلومات   متعاقد وطرفوينبغي لكل طرف   -55
املتعاقدة  التالية إىل أمانة اهليئة قبل شهر واحد على األقل من استهالل احلملة. وتبادر أمانة اهليئة فوًرا إىل إبالغ األطراف

 املتعاونة غري املتعاقدة مجيعها ابملعلومات التالية: واألطراف

 ألهداف والربوتوكول املتبع خالل محلة البحوث؛ا ) أ(

 وقائمة ابلسفن املسموح هلا ابستخدام مركبات مشغلة عن بعد؛ )ب(

 ومدة مهمة محلة البحوث اليت تشمل استخدام املركبات املشغلة عن بعد؛ )ج(

 واإلحداثيات اجلغرافية للمناطق اليت ستستخدم فيها املركبات املشغلة عن بعد لغا�ت البحوث. ) د(

 وستقوم اللجنة كل عام بتقييم استخدام املركبات املشغلة عن بعد ورفع تقريرها إىل الدورة السنوية للهيئة. -56

املتعاونة غري املتعاقدة نشر مراقبني علميني وطنيني على منت السفن املستخدمة   املتعاقدة واألطرافوجيوز لألطراف   -57
املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري  شّجع األطراف هذه احلالة، تُ يف حصد املرجان األمحر يف البحر األبيض املتوسط. ويف

 على إبالغ املعلومات اليت يتم مجعها إىل أمانة اهليئة. املتعاقدة

العلمية االستشارية املعنية  ستقرّه اللجنة، ستطلق اهليئة بر�مج البحوث بشأن املرجان األمحر الذي  2020ويف عام   -58
وسُيستكمل بر�مج البحوث يف عام  - هبذا التقرير 9يف املرفق  ذكورخالل دورهتا احلادية والعشرين وامل مبصايد األمساك

 .22لإلغالق حبسب ما تنص عليه الفقرة  احلد الفاصل املوجب. وسوف يقّيم بر�مج البحوث بشكل خاص 2022

 األمحر الذي حتدده اللجنة. خطر ا�يار املرجاننشوء وقد تعتمد اهليئة أي إجراءات عاجلة يف حال  -59

وستقوم اللجنة يف دورهتا اخلامسة والعشرين إببالغ اهليئة، ابالستناد إىل مراجعة العناصر أد�ه وتقييمها، مبا يلي  -60
 عناصر: من

 نتائج بر�مج حبوث املرجان األمحر الذي أطلقته أمانة اهليئة؛ ) أ(

 لرب�مج توثيق املصيد ابلتنسيق مع جلنة االمتثال؛والدروس املستفادة من املرحلة التجريبية  )ب(
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 املتعاونة غري املتعاقدة؛ املتعاقدة واألطراف وفعالية تدابري اإلدارة املتبعة لدى األطراف )ج(

 تعددة السنوات على صعيد حتقيق األهداف املنشودة؛املوفعالية خطتها اإلدارية  ) د(

 ي معلومات علمية أخرى متاحة.أو  ) ه(

 اجلزء التاسع

 األحكام اخلتامية

تدابري الرقابة بمجلة أمور،  ضمن، واليت تتعلقيف ضوء املعلومات املتاحة، جيوز للهيئة أن تعتمد التدابري املناسبة  -61
ستخدام املركبات املشغلة عن بعد للغا�ت العلمية فقط، ابوتوثيق املصيد واملناطق املسموح بصيد املرجان األمحر فيها، و 

 . فظاألدىن حلصد املرجان األمحر واحلجم املرجعي األدىن حلوالعمق 

 GFCM/40/2016/7و GFCM/36/2012/1و GFCM/35/2011/2تلغى التوصيات  ،وبناء عليه -62

 .GFCM/41/2017/5و

املتعاقدة حكام الواردة يف هذه التوصية من دون اإلخالل ابلقواعد األكثر صرامة املنفذة لدى األطراف  ألوتسري ا -63
 املتعاونة غري املتعاقدة. واألطراف
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 1امللحق 

 صدقواعد مراقبة احل

 إجراءات حمددة لإلدارة ال تطّبق %0 = صدناقصة احلجم يف احلالنسبة املستعمرات 

 %10 < صداحل ناقصة احلجم يفالنسبة املستعمرات % < 0

 تطبق يف حال وجود خطة إدارة وطنية: ال
  .إجراءات حمددة لإلدارة

التشدد أكثر جيب يف حال عدم وجود خطة: 
 املراقبة يف

 %25 < صداحل ناقصة احلجم يفالنسبة املستعمرات % < 10

 ) احلد الفاصل املسبب لإلغالق =( 
التشدد يف املراقبة ومسح حجم اجملموعات 

 املرجانية

% 25 > صدناقصة احلجم يف احلالنسبة املستعمرات 

 ) لإلغالق املسبب الفاصل د(احل
 إغالق املصيد يف املنطقة على سبيل الوقاية
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 2امللحق 

 الرتخيص للصيد

بر�مج اهليئة جلمع البيا�ت، على كل ترخيص للصيد مينح لكل سفينة مرخص هلا  ضمن رهن توفر أحكام أكثر تفصيًال 
 أن حيتوي املعلومات التالية:

 اسم السفينة (السفينة املرخص هلا أو السفينة املستخدمة يف احلصد)؛ -

 اقدة)؛املتعاونة غري املتع املتعاقدة واألطرافاملسند إليها من قبل األطراف  رمزرقم تسجيل السفينة (ال  -

اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (الرمز األجبدي الثالثي احملدد للبلد وفق  ىلدرقم التسجيل  -
 ؛ أرقام) ISO 3  + 9املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس لرموز البلدان

 سم الكامل للميناء)؛ميناء التسجيل (اال  -

 السابق (إن وجد)؛  سماال -

 وجد)؛العلم السابق (إن  -

 التفاصيل السابقة عن حذفها من أي سجالت أخرى (إن وجدت)؛ -

 إشارة املخاطبة الالسلكية الدولية (إن وجدت)؛  -

 نظام رصد السفن أو التجهيزات األخرى لتحديد املوقع اجلغرايف للسفن (اإلجابة بنعم/ال) -

 اإلمجالية املسجلة وقدرة احملرك ابلكيلوواط؛نوع السفينة والطول اإلمجايل واحلمولة اإلمجالية و/أو احلمولة  -

 جتهيزات السالمة واألمن الستقبال املراقبني على منت السفينة (اإلجابة بنعم/ال)؛  -

 املدة الزمنية املسموح بصيد املرجان األمحر خالهلا؛ -

الفرعية ومستطيالت الشبكة املناطق اجلغرافية  املنطقة (املناطق) املسموح مبمارسة صيد املرجان األمحر فيها: -
 اإلحصائية للهيئة؛

 واملشاركة يف برامج البحوث اليت تقودها املؤسسات العلمية الوطنية/الدولية (اإلجابة بنعم/ال؛ إدراج بعض الوصف) -
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 3امللحق 

 شهادة احلصد الصادرة عن بر�مج اهليئة التجرييب لتوثيق املصيد

 التجرييب لتوثيق مصيد املرجان األمحر شهادة احلصد لرب�مج اهليئة 

 السلطة املعنية ابلتصديق احلصدرقم وثيقة 

 ربيد إلكرتوين الفاكس/الاتف/اهل -العنوان  توفر اسم رابن سفينة الصيد، إذا -1

 

 وختمه توقيع رابن سفينة الصيد

النداء/املنظمة البحرية عالمة  ميناء االنطالقدولة العلم و  اسم السفينة ورقم تسجيلها -2
 الدولية (حني تنطبق)

رقم املنظمة الدولية لالتصاالت الالسلكية البحرية عن طريق 
 األقمار الصناعية/الفاكس/رقم اهلاتف/الربيد اإللكرتوين

 امليناء -3

 والبلد اإلنزالميناء  ميناء املغادرة والبلد  

لصيادون) املرخص له على االصياد ( -4
 السفينةمنت 

 ربيد إلكرتوينالفاكس/الاتف/اهل -العنوان  -االسم

 

صاحل  -ص الصيد يرخترقام أرقم أو 
 حني ينطبق ذلك -لغاية (اتريخ) 

رقم الرتخيص ملمارسة صيد 
صاحل لغاية  -املرجان األمحر 

 (التاريخ)

 توقيع صاحب الوثيقة

منطقة  -5
 احلصد

(إحداثيات  
 عرض)الطول، ال

 الوزن احلي املفرغ (كلغ) الوزن احلي املقدر (كلغ) اتريخ احلصد 

    -أ

    -ب
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    - ج

    -د

    -ه

   مصادقة السلطات يف دولة العلم -6

 التاريخ واخلتم التوقيع االسم واللقب

 ربيد إلكرتوين الفاكس/الاتف/اهل -العنوان  اسم اجلهة املصدرة، إن وجدت -7

 

 تاريخال –وختمه املصّدر  توقيع

 ابلتصديرمصادقة السلطة املعنية  -8
- 

 االسم واللقب

 التاريخ واخلتم التوقيع

 ربيد إلكرتوين الفاكس/الاتف/اهل -العنوان  اسم اجلهة املستوردة -9

 

 اتريخ -وختمه توقيع املستورد 

 مصادقة السلطة املعنية ابالسترياد -10

 االسم واللقب

 التاريخ واخلتم التوقيع

 

  



 

 101 

 4امللحق 

 اختصاصات جمموعة العمل التابعة للجنة االمتثال بشأن بر�مج دائم للهيئة لتوثيق مصيد املرجان األمحر

الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. وستضع جمموعة العمل احلّد من يهدف بر�مج توثيق املصيد إىل  1-
يضمن وسم الدفعات الفردية من املرجان األمحر مبعّرف وحيد ، ا وفعاال ومعقول التكلفةاملصيد يكون دائمً ر�جمًا لتوثيق ب

سلسلة القيمة، بدءًا من الصيادين  كامل  وتوثيقها على امتداد ،أو وسم أو غري ذلك حبسب املقتضى) رمز(على شكل 
إىل البائع النهائي. وينبغي لتصميم بر�مج توثيق املصيد أيًضا أن يتيح تقدمي معلومات إىل املستهلك  وصوال املرّخص هلم

 .ويل املنتجالنهائي بشأن منتجات املرجان األمحر اليت يشرتيها، مبا يف ذلك ظروف الصيد واترخيه ومكانه وطريقة حت

 ه، ينبغي جملموعة العمل أن تراعي األمور التالية:بر�مج توثيق املصيد والواثئق املصاحبة ل صياغة ولدى 2-

 خالل املشروع التجرييب؛  حددتاخلربة املستفادة وأفضل املمارسات اليت  - أ

 املرجان األمحر؛ فظواحلالة العامة حل -ب

 وخصائص مصايد املرجان األمحر لدى األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة (األطراف)؛  -ج

 ؛القابلية العالية للتخزين الطويل األجلرجان األمحر، مبا فيها وخصائص امل - د

 واملعلومات (مبا فيها املعلومات النوعية) بشأن مستوى الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم؛  - ه

 والربامج املعمول هبا لدى األطراف ومدى فعاليتها، إذا كان ذلك مناسبًا؛ -و

 والقدرات اإلدارية لكل من األطراف؛  -ز

والربامج املعمول هبا لدى خمتلف املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك، كاهليئة الدولية لصون أمساك  -ح
املوارد البحرية احلية   ونالتونة يف احمليط األطلسي، وهيئة مصايد أمساك مشال شرق األطلسي، وهيئة ص

 ؛للمنظمة عن اخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصيد يف القطب اجلنويب، فضًال 

 والربامج املعمول هبا يف قطاع صناعة اجملوهرات أو يف قطاعات التعدين، إذا كان ذلك مناسبًا. - ط

جان األمحر على امتداد سلسلة القيمة، بدًءا أمور، قابلية تتبع مصيد املر   ضمن مجلةويضمن بر�مج توثيق املصيد،   3-
 وحيددفعة من مصيد املرجان األمحر مبعّرف    إىل البائع النهائي. وينبغي وسم كلّ   من أول مشّغل مرّخص له (الصيّاد) وصوًال 

 .أو بطاقة توسيم أو غريها، حبسب املقتضى) رمز (بشكل
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5امللحق   

للمرجان األمحراخلطوط التوجيهية لوضع خطط تفتيش   

 وضوح:ب ينبغي خلطط التفتيش أن حتدد ما يلي

 وسائل املراقبة: وصف الوسائل البشرية والفنية واملالية املتاحة خصيًصا لتنفيذ اخلطط؛  ) أ(

 واسرتاتيجية التفتيش (مبا يشمل بروتوكوالت التفتيش).  )ب(
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 9املرفق 

 GFCM/43/2019/5التوصية 
 إلدارة مصايد األمساك القاعية املستدامة يف البحر األدر�تيكيبشأن خطة متعددة السنوات 

 )18و 17(املنطقتان اجلغرافيتان الفرعيتان 

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

ضمان  أن هدف اتفاق إنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (اتفاق إنشاء اهليئة) هو  عتباراال إذ تضع يف
والبيئية،   ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،املوارد البحرية احلية واستخدامها على حنو مستدام على املستو�ت البيولوجية حفظ

 اهليئة؛ تطبيق منطقة  يف

واإلدارة هبدف  احلفظأبن على اهليئة، من أجل حتقيق هدف اتفاق إنشائها، أن تعتمد توصيات بشأن تدابري  وإذ تذكر
ضمان االستدامة الطويلة األجل ألنشطة الصيد من أجل احلفاظ على املوارد البحرية احلية، واالستمرارية االقتصادية 

أمهية خاصة إىل التدابري اليت من شأ�ا اهليئة  ىلالتوصيات، تو من خالل اعتماد تلك واالجتماعية ملصايد األمساك، وأنه 
واجملتمعات   مصايد األمساك صغرية النطاقمنع الصيد املفرط والتقليل إىل أدىن حد من املصيد املرجتع ومن اآلاثر احملتملة يف  

 احمللية؛

قائم على النظام اإليكولوجي إزاء مصايد األمساك،   على اهليئة اعتماد تدابري لإلدارة تستند إىل �ج  هيف اعتبارها أن   وإذ تضع
 مستو�ت كفيلة بتحقيق الغلة املستدامة القصوى؛عند لضمان احلفاظ على األرصدة 

يتطلب، يف سياق إنشاء إطار إلدارة املصايد قائم على النظام اإليكولوجي،   2017أبن إعالن مالطة الوزاري لعام    وإذ تذّكر
 املصايد الرئيسية بناء على خطط لإلدارة؛إدارة مجيع 

ا التفاق تنفيذ أحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار على اهليئة تطبيق النهج الوقائي وفقً  هأن وإذ تضع يف اعتبارها
الكثرية   بشأن حفظ وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة السمكية  1982ديسمرب/كانون األول    10املؤرخة  

السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة لألمم   ومدونة 1995أغسطس/آب  4الرتحال، املؤرخة 
 املتحدة (املنظمة)؛

على  " تطبيق أن مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد ملنظمة األغذية والزراعة تفيد أن على الدولوإذ تضع يف اعتبارها 
منهجا وقائيا يف صيانة املوارد املائية احلية وادارهتا واستغالهلا، من أجل محايتها واحلفاظ على بيئتها املائية، مع نطاق واسع 

مراعاة أفضل الدالئل العلمية املتوافرة. وجيب أال يكون عدم وجود معلومات علمية كافية مربرا لتأجيل أو عدم إختاذ تدابري 
 ؛اع املتصلة هبا أو املعتمدة عليها واألنواع غري املستهدفة، وصيانة بيئتها".صيانة األنواع املستهدفة واألنو 

تراعي العوامل البيئية و أّن مجيع التدابري اليت صاغتها اهليئة تقوم على أفضل مشورة علمية متاحة  وإذ تضع يف اعتبارها
 واالقتصادية واالجتماعية ذات الصلة؛ 
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ودون تنظيم   إبالغشأن خطة عمل إقليمية ملكافحة الصيد غري القانوين دون ب GFCM/41/2017/7ابلتوصية  وإذ تذّكر
 ؛العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط اهليئة تطبيق يف منطقة 

نفوق املصيد أن يبقى دون العتبات املأمونة لضمان غالت عالية طويلة األجل واحلد ل ه ينبغيأن هااعتبار  وإذ تضع يف 
 ضمان مصايد أمساك مستقرة وأكثر قدرة على االستمرار؛ مع  ألرصدةا�يار ا احتمالالوقت نفسه من  يف

 ضمان استدامتها؛ ضرورةاألمساك و  األمهية االجتماعية االقتصادية ملصايد هاوإذ تضع يف اعتبار 

ت مرارًا أن أرصدة النازيل األورويب مية االستشارية املعنية مبصايد األمساك (اللجنة) قد اعترب لأن اللجنة الع وإذ تالحظ
تعاين االستغالل  ،والكركند النروجيي والبوري األمحر ومسك موسى الشائع وروبيان السرعوف وروبيان املياه العميقة األمحر

 ؛18و 17املفرط يف املنطقتني اجلغرافيتني الفرعيتني 

الضوء وأ�ا قد سلطت  والعشرين بوجوب تنفيذ تدابري لإلدارةأن اللجنة قد نصحت خالل دورهتا احلادية وإذ تالحظ 
إىل إدارة   جهد الصيد  وخضوع  مبا يضمن عدم ز�دة الصيد  مصايد األمساك املقّيدةمناطق  مزيد من    وتنفيذ  أمهية حتديد على

 ؛ اليت يتم إنزاهلاد أدىن حلجم أمساك املصيد مع إنفاذ احلمستدامة 

 من اتفاق إنشاء اهليئة، التوصية التالية: 13(ب) و8(ب) و5للمواد  ا، وفقً تعتمد

 اجلزء األول

 األهداف العامة والنطاق اجلغرايف والتعاريف

 األهداف العامة 

ترسي هذه التوصية خطة إدارة متعددة السنوات ألنشطة الصيد املستدامة لألمساك القاعية يف البحر األدر�تيكي  1-
) واستغالل األرصدة القاعية بواسطة شباك اجلر القاعية اجملّهزة أببواب وتلك 18و 17(يف املنطقتني اجلغرافيتني الفرعيتني 

مبا يف ذلك األرصدة الرئيسية املذكورة  ،دوجة وشباك اجلر املزدوجة املزودة أببواباجملهزة بدعامة وشباك اجلّر القاعية املز 
 . وبناء على مشورة اللجنة، ميكن توسيع نطاق هذه التوصية ليشمل األنواع األخرى من املعدات واألرصدة.1امللحق  يف

لتوفري غالل على املدى البعيد تتماشى م صمّ تعددة السنوات مع النهج الوقائي. وسوف تُ املوتتسق خطة اإلدارة  2-
على مصايد مستدامة ومستقرة   مع احملافظةاحتمال ا�يار األرصدة    احلد من  ولضمان  ،القصوى    املستدامة  مع مستوى الغلة

 .إليها املصايد ستند تلكبني األرصدة اليت ت ما سرتاعي الطبيعة املختلطة للمصايد والعالقات الديناميكيةهي نسبيًا. و 

اليت تنشط سفنها يف ممارسة الصيد ضمن املنطقتني   املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة وتوافق األطراف 3-
املصايد املعنية وابلتماشي مع األهداف  يفتعددة السنوات هذه املعلى تنفيذ خطة اإلدارة  18و 17اجلغرافيتني الفرعيتني 

 العامة واخلاصة والتدابري اليت تنص عليها هذه التوصية. 

ضمن ارتقاء األرصدة واملصايد تو البحر األدر�تيكي  ختصلإلدارة  نتقاليةاالجمموعة من التدابري الوقائية  وستتخذ 4-
 استكمال املشورة العلمية للجنة.، ابنتظار احلد من التأثريات االجتماعية االقتصادية مع إىل مستو�ت مستدامة بيولوجيًا،
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تعددة السنوات أيًضا إىل خفض أنشطة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم املوتسعى خطة اإلدارة  5-
 . 18و 17املنطقتني اجلغرافيتني الفرعيتني  يف

 النطاق اجلغرايف

 .18و 17تعددة السنوات اليت تلحظها هذه التوصية على املنطقتني اجلغرافيتني الفرعيتني املتسري خطة اإلدارة  6-

 التعاريف

 ألغراض هذه التوصية، ُتطبق التعاريف التالية: 7-

املتوسطة احلالية، تعين أن قيمة نفوق املصيد املقدر، بناء على منط معني للصيد وضمن الظروف البيئية " msyF"  ) أ(
 قصوى طويلة األجل؛ مستدامة تفضي إىل غلة

تعين النقطة املرجعية احلديّة، معربًا عنها ابلكتلة األحيائية للرصيد يف فرتة التسرئة اليت قد تتقلص قدرة  " limB"   )ب(
 التكاثر ما دو�ا؛

األحيائية للرصيد يف فرتة التسرئة، واليت تضمن أبن تعين النقطة املرجعية لالحرتاس، معربًا عنها ابلكتلة "  paB "   )ج(
 تكون نسبة أرجحية  تدين هذه الكتلة األحيائية ما دون النقطة املرجعية احلدية، أقل من مخسة يف املائة.

 قرارحبسب ما حتددمها ال 18و 17يعين املنطقتني اجلغرافيتني الفرعيتني  األدر�تيكي" "البحر  ) د(
GFCM/33/2009/2 العامة ملصايد أمساك  اهليئة تطبيق نشاء مناطق جغرافية فرعية يف منطقة بشأن إ

 ؛GFCM/31/2007/2 قرار، املعّدل للاملتوسط البحراألبيض

واملرخص هلا من  1تعين أي سفينة جر تستهدف األنواع الرئيسية املدرجة يف امللحق  د""سفينة �شطة يف الصي  ) ه(
تنفيذ عمليات صيد حمددة أثناء ب ،املتعاونة غري املتعاقدة الذي حتمل علمه املتعاقدة واألطراف قبل أحد األطراف

 ويف مصايد معيَّنة ضمن ظروف حمددة؛أفرتة معيَّنة يف منطقة معيَّنة 

 ابلتوصية احلالية؛  1"األرصدة الرئيسية" تعين الكائنات البحرية املنتمية إىل األنواع اليت حيددها امللحق  )و(

فئات حبسب جمموعة من أنواع املعدات و  ةاليت تعمل بواسط"القسم احملدد من األسطول" يعين جمموعة السفن   )ز(
 ؛1تستهدف األرصدة الرئيسية املعرفة يف امللحق اليت و  ،3 لحقامل احملدد يف الطول على النحو

من خطة العمل الدولية الصادرة  3يعين األنشطة املبيَّنة يف الفقرة  "م الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظي"  )ح(
ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه،  2001عن منظمة األغذية والزراعة يف عام 

 ؛ GFCM/41/2017/7لألحكام املنصوص عليها يف التوصية  اووفقً 

اليت حتددها األطراف املتعاقدة واألطراف تعين املوانئ أو األماكن القريبة من الشاطئ  "نقطة اإلنزال املعيَّنة"  ) ط(
تتخذها دولة امليناء  تدابري اليتلل ةإقليمي بشأن خطة GFCM/40/2016/1للتوصية  ااملتعاونة غري املتعاقدة وفقً 

العامة ملصايد أمساك البحر األبيض  اهليئة تطبيقملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف منطقة 
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املصيد أو نقله من سفينة إىل أخرى، أو تعبئته أو  إلنزالاملراسي الشاطئية وغريها من منشآت  ، وتشملاملتوسط
إىل  من سفينة املنتجات السمكية ونقلها إبنزالقود أو املؤن، واليت يسمح فيها جتهيزه، أو تزويد سفن الصيد ابلو 

 أخرى وتعبئتها وتغليفها و/أو جتهيزها.

 اجلزء الثاين

 األهداف احملددة 

واملبادئ الواردة   2تعددة السنوات (اخلطة) إىل املسامهة يف حتقيق األهداف املذكورة يف املادة  املهتدف خطة اإلدارة   8-
 .إنشاء اهليئة من اتفاق 5يف املادة 

 وستقوم اخلطة بوجه خاص مبا يلي: 9-

 تطبيق النهج الوقائي يف إدارة مصايد األمساك؛ ) أ(

 عام القصوى املستدامة حبلول املستدامة مستو�ت استغالل األرصدة الرئيسية مستوى الغلة أن تبلغوضمان  )ب(
 ؛2026

ويف جهد الصيد   2017-2015أم مبتوسط الفرتة    2015ومنع أي ز�دة يف طاقة الصيد سواء أتعلق ذلك بعام  )ج(
 ؛2018و 2015 عامي توسط األعوام الثالثة بنيو مبأ 2015سواء أتعلق ذلك بعام 

عن موائل األمساك األساسية اهلامة ابلنسبة إىل األرصدة التجارية لألمساك   ومحاية مناطق التفريخ والتسرئة فضًال  ) د(
 ؛ برزالقاعية األ

 جممل املصيد؛ إنزالواملسامهة يف منع املصيد املرجتع عرب تفادي املصيد غري املرغوب فيه واحلد منه، وضمان  ) ه(

مستوى   مع  مستو�ت لنفوق املصيد تتماشى  حبيث تبلغلصيد وعمليات األساطيل  وتوفري تدابري لتكييف طاقة ا )و(
أساطيل جمدية اقتصادً� من دون اإلفراط يف استغالل املوارد البيولوجية  وجودالقصوى، هبدف  املستدامة الغلة

 البحرية. 

الصيد   هدنظام مؤقت جلتطبيق    )1(:  كالتايل  وترتكز خطة اإلدارة متعددة السنوات على �ج مكّون من خطوتني 10-
البيا�ت العلمية اجلديدة، تقّيم اللجنة حالة األرصدة وتقرتح حصًصا   علىبناءً  ،2021يف عام و  )2(؛ أّول سنتنيخالل 

فتساهم ابلتايل يف بلوغ   ،الصيد ابلتماشي مع األحكام الواردة يف اجلزء الثاين والرابع واخلامس من هذه التوصية  هدسنوية جل
 والبقاء ضمن احلدود البيولوجية املأمونة. )msyF( قيمة نفوق املصيد املقدر

. وحترص األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة يقام نظام مؤقت جلهد الصيد  2021و  2020يف عامي   11-
األساطيل اليت تنشط يف صيد  من قبل(عدد أ�م الصيد) اجلهد اإلمجايل للصيد سيتم خفض  ،2021أنه حبلول على 

 ،جلّر القاعية املزدوجةوشباك ا ،وتلك اجملهزة بدعامة ،األرصدة القاعية الرئيسية ابستخدام شباك اجلر القاعية اجملّهزة أببواب
يف املائة على   12بنسبة  وذلك  ،  18و  17اليت تعمل يف املنطقتني اجلغرافيتني الفرعيتني  و   ،وشباك اجلر املزدوجة املزودة أببواب
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  الصيد السنوي هدمقارنة جب ،يف املائة لشباك اجلر القاعية املزودة بدعامة 16األقل لشباك اجلر القاعية اجملّهزة أببواب، و
. وسيضمن كل من األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة 2018-2015أو متوسط السنوات الثالث ضمن الفرتة    2015 عامل

اإلمجايل خالل السنة املرجعية يف املنطقة، حبسب جمموعات املعدات   اجلهدمتناسبًا مع    جهدهاملتعاقدة أن يكون خفض   غري
. 2017 لعام للهيئة اإلطار املرجعي جلمع البيا�ت ضمن" 2-5يف خانة "املهمة  ورودها على حنو، 4الواردة يف امللحق 

 خلفض اجلهد اإلمجايل. وينبغي 4جمموعات املعدات الواردة يف امللحق على الصيغة و  بناء علىوحتتسب تلك املسامهة 
واليت ستسري    4الصيد املبّينة يف امللحق    هدإىل احلصص الفردية جل  مفضيًالصيد أن يقّسم ابلتساوي بني السنوات االنتقالية،  ل

 .2021و 2020 عامي يف

. وتبّلغ األطراف املتعاقدة 2026إىل  2022 من يف الفرتةمدته مخس سنوات تكون وسيقام نظام جلهد الصيد  12-
. ويف كل عام، بناًء 36مع أحكام الفقرة  متاشيًاالصيد  هدبيا�هتا السنوية جلبواألطراف املتعاونة غري املتعاقدة أمانة اهليئة 

 خصصةاملصيد لاالصيد. ويُعّرب عن تلك احلصص الفردية أب�م  هدعلى مشورة اللجنة، حتدد اهليئة حصًصا فردية سنوية جل 
لألقسام احملددة من األسطول واملعدات املذكورة يف امللحق   ات اجلهدلكل طرف متعاقد وطرف متعاون غري متعاقد، وجمموع

. وتضمن اهليئة لكل من األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة 9، وستتيح تنفيذ األهداف الواردة يف الفقرة 3
املنطقة  يفاإلمجايل يف السنة املرجعية هد ومع اجل 4مع الصيغة الواردة يف امللحق  ههد أو خفضز�دة ختصيص اجل متاشي
 .2021 عام ابتداء من حبسب ما يتم اإلبالغ عنها ،3يف امللحق  بينةموعات اجلهد املجمل وفًقا

على األساطيل الوطنية اليت تعمل ابستخدام شباك اجلر القاعية اجملّهزة أببواب   12و  11وال تسري أحكام الفقرتني   13-
ج)؛ وعلى تلك األساطيل الوطنية (  9الفرتة املرجعية املذكورة يف الفقرة    ضمن  يوم  1  000لفرتة تقل عن      وعلى جهد الصيد

 يوم صيد يف السنة.  3 000أال تتخطى احلد األقصى الذي يوازي 

 األهداف 

املذكورة تعددة السنوات يف إبقاء معدل نفوق مصيد األرصدة الرئيسية  امليتمثل اهلدف التشغيلي من خطة اإلدارة   14-
 msyF، من أجل حتقيق مستوى  msyF  قيمة نفوق املصيد املقدر  بشأنضمن القيم املرجعية الوقائية املتفق عليها    1يف امللحق  

 هذه التوصية.أو احلفاظ عليه ابلتماشي مع أهداف 

 التدابري الوقائية

أي من األرصدة الرئيسية، بناء يف ما خص يف احلاالت اليت تكون فيها الكتلة األحيائية للرصيد يف فرتة التسرئة  15-
، ينبغي للهيئة اختاذ تدابري تصحيحية  paBالنقطة املرجعية لالحرتاس  على املشورة العلمية الصادرة عن اللجنة، ما دون

الصيد،   جهد القصوى. وعلى  املستدامة لضمان العودة السريعة لألرصدة املعنية إىل ما فوق املستو�ت الكفيلة إبنتاج الغلة
 msyFكون على مستو�ت تتماشى مع إنتاج معدل لنفوق املصيد أدىن من قيمة نفوق املصيد املقدر يبوجه خاص، أن 

 .األحيائيةالكتلة  تقّلصمراعاة  مع
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ويف احلاالت اليت تكون فيها الكتلة األحيائية للرصيد يف فرتة التسرئة ألي من األرصدة الرئيسية، بناء على املشورة  16-
، ينبغي للهيئة اختاذ تدابري تصحيحية لضمان  limB  النقطة املرجعية احلديّة العلمية الصادرة عن اللجنة، ما دون

القصوى. وبوجه خاص ميكن للتدابري  املستدامة املستو�ت الكفيلة إبنتاج الغلة العودة السريعة لألرصدة املعنية إىل ما فوق
الصيد أو للحد  هدناسب جلاملفض اخلة تلك أن تتضمن تعليق أنشطة الصيد املستهدفة لألرصدة املعنية، و يالتصحيح

 األقصى للمصيد. 

 اجلزء الثالث

 التدابري الفنية

 فظاحلجم املرجعي األدىن حل

األبيض  البحر النازيل األورويب يف أدىن حلفظحجم مرجعي  بشأن وضع GFCM/40/2016/5تسري التوصية  17-
 املتوسط.

 كالتايل:   (احلجم املرجعي) فظويعّني احلجم املرجعي األدىن حل 18-

 القرين؛ هملمرتًا من حيث طول درع 20 الورديروبيان املياه العميقة  فظيكون احلجم املرجعي األدىن حل ) أ(

 هملمرتًا من حيث طول 70القرين أو  هملمرتًا من حيث طول درع 20للكركند النروجيي  هذا احلجم ويكون )ب(
 الكلي؛ 

 الكلي؛ هسنتمرتًا من حيث طول 20لسمك موسى الشائع  هذا احلجم ويكون )ج(

 الكلي.   هسنتمرتًا من حيث طول 11لبوري األمحر يكون هذا احلجم لو  ) د(

 فظاألدىن حل املرجعييقل حجمها عن احلجم    اليت  ألرصدة الرئيسيةلفردية  المساك  ألعلى منت السفينة ابوال ُحيتفظ   19-
أو ختزينها أو بيعها  إنزاهلاة وأخرى أو نقلها أو بني سفين تلك األمساك يتم نقل كما ال  18و 17الذي حتدده الفقراتن 

 عرضها أو طرحها للبيع.  أو

وتقوم األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة إببالغ أمانة اهليئة سنوً� ابلطرق احملددة اليت تطبقها  20-
الرامية إىل تفادي املصيد املرجتع  اإلنزال، مبا يف ذلك موجبات 19إىل  17مبوجب األحكام املنصوص عليها يف الفقرات 

تفتيش املصيد املفرغ حني يكون لعن طرق  األطراف املتعاونة غري املتعاقدة فضًال والسارية لدى بعض األطراف املتعاقدة و 
 هناك بر�مج مرن ملحوظ على املستوى الوطين. 

 مناطق  مصايد األمساك املقّيدة

يف جابوكا/بومو بيت يف البحر  أمساك مقّيدة مصايدإنشاء منطقة  شأنب GFCM/41/2017/3تسري التوصية   21-
 األدر�تيكي. 
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األرصدة وإدارهتا يف البحر األدر�تيكي. وستنظر اللجنة يف   حفظمن أجل   مقّيدة  أمساك  مصايدمناطق  يتم إنشاء   22-
املتعاقدة جديدة يف جنوب البحر األدر�تيكي ومشاله. وقد جيوز لألطراف  مقّيدة أمساك مصايدمناطق إمكانية إنشاء 

م البيا�ت املطلوبة لتقييم تلك املناطق قبل شهر واحد كحد أقصى من انعقاد واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة املعنية أن تقدّ 
ودعم العمل من أجل تقييم تلك املناطق ابلتماشي مع خارطة  ،2020اللجنة اإلقليمية الفرعية للبحر األدر�تيكي يف عام 

 . 2 امللحق الطريق املفصلة يف

حيظّر أي نشاط للصيد بواسطة شباك اجلر القاعية اجملّهزة أببواب وتلك اجملهزة بدعامة وشباك اجلّر القاعية املزدوجة  23-
خالف   كانإال إذا    ،22و  21املنشأة مبوجب الفقرتني    مصايد األمساك املقّيدةمناطق  وشباك اجلر املزدوجة املزودة أببواب يف  

 إدارة أي من تلك املناطق.  توصية حتدد قواعد ملحوظًا يف ذلك

أو مناطق تسرئة إضافية ألي من أرصدة األمساك القاعية يف البحر  ناطق تفريخوجيوز للجنة أن حتدد أي م 24-
  قد تشمل تقييد نشاط الصيد ويف حال خروج الرصيد عن احلدود املأمونة جيوز للجنة اقرتاح تدابري إضافية  ؛األدر�تيكي

 خارج املياه اإلقليمية. 

 اإلغالق املكاين والزماين

، تقوم األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدةإبغالق املناطق الساحلية بغض النظر عن فظلغا�ت احل 25-
ستة أميال حبرية،   افةوراء مسأربعة أميال حبرية أمام السفن اليت ال يسمح هلا ابلصيد ما  وعمقها ملسافة ستة أميال حبرية، أ

 وأمام املعدات املقطورة اليت تستهدف األرصدة القاعية، وذلك لفرتة مثانية أسابيع متواصلة على األقل. 

يوًما  30حتديد فرتة إغالق لـ  املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة ، بوسع األطراف25وكبديل عن الفقرة  26-
أمام أنشطة الصيد اليت تستخدم شباك  ،اإلقليمية املياه البحريةيف املائة من  20 ما ال يقل عن تشملعلى األقل  متواصًال 

اجلر القاعية اجملّهزة أببواب وتلك اجملهزة بدعامة وشباك اجلّر القاعية املزدوجة وشباك اجلر املزدوجة املزودة أببواب، بغض 
محاية صغار األمساك يف األرصدة القاعية. وينبغي لتلك  هامة جلهة الفرتات اليت تعتربالنظر عن طوهلا الكلي يف املناطق و 

 املناطق أن تراعي أيًضا مسارات هجرة األمساك واألمناط املكانية لتوزيع صغار األمساك. 

 ، ينبغي لألطراف1حتقيًقا لإلدارة املستدامة لألرصدة املذكورة يف امللحق  ،وبغية حتديد قيود مكانية زمنية مناسبة 27-
كل عام بعد ، و 2020يونيو/حزيران  30أن تبّلغ أمانة اهليئة ضمن مهلة أقصاها  املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة

ه اخلاضعة لسلطتها، اليت تطبقها من أجل محاية امليا  ن، ضم26أو    25الفقرتني   ، ابلقيود املكانية على النحو احملدد يفذلك
 . 1مناطق التسرئة والتفريخ لألرصدة القاعية املذكورة يف امللحق 

 اجلزء الرابع
 تدابري إدارة األساطيل  

تعمل  أبال تتخطى الطاقة اإلمجالية لألساطيل اليت تضمن األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة 28-
ابستخدام شباك اجلر القاعية اجملّهزة أببواب وتلك اجملهزة بدعامة وشباك اجلّر القاعية املزدوجة وشباك اجلر املزدوجة املزودة 
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اإلمجالية املسجلة   تهاولمحالداخلي الكلي و/أو    هاأببواب، واليت تنشط يف صيد األرصدة القاعية الرئيسية، من حيث حجم
مدة نفاذ  خاللو ، حبسب ورودها يف كل من السجالت الوطنية وسجالت اهليئة، هاعدد سفن(ابلكيلوواط) و  هاوقوة حمرك

 . 2017-2015، أو املتوسط خالل الفرتة 2015هذه التوصية، طاقة أسطول املصايد القاعية يف عام 

على األساطيل الوطنية اليت تعمل ابستخدام بواسطة شباك اجلر القاعية   28ج) والفقرة  (9وال تسري أحكام الفقرة   29-
ألساطيل لصيد  الطاقة    أماج).  (9ومتارس الصيد ألقل من ألف يوم خالل الفرتة املرجعية املذكورة يف الفقرة    ،اجملّهزة أببواب

 يف املائة خالل الفرتة املرجعية. ر من مخسنيفلن تزاد أكث ،الناشطة اليت تعمل ابستخدام شباك اجلر القاعية اجملّهزة أببواب

ابستخدام شباك اجلر القاعية اجملّهزة أببواب   1صة لصيد األرصدة الرئيسية املذكورة يف امللحق  لسفن املرخّ ل  وينبغي 30-
درج األدر�تيكي، أن تُ وتلك اجملهزة بدعامة وشباك اجلّر القاعية املزدوجة وشباك اجلر املزدوجة املزودة أببواب يف البحر 

 اليت حتمل تلك السفن علمها.  املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة قائمة تضعها األطراف يف

يناير/كانون الثاين  31أمانة اهليئة ضمن مهلة أقصاها  املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة غ األطرافوتبلّ  31-
للسنة احلالية أو  1من كل عام، بقائمة السفن اليت حتمل علمها واليت تنشط يف صيد األرصدة الرئيسية املذكورة يف املرفق 

ابلتوصية  3يف امللحق  ذكورةخص كل سفينة، املعلومات امل ما للسنوات املقبلة.  وتتضمن هذه القائمة، يف
GFCM/42/2018/5  األمساك اليت تستغل أرصدة    القاعية  عددة السنوات إلدارة مصايد األمساك بشباك اجلرشأن خطة متب

 GFCM/39/2015/2) امللغية للتوصيتني 16إىل  12 يف مضيق صقلية (املناطق اجلغرافية الفرعية من القاعية
 .GFCM/40/2016/4و

اجملّهزة أببواب وتلك اجملهزة بدعامة وشباك اجلّر القاعية للسفن العاملة ابستخدام شباك اجلر القاعية  ويسمح 32-
 أنشطة أبن تنفذ فقطاليت تستغل األرصدة القاعية يف البحر األدر�تيكي  ،املزدوجة وشباك اجلر املزدوجة املزودة أببواب

ختصة. يف حال كانت تلك األنشطة مذكورة يف ترخيص للصيد ساري املفعول وصادر عن السلطات امل حمددة صيد
وبسجل  2021يناير/كانون الثاين  1من  اعتبارًا بنظام رصد السفن ،مرتًا 12السفن املرخص هلا اليت يفوق طوهلا  وتزّود

 ،مرتًا 12 اليت يقل طوهلا عنابلنسبة إىل السفن املرخص هلا  يف حني أنه ،2022يناير/كانون الثاين  1إلكرتوين اعتبارًا من 
 حتديد املواقع اجلغرافية واإلبالغ عن املصيد. يف ما خص  ظم األنسبلنستقدر جلنة االمتثال ا

تسجيل كل من أجل ويضمن كل من األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة وضع آليات مناسبة  33-
، السفن سجل يف ملنفذةوجهد الصيد ا نمصيد السف دوينمن أجل تو صيد يف سجل وطين لألساطيل، للسفينة 
شرتطها ي للوائح اليت  وفًقا  من خالل مسح عينات املصيد وجهد الصيد  اإلنزالرصد أنشطة سفن الصيد وعمليات   عن فضًال 

 كل طرف. 

معرفة الساعات الفعلية ملمارسة الصيد، ستطلق  هبدفجهد الصيد املنفذة رصد ل  دقاستكشاف طريقة أ  بغيةو  34-
اهليئة مشروًعا جتريبًيا يرمي إىل تركيب أجهزة استشعار على رافعات السفن من أجل تسجيل إطالق املعدات املقطورة 

 القاعية املنتشرة وسحبها واإلبالغ عنها. 
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معايري احلد األدىن إلنشاء نظام رصد بشأن   GFCM/33/2009/7األحكام املذكورة أعاله ابلتوصية  ◌ّ وال ختل 35-
 .  البحر األبيض املتوسط العامة ملصايد أمساك اهليئة تطبيق السفن يف منطقة 

، ولغا�ت جتميع بيا�ت حول جهد الصيد ألجل أتسيس نظام مستقبلي 2021يناير/كانون الثاين  1واعتبارًا من  36-
يونيو/حزيران   30أن تبّلغ سنوً� أمانة اهليئة حبلول  واألطراف املتعاونة غري املتعاقدةاملتعاقدة  جلهد الصيد، ينبغي لألطراف

من كل عام البيا�ت العائدة للسنة السابقة بشأن الطاقة ابلكيلوواط * أ�م الصيد حبسب كل نوع معدات وطول سفينة، 
 طول. المن دون الدمج بني فئات 

 اجلزء اخلامس

 تعددة السنوات وتنقيحهااملالرصد العلمي وتكييف خطة اإلدارة 

مشورهتا   ،2020اعتبارًا من عام    ،أن تقدم على أساس سنوي  العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك ينبغي للجنة 37-
ددة إلبقاء معدل نفوق املصيد ضمن نطاق حملهداف ااألبشأن حالة األرصدة الرئيسية يف البحر األدر�تيكي مبا يشمل 

النقاط املرجعية الوقائية املتفق عليها لنفوق املصيد، واحلفاظ على األرصدة الرئيسية أو إعادهتا إىل مستو�ت كفيلة إبنتاج 
 . 1ا يتماشى مع األهداف امللحوظة يف الفقرة قصوى مبال املستدامة غلةال

وتقّيم اللجنة التداعيات البيولوجية واالقتصادية واالجتماعية لتنفيذ السيناريوهات املتعددة لإلدارة، هبدف إعادة  38-
 املستو�ت.قصوى واحلفاظ على تلك ال املستدامة غلةالجمموعات األرصدة إىل ما فوق املستو�ت الكفيلة إبنتاج 

 تعددة السنوات. املللجنة، أن تستعرض مضمون خطة اإلدارة ااستناًدا إىل مشورة ، وجيوز للهيئة 39-

تعددة السنوات، تقرر اهليئة املعدم تنفيذ األهداف العامة أو اخلاصة خلطة اإلدارة  على مشورة اللجنة دلوحيثما ت 40-
 ن أجل املسامهة يف حتقيق تلك األهداف.اختاذ أي تدابري إضافية و/أو بديلة لإلدارة م

البيا�ت املناسبة)، أن تقدم مشورة سديدة بشأن   توفر  سبب من األسباب (من قبيل قلة  أليّ وإذا تعّذر على اللجنة   41-
وبشأن مستو�ت استغالهلا، جيوز للهيئة أن تتخذ قرارها بشأن تدابري اإلدارة  1حالة األرصدة الرئيسية الواردة يف امللحق 

األنسب لضمان استدامة املصايد. وتكون تلك التدابري قائمًة على مشورة اللجنة، وتتماشى مع النهج الوقائي وتراعي 
 العناصر البيئية واالجتماعية االقتصادية بطريقة تضمن استدامة املصايد.

رصيد  ، ستقّيم اللجنة أتثري خطوط الصيد الطويلة القاعية اليت تستهدف جمموعات اإل�ث البيّاضة يف2020ام  ويف ع 42-
 ضمنتلك املعدات  ستخداماب ناشطةالنازيل األورويب يف البحر األدر�تيكي. وستقّدر اللجنة ضرورة إدراج األساطيل ال

ن البّياض يف رصيد النازيل األورويب تدابري مكانية حمددة حلماية املكوّ تعددة السنوات تلك، وضرورة اعتماد املخطة اإلدارة 
 للبحر األدر�تيكي. 
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 اجلزء السادس

 اصة للتصدي ألنشطة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيماخلتدابري ال

مجيع السفن الناشطة يف صيد السمك   أن تقومآليًة تضمن    املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة ستضع األطراف 43-
. 1لألرصدة الرئيسية املذكورة يف امللحق  عرضيمصيد ومصيد من  ما حتققه جممل يف البحر األدر�تيكي ابإلعالن عن

يناير/كانون   1اعتبارًا من    ابلوسائط اإللكرتونيةها  مصيدعن  مرتًا موجب اإلعالن    12على السفن اليت يتعدى طوهلا  ي  ويسر 
 هلا النظام األنسب مرتًا فتقّدر جلنة االمتثال 12بغض النظر عن حجم املصيد. أما يف ما خص السفن دون  ،2022 الثاين

 لإلبالغ عن املصيد. 

مصيد السفن  إنزالويقوم كل من األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة بتعيني نقاط إنزال يتم فيها  44-
 الناشطة يف صيد األرصدة الرئيسية يف البحر األدر�تيكي. 

ماكن واألوقات املسموح أن حتدد األ  املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة ولكل ميناء يتم تعيينه، ينبغي لألطراف 45-
 سفينة إىل أخرى.  املصيد ونقله من إنزالهبا لعمليات 

 عمليات تفتيش ابالستناد إىل حتليل للمخاطر.  املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة وتنّفذ األطراف 46-

ر القاعية اجملّهزة أببواب وتلك اجملهزة أي كمية من األرصدة الرئيسية اليت مت صيدها ابستخدام شباك اجل  إنزالوُحيظّر   47-
،  سفن الصيد، يف البحر األدر�تيكي  بنيأو نقلها    ،وشباك اجلر املزدوجة املزودة أببواب  ،وشباك اجلّر القاعية املزدوجة  ،بدعامة

 أعاله. 44غري املوانئ اليت تعينها األطراف، متاشيًا مع الفقرة  آخر أي مكان يف

نوفمرب/تشرين الثاين  30أمانة اهليئة ضمن مهلة أقصاها املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة غ األطراف وتبلّ  48-
األرصدة الرئيسية يف  إنزالعمليات من كل عام أبي تغيري يطرأ على قائمة نقاط اإلنزال اليت جرى تعيينها واليت تتم فيها 

 البحر األدر�تيكي. 

مكافحة أنشطة الصيد غري القانوين  من أجلابلتعاون  املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة وتتعهد األطراف 49-
 املعلومات ومجعها ملكافحة األنشطة غري القانونية.  تبادلودون تنظيم، وال سيما من خالل  إبالغدون 

  .GFCM/41/2017/7وال خيّل اجلزء السادس من هذه التوصية أبحكام التوصية  50-

 اجلزء السابع 

 بر�مج الرصد واملراقبة واإلشراف 

يف صيد  وتنشط اليت تستخدم شباك اجلر سفن الصيد املرخص هلاجتّهز ، 2021يناير/كانون الثاين  1عتبارًا من ا 51-
مرتًا  12مرتًا؛ أما ابلنسبة إىل السفن ما دون    12طوهلا    عّدىت  اإذبنظام رصد السفن    ،1األرصدة الرئيسية املذكورة يف امللحق  

 ما يتيح لسلطات املراقبة تتبع أنشطة تلك السفن.  ،حتديد املواقع اجلغرافيةهة جل هلا فستقّدر جلنة االمتثال النظام األنسب

العامة   إنشاء سجل سفن اتبع للهيئة  بشأن  GFCM/35/2011/1من التوصية    1وبصرف النظر عن أحكام الفقرة   52-
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مصيد األرصدة الرئيسية أبكمله، بغض   دّون، يGFCM/34/2010/1املعدلة للتوصية    األبيض املتوسط  ملصايد أمساك البحر
سجل  يفكيلوغراًما،   50النظر عن الوزن احلي للمصيد، ابإلضافة إىل مصيد األنواع غري املستهدفة الذي يزيد وزنه عن 

 السفن.

ا الصيد أو حده  هداستهالك احلصة املخصصة جلمعّدل  ترصد األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة  و  53-
) وكأ�م للصيد لكل جمموعة من جهد 4(امللحق    2021  عام  معربًا عنها كأ�م للصيد حىت  13األقصى ابلتماشي مع الفقرة  

واعتبارًا من اتريخ استهالك احلصة املخصصة جلهد الصيد أو بلوغ حدها األقصى،  ، يف الفرتة الالحقة. )3الصيد (امللحق 
احلصة  استهلكت فيها اليت األمساك من األنواع املعنيةنة اهليئة وحيظّر ممارسة صيد يقوم الطرف املعين إببالغ ذلك إىل أما

 الطرف.   مت بلوغ حدها األقصى من قبل مجيع أو بعض من سفن الصيد اليت حتمل علم ذلك  اليتالصيد أو    هداملخصصة جل

 اجلزء الثامن 

 بر�مج التفتيش التجرييب

 2020بناء على طلب األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة ومبساعدة أمانة اهليئة، ستقيم اهليئة يف عام   54-
واإلدارة الواردة يف هذه  فظمشروًعا جتريبيًا هبدف إنشاء بر�مج للمراقبة والتفتيش من أجل ضمان االمتثال لتدابري احل

 التوصية. 

. 2020 عام اقبة والتفتيش ذلك على نتائج املشروع التجرييب ويتم اعتماده قبل �ايةبر�مج املر  تكزوسري  55-
 أمور: ضمن مجلةالعناصر التالية،  وسيتضمن

 التفتيش يف أعايل البحار؛  ) أ(

يف هذه التوصية،  نصوص عليهاواإلدارة امل  فظإجراءات للتحقيق الفعال يف أي خرق مزعوم لتدابري احلو  )ب(
 اإلجراءات املتعلقة بتبادل املعلومات؛ هاإلبالغ اهليئة ابإلجراءات املتخذة، مبا في

 خطرية، فضًال  خمالفاتواألحكام بشأن اإلجراءات املناسبة الواجب اختاذها حني تكشف عمليات التفتيش  )ج(
 حتديد مسؤولية دولة العلم يف إطار الرب�مج املنشود؛   من  تأكدلل  إلجراءاتعن املتابعة السريعة والشفافة لتلك ا

 وعمليات التفتيش يف املوانئ؛  ) د(

 واملصيد مبا يف ذلك املتابعة اإلحصائية لغا�ت اإلدارة؛  اإلنزالورصد عمليات  ) ه(

 ؛وبرامج الرصد احملددة، مبا يشمل الصعود إىل ظهر السفينة وتفتيشها )و(

 وبرامج للمراقبني.   )ز(
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 اجلزء التاسع

 اإلدارة الوطنية خطط

الكايف لألرصدة القاعية، على األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة اعتماد تدابري   فظبغية ضمان احل 56-
 إلدارة املصايد أو خطط لإلدارة الوطنية يف البحر األدر�تيكي. 

يناير/كانون الثاين  31إبالغ أمانة اهليئة اعتبارًا من  املتعاقدةاملتعاقدة واألطراف املتعاونة غري  وعلى األطراف 57-
عَتمدة على املستوى الوطين. وعند املقتضى، يف حال تعديل اإلجراءات، ينبغي   2020

ُ
إبجراءات اإلدارة أو خبطط اإلدارة امل

 يناير/كانون الثاين من العام التايل.  31لألطراف إبالغ تلك التعديالت حبلول 

 م اخلتاميةاألحكا

 تعدد السنوات اليت ترسيها هذه التوصية �فذًة لسبع سنوات اعتبارًا من اتريخ اعتمادها. املتبقى خطة اإلدارة  58-

املتعاقدة واألطراف  وال ختّل التدابري الواردة يف هذه التوصية ابلتدابري األكثر صرامة املعتمدة من قبل األطراف 59-
 .  املتعاونة غري املتعاقدة

جيوز للهيئة تنقيح هذه   العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك واستناًدا إىل املشورة العلمية الصادرة عن اللجنة 60-
 التوصية. 
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 1امللحق 

 قائمة ابألرصدة الرئيسية اليت تتناوهلا هذه التوصية

 االسم العلمي االسم
 املنطقة اجلغرافية الفرعية

17 18 

 Merluccius merluccius X X النازيل األورويب

 Nephrops norvegicus X X الكركند النروجيي 

  Solea solea X مسك موسى الشائع

 Parapenaeus longirostris X X الورديروبيان املياه العميقة 

 Mullus barbatus X X األمحر البوري
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 2امللحق 

 يف البحر األدر�تيكيأمساك مقّيدة  مصايدمناطق االختصاصات الرامية إىل إنشاء 

ومع االعرتاف  حيث سادت روح التعاون،يف جابوكا/بومو بيت  املقّيدة األمساك مصايديف أعقاب التنفيذ اإلجيايب ملنطقة 
 مقّيدة أمساك مناطق مصايدبقيمة اعتماد تدابري مشاهبة يف سائر البحر األدر�تيكي، ينبغي للعمل أن يتقدم ابجتاه إقامة 

 يف جنوب البحر األدر�تيكي ومشاله. 

 وقد مت التخطيط للخطوات التالية: 

ة، املقّيد  األمساك مصايدقدة بتقييم جدوى مناطق  قيام فرادى األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعا 1-
 . ابلتشاور مع أصحاب املصلحة الوطنيني

املكو�ت الرئيسية النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة، وموائل األمساك األساسية، والديناميكيات  وأن تغطي 2-
 اإلدارات الوطنية.   لحظهااملكانية ألساطيل الصيد، والتأثريات االجتماعية واالقتصادية حبسب ما ت

 األمساك مناطق مصايدبشأن    تعاقدةاملتعاقدة واألطراف املتعاونة غري امل وتُعقد مناقشات ثنائية بني األطراف 3-
 املمكنة. املقّيدة

وأصحاب املصلحة،   والعلماء   املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة  عقد حلقة عمل مبشاركة األطرافوتُ  4-
بدعم من مشروع التعاون العلمي لدعم الصيد الرشيد يف البحر األدر�تيكي التابع للمنظمة، من أجل النظر 

 جديدة.  مقّيدة أمساك مناطق مصايد نشاءإل رئيسية يف مجيع مكو�ت

مجيع العناصر  ابستكمالوتقوم جمموعة العمل، مبدئًيا قبل انعقاد الدورة املقبلة للجنة اإلقليمية الفرعية للبحر األدر�تيكي،  
مناطق حبسب ما ترد يف "النموذج املوحد لتقدمي مقرتحات بشأن  املقّيدة األمساك مصايدالواجب إدراجها يف اقرتاح منطقة 

  . حوهلاوابالتفاق  للهيئة يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود" املقّيدة األمساك مصايد
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3امللحق   

متثل  نوع املعدات وفئة طول السفينة ("القسم احملدد من األسطول") اليت  بناء على فئات االقرتان بني الصيد    جهدجمموعات  
 2017املصيد يف عام  إنزاليف املائة من عمليات  5ما ال يقل عن 

 نوع املعدات 
املناطق  

اجلغرافية  
 الفرعية

 الطرف األرصدة املعنية
الطول اإلمجايل  

 1فينةللس
جمموعة   رمز

 الصيد جهد

 2أ�م الصيد

 

شباك اجلر القاعية اجملّهزة  
املشغلة بقارب  و أببواب 

 ) OTB(واحد 

 

17-18 
البوري األمحر؛ النازيل األورويب؛ 

؛  الورديروبيان املياه العميقة 
 الكركند النروجيي 

  >OTB12 مرتًا  12أقصر من  

  24 < و مرتًا 12≥ 
 مرتًا

OTB12-24 
 

 

  OTB>24   مرتًا 24أطول من  

  اجملّهزة قاعية الر اجلشباك 
 ) TBB(بدعامة 

 مسك موسى الشائع 17

  >TBB12 مرتًا   12أقصر من    

  24 <و مرتًا 12≥ 
 مرتًا

TBB12-24 
 

 

  TBB>24 مرتًا  24أطول من  

زدوجة  امل قاعية الّر اجلشباك 
)PTB( 

 17-18 

البوري األمحر؛ النازيل األورويب؛ 
؛  الورديروبيان املياه العميقة 

 الكركند النروجيي 

  >PTB12 مرتًا  12أقصر من  

  24< و مرتًا 12≥ 
 مرتًا

PTB 12 -24 
 

 

  PTB >24 مرتًا  24أطول من  

شباك اجلر املزدوجة املزودة 
 ) OTT(أببواب 

17-18 

البوري املقلم؛ النازيل األورويب؛ 
؛  الورديروبيان املياه العميقة 

 الكركند النروجيي 

  >OTT12 مرتًا  12أقصر من  

  24< و مرتًا 12≥ 
 مرتًا

OTT 12 -24 
 

 

  OTT >24 مرتًا  24أطول من  

 
 الصيد.  هدط األقسام احملددة من األسطول واملعدات حاملا تتاح البيا�ت املتعلقة جبتبسّ   1
 .  2021تتاح هذه البيا�ت اعتبارًا من   2
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4امللحق   

الصيد جهدصيغة ختصيص   

حصص جهد الصيد ابلتناسب مع مسامهة األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة   هذهصيغة التخصيص    حتسب
 ، ضمن سنة مرجعية وجمموعة جهد معينتني: جهد الصيديف إمجايل 

 2الطرف(ج) +  2(الطرف(ب) + 2(الطرف(أ) (/2* (الطرف(أ) اخلفض اإلمجايل = (أ)املعين لطرفاب اخلاص فضاخل[
 ))] 2الطرف(ه)  +2+الطرف(د) 

، بناًء على السنة 2017اإلطار املرجعي جلمع البيا�ت عام    من"  2-5يف خانة "املهمة    واردةابلنسبة إىل عدد أ�م الصيد الو 
شباك اجلر القاعية ل يف املائة 12يقرر تطبيق خفض إمجايل بنسبة  ،2018-2015أو املتوسط خالل الفرتة  2015املرجعية 

 .2021-2020يف املائة للشباك اجلر القاعية اجملّهزة بدعامة للفرتة  16اجملّهزة أببواب و

حبسب  ،وعدة صيد  متعاقد وطرف متعاون غري متعاقد وُتستخدم الصيغة أعاله لتخصيص حصة أ�م الصيد لكل طرف
 اجلدول أد�ه.  ما يرد يف

 عدد أ�م الصيد  

 نوع املعدات
اجلغرافية املناطق 

 الفرعية

االحتاد 
 األورويب

2020 

االحتاد 
األورويب  

2021 

 ألبانيا
 2020 

 ألبانيا 
2021 

 اجلبل األسود
 2020 

اجلبل األسود  
2021 

شباك اجلر القاعية  
اجملّهزة أببواب 
واملشغلة بقارب  

 ) OTB(واحد 

17-18 

  2ال ينطبق  1ال ينطبق 22 748 23 124 137 046 147 606

شباك اجلر القاعية  
بدعامة  اجملّهزة 

)TBB ( 
17 

663 8 910 7 

 

  

 

 

  

 
 .  13ابلفقرة  يوم صيد يف العام، عمًال  3 000البالغ  جهد الصيدمينع على اجلبل األسود ختطي حد   1
 . 13ابلفقرة  يوم صيد يف العام، عمًال  3 000البالغ  جهد الصيدمينع على اجلبل األسود ختطي حد   2
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10املرفق   

   GFCM/43/2019/6التوصية 
بشأن تدابري إلدارة مصايد األمساك املستدامة اليت تستهدف الروبيان األمحر العمالق والروبيان األزرق واألمحر 

 )16و ،15و ،14و ،13و ،12ابستخدام شباك اجلر القاعية يف مضيق صقلية (املناطق اجلغرافية الفرعية 

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

 ضمان  أن هدف اتفاق إنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (اتفاق إنشاء اهليئة) هو  عتباراال إذ تضع يف
املوارد البحرية احلية واستخدامها على حنو مستدام على املستو�ت البيولوجية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية  حفظ

 اهليئة؛ تطبيقمنطقة  يف

واإلدارة هبدف  فظعلى اهليئة، من أجل حتقيق هدف اتفاق إنشائها، أن تعتمد توصيات بشأن تدابري احل هأبن وإذ تذكر
ألنشطة الصيد من أجل احلفاظ على املوارد البحرية احلية، واالستمرارية االقتصادية   األمدضمان االستدامة الطويلة 

خاصة للتدابري اليت من شأ�ا منع  عناية اهليئة واالجتماعية ملصايد األمساك، وأنه من خالل اعتماد تلك التوصيات، تويل
واجملتمعات   مصايد األمساك صغرية النطاق  على  اآلاثر احملتملة    كذلكإىل أدىن حد من املصيد املرجتع و الصيد املفرط والتقليل  

 احمللية؛

ع، حسب االقتضاء،  اعلى اهليئة، حتقيقً   هأبن وإذ ُتذكر إدارة  اتباع �ج إقليمي فرعي يفعلى هلدف اتفاق إنشائها أن تشجِّ
 املميزة للبحر األبيض املتوسط والبحر األسود على حنو أفضل؛  خلصائصا  تناولاألحياء املائية لمصايد األمساك وتنمية تربية  

�ج قائم على النظام اإليكولوجي  إىل ابالستناد مصايد األمساك على اهليئة اعتماد تدابري إلدارة هأنوإذ تضع يف اعتبارها 
 غلة مستدامة قصوى؛ لضمان احلفاظ على األرصدة عند املستو�ت الكفيلة بتحقيق

ق النهج الوقائي ابلتماشي مع مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد ملنظمة األغذية اهليئة ستطبّ  أنّ  وإذ تضع يف اعتبارها
 والزراعة؛ 

حفظ  ، بشأن1982كانون األول/ديسمرب    10تفاق تنفيذ أحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، املؤرخة يف  اب  روإذ تذكّ 
ومدونة  1995أغسطس/آب  4وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة السمكية الكثرية االرحتال املؤرخة يف 

 ونالبحار لتدابري الص أعايل راعة، واتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد يفالسلوك بشأن الصيد الرشيد ملنظمة األغذية والز 
 دارة الدولية؛   اإلو 

على  "تطبيق على الدول  هأن مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد ملنظمة األغذية والزراعة تفيد أنوإذ تضع يف اعتبارها 
وادارهتا واستغالهلا، من أجل محايتها واحلفاظ على بيئتها املائية، مع نطاق واسع منهجا وقائيا يف صيانة املوارد املائية احلية 

مراعاة أفضل الدالئل العلمية املتوافرة. وجيب أال يكون عدم وجود معلومات علمية كافية مربرا لتأجيل أو عدم إختاذ تدابري 
 "؛ املستهدفة، وصيانة بيئتهاصيانة األنواع املستهدفة واألنواع املتصلة هبا أو املعتمدة عليها واألنواع غري
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أّن مجيع التدابري اليت صاغتها اهليئة ستقوم على أفضل مشورة علمية متاحة تراعي العوامل البيئية  وإذ تضع يف اعتبارها
 واالقتصادية واالجتماعية ذات الصلة؛ 

األبيض املتوسط إىل تعزيز التعاون يدعو البلدان الواقعة على ضفاف البحر    2017أبن إعالن مالطة الوزاري لعام   وإذ تذّكر
وتنفيذ  ،وتطبيق إجراءات لتحسني استدامة املوارد وال سيما يف ما خص مجع البيا�ت واملشورة العلمية ،تعدد األطرافامل

إطار عمل إلدارة املصايد قائم على النظام اإليكولوجي، واالمتثال ومكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم،  
 وتربية األحياء املائية وممارسة املزيد من التضامن والتنسيق؛صغرية النطاق مصايد األمساك  استدامة دعمو 

بشأن خطة عمل إقليمية ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم   GFCM/41/2017/7ابلتوصية  وإذ تذّكر
 ؛العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط اهليئة تطبيقيف منطقة 

يف دورهتا احلادية والعشرين اليت تقضي بتوسيع   العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك مشورة اللجنة  وإذ تضع يف اعتبارها
بشأن خطة متعددة السنوات إلدارة مصايد األمساك   GFCM/42/2018/3التوصية   ق تدابري اإلدارة الوقائية الواردة يفنطا

العمالق والروبيان األزرق واألمحر ابستخدام شباك اجلر يف حبر املشرق (املناطق  األمحر املستدامة اليت تستهدف الروبيان
بشأن خطة متعددة السنوات إلدارة مصايد  GFCM/42/2018/4ويف التوصية  ،)27و ،26و ،25و ، 24اجلغرافية الفرعية 

العمالق والروبيان األزرق واألمحر ابستخدام شباك اجلر  يف البحر األيوين  األمحر األمساك املستدامة اليت تستهدف الروبيان 
 )؛ 21و ،20و ،19(املناطق اجلغرافية الفرعية 

وجوب بقاء معدل نفوق املصيد ما دون احلدود القصوى املأمونة لضمان غالت مرتفعة على املدى البعيد،  وإذ تراعي
 احلد من احتمال ا�يار األرصدة وضمان مصايد مستقرة وأكثر قابلية لالستمرار؛  مع

 االقتصادية ملصايد األمساك وضرورة ضمان استدامتها؛و األمهية االجتماعية  وإذ تراعي

مع املعارف العلمية متاشيًا تطور حالة األرصدة املستغلة و  معوجوب تنقيح تدابري معينة إلدارة املصايد وتكييفها  عيوإذ ترا
 على حد سواء، ووجوب حتديد وسيلة مالئمة هلذه الغاية؛

 من اتفاق إنشاء اهليئة، التوصية التالية: 13(ب) و8(ب) و5للمواد  اوفقً  تعتمد

 اجلزء األول

 األهداف العامة والنطاق اجلغرايف والتعاريف

 األهداف العامة 

ترسي هذه التوصية تدابري إلدارة األنشطة املستدامة للصيد بواسطة شباك اجلر يف مضيق صقلية (املناطق اجلغرافية   1-
 ).16و ،15و ،14و ،13و ،12الفرعية 

املناطق اجلغرافية  وتوافق األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة اليت تنشط سفنها يف ممارسة الصيد يف 2-
، على تنفيذ تدابري اإلدارة تلك على املصايد املعنية، ابالتفاق مع األهداف العامة واخلاصة اليت تنص 16إىل  12الفرعية 
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 عليها هذه التوصية.

 النطاق اجلغرايف

 .16إىل  12تسري تدابري اإلدارة اليت تلحظها هذه التوصية على املناطق اجلغرافية الفرعية  3-

 التعاريف

 ألغراض هذه التوصية، ُتطبق التعاريف التالية: 4-

 القرار املعّرفة يف  16و ،15و ، 14و ،13و ،12"مضيق صقلية" يعين املناطق اجلغرافية الفرعية  ) أ(
GFCM/33/2009/2  العامة ملصايد أمساك  اهليئة تطبيقمنطقة  ضمنبشأن إنشاء مناطق جغرافية فرعية

 ؛GFCM/31/2007/2املعدلللقرار املتوسط البحراألبيض

تستهدف األنواع الرئيسية املدرجة و يف مضيق صقلية تعمل "السفينة الناشطة يف الصيد" تعين أي سفينة جر  )ب(
من قبل الطرف املتعاقد أو الطرف املتعاون غري املتعاقد الذي حتمل علمه  ترخيًصاحتمل  امللحق هبذه التوصية و  يف

 يف مصايد معيَّنة يف ظروف حمددة؛أو ابلقيام بعمليات صيد حمددة أثناء فرتة معيَّنة يف منطقة معيَّنة يسمح هلا 

ضمن املناطق اجلغرافية خالهلا  ساعة متواصلة، أو جزء منها، تتواجد السفينة    24"يوم الصيد" يعين أي فرتة من   )ج(
عن األمساك وتطلق معدات الصيد وتنصبها وتقطرها وجترها، وتسحب املصيد   حيث تبحث  16إىل    12الفرعية  

إىل متنها وتنقله إىل سفينة أخرى، وحتتفظ به على متنها وتعاجله على متنها وتنقل السمك واملنتجات السمكية 
 وتفرغها؛

 الكائنات البحرية املنتمية إىل األنواع املعرّفة يف امللحق هبذه التوصية؛"األنواع الرئيسية" تعين  ) د(

 اجلزء الثاين

 الرصد العلمي للخطة وتكييفها ومراجعتها

تكفل األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة رصًدا علميًا سنوً� مالئًما حلالة األنواع الرئيسية يف  5-
 مضيق صقلية. 

بتقدير التداعيات البيولوجية واالقتصادية واالجتماعية  العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك وتقوم اللجنة 6-
النامجة عن تنفيذ السيناريوهات املتعددة لإلدارة، هبدف إعادة أعداد األنواع إىل ما فوق املستو�ت الكفيلة إبنتاج غلة 

 واحلفاظ على تلك املستو�ت. ،قصوى مستدامة

 اجلزء الثالث

 تدابري إدارة األساطيل 

قائمة   على  ،لصيد األنواع الرئيسية املذكورة يف امللحق هبذه التوصية يف مضيق صقلية  هلا  لسفن املرّخصيتم إدراج ا 7-
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الذي حتمل تلك السفن علمه. أما السفن غري املدرجة على القائمة  املتعاقد والطرف املتعاون غري املتعاقد يضعها الطرف
من قبل الطرف الذي حتمل علمه فيجب أال تصيد أً� من األنواع الرئيسية أو حتتفظ هبا على متنها أو تنقلها إىل سفينة 

 .أو بيعها �اأخرى أو تفرغها أو ختزّ 

يونيو/حزيران يف كل  30أمانة اهليئة ضمن مهلة أقصاها   املتعاقدةاملتعاقدة واألطراف املتعاونة غري وتبّلغ األطراف 8-
عام بقائمة السفن اليت حتمل علمها واليت تنشط يف صيد األنواع الرئيسية املذكورة يف املرفق هبذه التوصية للسنة احلالية أو 

ابلتوصية  3ما خص كل سفينة، املعلومات املشار إليها يف امللحق  للسنوات املقبلة. وتتضمن هذه القائمة، يف
GFCM/42/2018/5  األمساك اليت تستغل أرصدة  اجلر القاعية بشباك بشأن خطة متعددة السنوات إلدارة مصايد األمساك 

 ). 16إىل  12القاعية يف مضيق صقلية (املناطق اجلغرافية الفرعية من 

لاللتزامات املنصوص عليها  ، صيد األنواع الرئيسية املدرجة يف امللحق هبذه التوصيةومتتثل السفن اليت تنشط يف 9-
العامة ملصايد أمساك  اهليئة تطبيق بشأن اخلطوط التوجيهية إلدارة طاقة الصيد يف منطقة  GFCM/37/2013/2يف القرار 

أنشطة الصيد اليت تقوم هبا، مبا يشمل على األقل، أ�م د السلطات الوطنية بتقرير مفصَّل عن ، وتزوّ البحراألبيض املتوسط
سنة على يف ال ، مرةالتشغيل ومنطقة التشغيل وإمجايل كمية مصيد األنواع الرئيسية. وحتال هذه املعلومات إىل أمانة اهليئة

 األقل. 

ممكًنا، حتديد قيود مكانية/زمنية ، حني يكون ذلك  املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة وجيوز لألطراف 10-
ابإلضافة إىل القيود القائمة أصال، جيوز مبوجبها حظر أنشطة الصيد أو تقييدها من أجل محاية مناطق جتمع صغار األمساك 

بتلك  ، حسب االقتضاء، أمانة اهليئة بقائمةاملتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة طر األطرافمن األنواع الرئيسية. وختُ 
 .2020يناير/كانون الثاين  1يف موعد أقصاه  ،املناطق وابلقيود املفروضة

 اجلزء الرابع

 إدارة جهد الصيد

 1 ضمن مهلة أقصاها ،للمرة األوىل غ األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة أمانة اهليئةتبلّ   12-
التوصية إىل   ،يف صيد األنواع الرئيسية املدرجة يف امللحق هبذه ناشطةال مجيع سفنها، بقائمة تضم 2020يونيو/حزيران 

 جهد الصيد.يف ما خص جانب مستواها التارخيي 

ابلتوصية  3وتتضمن تلك القائمة معلومات عن كل سفينة على النحو املشار إليه يف امللحق  13-
GFCM/42/2018/5. 

 اليت يبذهلا ممتثلة لصيداد و أسطوله أو جهطاقة أبن  متعاقدطرف متعاون غري كل  متعاقد و ويكفل كل طرف 14-
ضيق صقلية الواردة يف مل ةاألنواع الرئيسي ت خالهلااستغلاليت خالل السنوات األخرية  طبقةوامل للمستو�ت املسموح هبا

 املرفق هبذه التوصية.

ز�دة و/أو املبادرة فورًا إىل إخطار أمانة اهليئة أبي  املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة وينبغي لألطراف 15-
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 حدوث هكذا تغريات. لدى املعنية ابألنواع الرئيسية أساطيل الصيدنقصان و/أو تعديل يطرأ على 

 وحتّدثها وتنشرها على املوقع اإللكرتوين  ،ابلصيد لألنواع الرئيسية وحتتفظ أمانة اهليئة بقائمة سفن الصيد املرخص هلا 16-
 سياسات اهليئة وإجراءاهتا املتعلقة حبماية سرية البيا�ت. مبوجبللهيئة 

سجل   علىكل سفينة صيد    إلدراجوضع آليات مالئمة    طرف متعاون غري متعاقد متعاقد وكل ويكفل كل طرف 17-
 .نالسف تسجال من خاللفيه املصيد وجهد الصيد لكل سفينة  دّونوطين لألساطيل ي

 اجلزء اخلامس

 ددة للتصدي ألنشطة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيماحملتدابري ال

 .املعّني  بغض النظر عن حجم املصيد ،اإلعالن عن املصيد سري موجبي 18-

طرف متعاقد وكل طرف متعاون غري متعاقد نقاط إنزال املصيد اليت تستخدمها السفن اليت تنشط  د كلّ حيدّ و  19-
 صيد األنواع الرئيسية يف مضيق صقلية. يف

املوانئ اليت حتددها األطراف  غريضيق صقلية يف أي مكان ملأي كمية من مصيد األنواع الرئيسية  إنزالر وحيظّ  20-
 وحيظر نقلها من سفينة صيد إىل سفينة أخرى. ،نة غري املتعاقدةاملتعاقدة واألطراف املتعاو 

وتتعاون األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة يف مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون  21-
 القانونية.تنظيم، ال سيما من خالل تبادل املعلومات ومجع املعلومات االستخباراتية ملكافحة األنشطة غري 

 .GFCM/41/2017/7وال خيل اجلزء اخلامس من هذه التوصية أبحكام التوصية  22-

 اجلزء السادس

 أحكام ختامية

مشورهتا   2020م على أساس سنوي اعتبارًا من عام  أن تقدّ   العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك ينبغي للجنة 23-
ضيق صقلية، مبا يشمل األهداف احملددة إلبقاء معدل نفوق املصيد ضمن نطاق النقاط ملبشأن حالة األنواع الرئيسية 
أو إعادهتا إىل املستو�ت  ،معدل نفوق املصيد، واحلفاظ على أرصدة األنواع الرئيسيةبشأن املرجعية الوقائية املتفق عليها 

 صوى.ق مستدامة الكفيلة إبنتاج غلة

مشورًة علمية من أجل متكني اهليئة  العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك ، ستسدي اللجنة2022ويف عام  24-
 من وضع خطة إدارة متعددة السنوات لألنواع الواردة يف امللحق هبذه التوصية يف ما خص مضيق صقلية. 
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 ملحق

 هذه التوصية تتناوهلاقائمة ابألنواع الرئيسية اليت 

 االسم العلمي  االسم
 املنطقة اجلغرافية الفرعية

12 13 14 15 16 

 Aristaeomorpha foliacea X X X X X الروبيان العمالق األمحر 

 Aristeus antennatus X X X X X الروبيان األزرق واألمحر 
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 11املرفق 

 GFCM/43/2019/7التوصية 
 اهليئة تطبيقيف منطقة النفاذبشأن املعلومات عن اتفاقات 

 ،)اهليئة (املتوسطإن اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض 

ضمان  أن هدف اتفاق إنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (اتفاق إنشاء اهليئة) هو  عتباراال إذ تضع يف
املوارد البحرية احلية واستخدامها على حنو مستدام على املستو�ت البيولوجية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية  حفظ

 اهليئة؛ تطبيقمنطقة  يف

مبكافحة  للهيئةيعكسان االلتزام القوي  2016وإعالن بوخارست لعام  2017لعام  ير أبن إعالن مالطة الوزا وإذ تذكر
 تباًعا؛ ،الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود

تدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملكافحة الصيد غري القانوين لل  ةإقليمي  ةخط  بشأن  GFCM/40/2016/1ابلتوصية    رذكّ توإذ   
 ؛ البحر األبيض املتوسط العامة ملصايد أمساك اهليئة تطبيقدون إبالغ ودون تنظيم يف منطقة 

نوين دون إبالغ ودون تنظيم  بشأن خطة عمل إقليمية ملكافحة الصيد غري القا GFCM/41/2017/7ابلتوصية  وإذ تذّكر 
 ؛العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط اهليئة تطبيقيف منطقة 

اهليئة ومن أن تلك  تطبيقمن استمرار أنشطة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف منطقة وإذ تعرب عن قلقها  
 واإلدارة؛ حفظاألنشطة تنتقص من فعالية تدابري اهليئة لل

بدرجة كبرية أنشطة الرصد والرقابة واإلشراف على صعيد  سّهليلنفاذ أبن تبادل املعلومات بشأن اتفاقات ا وإذا تقرّ  
 وتنفيذها إبنصاف ومن دون متييز؛  مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، وبضرورة تطوير تلك التدابري 

بضرورة ضمان الشفافية بني األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة ابلنسبة إىل شروط النفاذ إىل مياه  وإذ تقرّ  
 ودون تنظيم؛ إبالغمكافحة الصيد غري القانوين دون غاية تيسري اجلهود املشرتكة لألجل ال سيما  ،الدول الساحلية

 من اتفاق إنشاء اهليئة، التوصية التالية: 13(ب) و8(ب) و5للمواد  ا، وفقً تعتمد

 اجلزء األول

 اتفاقات النفاذ

يف  تصيد نينبغي لألطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة اليت تسمح للسفن الرافعة علًما أجنبًيا أب 1-
 املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة ها، واألطرافتطبيقتديرها اهليئة ضمن منطقة  اأنواعً  املياه الواقعة حتت سلطتها

، عّني اتفاق م  وجبأنواع تديرها اهليئة مب  بصيد  أو طرف غري متعاقد  ف آخراليت تقوم سفنها يف املياه الواقعة حتت سلطة طر 
بوجود هكذا اتفاق وأن تقدم إىل أمانة اهليئة  ،قبل استهالل أنشطة الصيد ،بشكل فردي أو مجاعي أمانة اهليئةغ أن تبلّ 

 : تتضمنهذه االتفاقات بشأن معلومات 
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األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة، أو األطراف غري املتعاقدة أو اهليئات األخرى املشاركة  ) أ(
 االتفاق؛  يف

 والفرتة أو الفرتات الزمنية اليت يشملها االتفاق؛  )ب(

 صة وأنواع املعدات؛وعدد السفن املرخّ  )ج(

 واألرصدة أو األنواع املسموح بصيدها مبا يف ذلك أي حدود مفروضة على املصيد؛ ) د(

 أو احلدود املفروضة على مصيدها؛ املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة واحلصص الفردية لألطراف ) ه(

غري متعاقد   ا متعاو�ً ا أو طرفً متعاقدً   اوتدابري الرصد واملراقبة واإلشراف اليت تستوجبها دولة العلم اليت تكون طرفً  )و(
 والدول الساحلية املعنية، مع وجوب حتديد ما يلي يف ما خص الدولة الساحلية:

 رخص؛  السلطة الوطنية (معلومات االتصال) املسؤولة عن إصدار تراخيص الصيد أو ال 1-

  ؛ واإلشرافوالسلطة الوطنية (معلومات االتصال) املسؤولة عن أنشطة الرصد واملراقبة  2-

�هيك  ،مبا فيها تلك املربمة بني األطراف املعنية ،وموجبات اإلبالغ عن البيا�ت املنصوص عليها يف االتفاق )ز(
 رفعها إىل اهليئة؛  واجبابملعلومات ال ما يتعلقع

 االتفاق اخلطي.ونسخة عن  )ح(

 1املعلومات اليت حتددها الفقرة  فإنّ قبل دخول هذه التوصية حيز التنفيذ،  ساريةاالتفاقات ال يف ما خصّ أما  2-
 قبل انعقاد الدورة الرابعة واألربعني للهيئة. جيب أن تقدم

جيب إبالغ أمانة اهليئة هبكذا  ،1عّدل اتفاق للنفاذ بطريقة تغّري أً� من املعلومات اليت حتددها الفقرة وحني يُ  3-
 تغيريات على الفور.

 غري متعاقد ا متعاو�ً ا أو طرفً ا متعاقدً وابلتماشي مع شروط اهليئة إلبالغ البيا�ت، على دول العلم اليت تكون طرفً  4-
بتلك  ًال عم ، أن تكفل اإلبالغ عن كل مصيد مستهدف وعرضي يتمّ 1يف االتفاقات املذكورة يف الفقرة  واليت تشارك
 االتفاقات. 

يف االتفاقات   واليت تشارك غري متعاقد  ا متعاو�ً ا أو طرفً ا متعاقدً وينبغي لدول العلم والدول الساحلية اليت تكون طرفً  5-
هبكذا اتفاقات،   اتفاق، مبا يف ذلك كل مصيد يتم عمًال   مبوجب كلّ ذة م موجزًا ابألنشطة املنفّ ، أن تقدّ 1الفقرة   املذكورة يف

 يف تقريرها السنوي املرفوع إىل اهليئة.

 غري متعاقد، للسفن احلاملة ا متعاو�ً ا أو طرفً ا متعاقدً ويف احلاالت اليت تسمح فيها الدول الساحلية اليت تكون طرفً  6-
ها، من خالل آلية غري اتفاقات تطبيقتديرها اهليئة يف منطقة  اأنواعً يف املياه الواقعة حتت سلطتها  ن تصيدعلًما أجنبيًا أب

وطرف  غري متعاقد ف متعاونأو طر  متعاقد بني طرف اتتفاقالأو ا فيما بينها ةتعاقداملغري  نةتعاو املأو  ةتعاقدامل طرافاأل
حصرًا عن توفري  مسؤوًال  طرفًا متعاقًدا أو طرفًا متعاوً� غري متعاقد الذي يكون غري متعاقد، يكون الطرف الساحلي املعين
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اليت تشرتك سفنها يف و غري متعاقد  متعاو�ً  اأو طرفً  امتعاقدً  ااملعلومات املطلوبة هلذه التوصية. أما دول العلم اليت تكون طرفً 
على النحو املنصوص عليه يف  ،م إىل اهليئة املعلومات ذات الصلة بشأن االتفاقفيجب أن تسعى إىل أن تقدّ  ،اتفاقهكذا 
  .1 الفقرة

 اجلزء الثاين

 دور اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط

البيا�ت  أن تقوم بتجميعو  ،أن تصيغ منوذًجا إلبالغ املعلومات املنصوص عليها يف هذه التوصية اهليئة على أمانة 7-
بوترية سنوية ضمن تقرير يرفع إىل جلنة االمتثال كي تنظر فيه   املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة  مة من األطرافاملقدّ 

 خالل دورهتا.

 للوائح الوطنية حلماية السرية.  االمتثالذه التوصية هب ًال عماملعلومات املقدمة  مجيع وعلى 8-
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 GFCM/43/2019/8التوصية 
 تطبيقبشأن وضع قائمة السفن اليت يفرتض أ�ا قامت أبنشطة صيد غري قانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف منطقة 

 GFCM/33/2009/8اهليئة املعدِّلة للتوصية 

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

ضمان  أن هدف اتفاق إنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (اتفاق إنشاء اهليئة) هو  عتباراال إذ تضع يف
املوارد البحرية احلية واستخدامها على حنو مستدام على املستو�ت البيولوجية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية  حفظ

 اهليئة؛ تطبيقمنطقة  يف

بشأن خطة عمل إقليمية ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم   GFCM/41/2017/7ابلتوصية  وإذ تذّكر
 ؛العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط اهليئة تطبيقيف منطقة 

ة الوطنية من أن الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يستمر يف تقويض إدارة األرصد وإذ تعرب عن قلقها العميق
واإلقليمية لألمساك والنظم اإليكولوجية البحرية وسبل معيشة الصيادين الشرعيني، ومن أن تلك األنشطة تنتقص من فعالية 

 واإلدارة؛ فظتدابري اهليئة يف جمال احل

بشأن املصايد وتربية األحياء املائية يف  2018وإعالن صوفيا الوزاري لعام  2017وإذ تذّكر أبن إعالن مالطة الوزاري لعام 
للهيئة مبكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف البحر األبيض املتوسط   الراسخالبحر األسود يعكسان االلتزام  

 تباًعا؛ ،والبحر األسود 

تدابري مضادة ينبغي  ، من خاللمأنشطة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظي  تزايدعلى رفع حتدي وإذ تعقد العزم 
 دون اإلخالل ابلتدابري األخرى املعتمدة إزاء الدول العلم مبوجب صكوك اهليئة ذات الصلة؛بتطبيقها على السفن، 

اليت متارس الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون  من السفن هاوغري  عاجلة مسألة سفن الصيدملالضرورة امللحة  وإذ تعي
 ة ذات الصلة اليت تدعم الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم؛ واألنشط ،تنظيم

وجوب حل الوضع يف ضوء مجيع الصكوك الدولية املتعلقة ابملصايد، وابلتماشي مع احلقوق واملوجبات ذات وإذ تالحظ 
 قليمية إلدارة مصايد األمساك ومنظمة التجارة العاملية؛إلاملنظمات ا سائر الصلة اليت أرستها

الصيد غري القانوين  بشأنيف تبسيط اإلجراءات والشروط الواردة يف التوصيات السابقة للهيئة بشأن وضع قوائم وإذ ترغب 
 وحتسينها؛   ،دون إبالغ ودون تنظيم

 من اتفاق إنشاء اهليئة، التوصية التالية: 13(ب) و8(ب) و5للمواد  ا، وفقً تعتمد
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 GFCM/33/2009/8تعديل التوصية 

 على النحو التايل:  GFCM/33/2009/8من التوصية  13تعّدل الفقرة  1-

د) تضمن أال حيقق أي من مواطنيها، سواء أكان شخًصا طبيعًيا أم قانونًيا خاضًعا لواليتها القانونية، أي استفادة (" 
 ني واملالكنين الفعلييستفيد واملنيدعم أنشطة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم أو الضلوع فيها (أي املشّغل من

 الدعم اللوجسيت واخلدمات، مبا يشمل مقدمي التأمني وغري ذلك من مقدمني للخدمات املالية)." يومقدم

 وُيستبدل مبا يلي:  1 امللحقيُلغى نص  2-

 املعلومات الواجب إدراجها يف مجيع قوائم الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم (املسودة والنسخة النهائية)" "

لسفن الصيد غري القانوين دون إبالغ  قائمة املؤقتة الو  ة سفن الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم،م ينبغي ملشروع قائ
 التفاصيل التالية، إذا أتيحت:على  أن حتتوي    ،إبالغ ودون تنظيم  سفن الصيد غري القانوين دونلوالقائمة املعتمدة    ودون تنظيم  

 سم السفينة حاليًا وامسها (أو أمساؤها) سابًقا؛ ا ) أ(

 وعلم السفينة والعلم أو األعالم السابقة اليت رفعتها؛  )ب(

 املالكني املستفيدين؛  ا يشملمالكيها السابقني مبوأمساء وعناوين واسم وعنوان مالك السفينة احلايل  )ج(

 ومكان تسجيل مالك السفينة؛  ) د(

 ومشّغل السفينة احلايل ومشغلها أو مشغلوها سابًقا؛  ) ه(

 السابقة؛  هاوعالمة نداء السفينة وعالمة نداء )و(

 ورقم تسجيل السفينة لدى املنظمة البحرية الدولية؛  )ز(

 ورقم هوية اخلدمة املتنقلة البحرية؛  )ح(

 وطول السفينة الكلي؛  ) ط(

 لسفينة؛  لوصور فوتوغرافية  )ي(

 واتريخ إدراج السفينة للمرة األوىل على قائمة اهليئة اخلاصة ابلصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم؛  )ك(

 واتريخ ممارسة نشاط الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم املزعوم؛  )ل(

 وموقع تنفيذ نشاط الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم املزعوم؛ )م(

وموجز ابألنشطة يربر إدراج السفينة على القائمة، إىل جانب إحاالت مرجعية إىل مجيع الواثئق ذات الصلة  )ن(
 ه األنشطة وتقيم الدليل عليها؛ اليت تقدم معلومات عن هذ

 ونتائج أي إجراءات متخذة.  )س(
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 GFCM/43/2019/1القرار 
 اهليئة تطبيقبشأن حتديد التدابري املنطبقة على مناطق مصايد األمساك املقيدة يف منطقة 

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

 حفظضمان  هو) إنشاء اهليئة أبن هدف اتفاق إنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (اتفاق إذ تذّكر
، يف منطقة ة والبيئي ةواالقتصادي ةواالجتماعي ةالبيولوجي �تمستدام على املستو على حنو املوارد البحرية احلية واستخدامها 

 اهليئة؛ تطبيق

أن مجيع التدابري اليت صاغتها اهليئة تقوم على أفضل مشورة علمية متاحة، مع مراعاة العوامل البيئية  اعتبارهاوإذ تضع يف 
 واالقتصادية واالجتماعية ذات الصلة؛ 

من الفقرة (ب) للمادة الثامنة من اتفاق إنشاء اهليئة الرامي إىل "تقليص آاثر أنشطة الصيد  2البند وإذ تضع يف اعتبارها 
 املوارد البحرية احلية ونظمها اإليكولوجية"؛  على

) للمادة الثامنة من اتفاق اهليئة الرامي إىل "حتديد مناطق خمصصة حصرً� بمن الفقرة ( 4البند  وإذ تضع يف اعتبارها
احلضانة ومناطق وضع للصيد حلماية النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة، مبا يف ذلك على سبيل املثال وال احلصر مناطق 

 […]"؛  البيض

 يف مساكاألستدامة مصايد ال )2020-2017( متوسطة األجلبشأن اسرتاتيجية  GFCM/40/2016/2ابلقرار  روإذ تذكّ 
 مناطق مصايدحتديد على تشجيع الأ) حول " 2-4و�جتها  4البحر األبيض املتوسط والبحر األسود، وال سيما هدفها 

ذات األولوية ضمن املناطق البحرية ذات األمهية اإليكولوجية أو  واقعمحاية املوإقامتها ألجل ديدة اجل قّيدةامل األمساك
ضمان كفاءة ل من أنشطة الصيد املؤذية، وتنفيذ نظم للرصد واملراقبة  ،والنظم اإليكولوجية البحرية اهلشة وغريها ،البيولوجية

 "؛ 3هذه التدابري املكانية، مبا يشمل أيًضا ما يتعلق ابهلدف 

بشأن  GFCM/29/2005/1عن التوصية  ، فضًال منه 38 ةقر الفوال سيما  2017إبعالن مالطة الوزاري لعام وإذ تذكر 
إدارة مصايد أمساك معينة تستغل أنواع األمساك القاعية واملياه العميقة وإنشاء منطقة مصايد أمساك مقيدة على عمق يتجاوز 

محاية أجل  من نيف خليج ليو  مقّيدة أمساك مصايدبشأن إنشاء منطقة  GFCM/33/2009/1مرت، والتوصية  000 1
بشأن إنشاء منطقة مصايد أمساك  GFCM/41/2017/3 ، والتوصيةأعماق البحاراجملموعات البيّاضة واملوائل احلساسة يف  

 مصايد أمساك بشأن إنشاء مناطق  GFCM/30/2006/3 والتوصية  ،مقيَّدة يف جابوكا/بومو بيت يف البحر األدر�تيكي
 أعماق البحار؛  مقيدة حلماية املوائل احلساسة يف

يف املائة على  10 ما نسبته حفظالذي يدعو حتديًدا إىل  5-14دف األمم املتحدة للتنمية املستدامة هب يط علًماوإذ حت
 األقل من املناطق الساحلية والبحرية، مبا يتسق مع القانون الوطين والدويل؛
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على املناطق تساهم يف صون و/أو إعادة   قائمةً   إداريةً   ابعتبارها أداةً   املقّيدة  األمساك ناطق مصايدعلى االعرتاف مب  وإذ تشدد
التنوع البيولوجي البحري الذي يعترب مهًما لالستغالل املستدام لألرصدة   حفظ  يفو   ،املوارد البحرية احلية إىل حالتها السليمة

ن اهليئة قد اختذت إجراءات يف هذا الصدد من خالل إقامة مناطق أبإطار �ج النظام اإليكولوجي إلدارة املصايد، و يف
 ؛قّيدةامل مصايد األمساك

 أمهية تعزيز رصد تلك املناطق؛  وإذ تالحظ

استنتاجات جمموعة العمل املعنية بنظام رصد السفن ونظم الرقابة ذات الصلة، اليت عقدت اجتماعها   وإذا أتخذ يف االعتبار
 ؛ 2019متوز يف ألبانيا يف يوليو/

 من اتفاق إنشاء اهليئة، القرار التايل: 8و 5للمادتني  ا، وفقً تعتمد

والرصد واملراقبة واإلشراف النافذة حاليًا واملطبقة  فظ، ينبغي ألمانة اهليئة حتديد مجيع تدابري احل2019يف عام  1-
 ها.تطبيقاليت أنشأهتا اهليئة يف منطقة  قيدةامل مصايد األمساكمناطق  يف

وبناء عليه، ينبغي جملموعة العمل املعنية ابلصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف البحر األبيض املتوسط  2-
 .2020والبحر األسود أن تضع تقريرًا يقّيم تلك التدابري يف عام 

قاد دوريت جلنة االمتثال وينبغي إبالغ هذا التقرير إىل األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة قبل انع 3-
 . 2020مية االستشارية املعنية مبصايد األمساك للنظر فيه خالل عام لواللجنة الع
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 GFCM/43/2019/2القرار 
 اهليئة تطبيقاحليتانيات يف منطقة  حفظبشأن تعزيز 

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

 حفظضمان  هو) اتفاق إنشاء اهليئةأبن هدف اتفاق إنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط ( إذ تذّكر
، يف منطقة ةوالبيئي ةواالقتصادي  ةواالجتماعي ةالبيولوجي �تمستدام على املستو  على حنواملوارد البحرية احلية واستخدامها 

 اهليئة؛  تطبيق

 وال سيما خطة التنفيذ التابعة له؛ 2002إبعالن جوهانسربغ بشأن التنمية املستدامة لعام  وإذ تذكر

، وتذّكر ابلنهج األغذية والزراعة لألمم املتحدة على مبادئ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد ملنظمة وإذ تعيد التأكيد
 املصايد؛الوقائي وابلنهج القائم على النظام اإليكولوجي إلدارة 

أنشطة الصيد قد يؤثر بشكل خطري يف جمموعات احليتانيات لدى  على مستوىأن املصيد العرضي للحيتانيات  وإذ تعترب
 اهليئة؛  تطبيقمنطقة 

اهليئة، �هيك عن املصيد غري احملتسب للحيتانيات جراء  تطبيقالصيد املنفذة يف منطقة  عملياتأبن بعًضا من  وإذ تقر
فهم هذه  نه يتوجبؤثر سلبًا يف احليتانيات، وأبتفقدان معدات الصيد يف البحر (ما يعرف بـ"الصيد غري املقصود") قد 

 ة؛ الظاهرة بصورة أفضل من أجل استنباط تدابري وتنفيذها للحد من تلك اآلاثر املضرّ 

اق املعين بصون احليتانيات يف البحر األسود والبحر األبيض املتوسط ومنطقة األطلسي املتامخة، والذي ابالتف روإذ تذكّ 
 تشمل أهدافه ختفيف التأثريات السلبية بني احليتانيات وأنشطة الصيد؛  

التابع التفاقية  ملتوسطاملتمتعة حبماية خاصة والتنوع البيولوجي يف البحر األبيض اابلربوتوكول املتعلق ابملناطق وإذ تذّكر 
يف  وجد(اتفاقية برشلونة)، وبقوائم العديد من أنواع احليتانيات اليت ت البيئة البحرية واملنطقة الساحلية للبحر املتوسطمحاية 

 منطقة اختصاص االتفاقية املذكورة؛ 

بشأن احلّد من استخدام الِشباك العائمة يف البحر األبيض املتوسط، وابلتوصية  GFCM/22/1997/1ابلتوصية  روإذ تذكّ 
GFCM/36/2012/2  العامة ملصايد أمساك البحر  اهليئة تطبيقبشأن احلد من املصيد العرضي للحيتانيات يف منطقة

 ؛  املتوسط األبيض

مصايد األمساك يف البحر األبيض املتوسط والبحر  الستدامة) 2020-2017( املتوسطة األجلسرتاتيجية الابوإذ تذّكر 
"التقليل إىل أدىن حد ممكن من أشكال التفاعل غري املرغوب فيها بني مصايد األمساك والُنظم  4األسود، ال سيما اهلدف 

ة ومصايد أمساك : "نظم إيكولوجية أكثر صح2-4اإليكولوجية والبيئة البحرية وختفيفها" ووضع إجراءات متصلة ابلناتج 
 أكثر إنتاجية"؛ 
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لزم املوقعني عليه، يف سياق إنشاء إطار إلدارة املصايد قائم على النظام ◌ُ ي  2017إعالن مالطة الوزاري لعام    وإذ تذّكر أبن
 واملوائل احلساسة؛ عرَّضة للخطراملاإليكولوجي، بضمان احلماية املناسبة لألنواع 

مذكرة التفاهم املوقعة بني اهليئة وبني خطة عمل بر�مج األمم املتحدة للبيئة للبحر األبيض املتوسط وإذ تضع يف اعتبارها 
بني االتفاقيات اإلقليمية بشأن البحار، مبا يف ذلك من أجل  والتشغيلياليت هتدف إىل توطيد أواصر التعاون االسرتاتيجي 

 ئل واألنواع البحرية؛احلد من أتثري املصيد يف املوا

تلك  حفظاهليئة وابلتايل املسامهة يف حتسني حالة  تطبيقلحيتانيات يف منطقة ل العرضي صيداملإىل خفض  وإذ ترمي
 احليوا�ت ابلتماشي مع �ج النظام اإليكولوجي إلدارة املصايد؛

مية االستشارية املعنية مبصايد األمساك بشأن ضرورة إقرار تدابري للحد من املصيد لمشورة اللجنة الع وإذ تضع يف اعتبارها
 العرضي للحيتانيات؛  

مكانية أيًضا بضرورة مجع املزيد من البيا�ت واملعلومات الفنية من أجل التقييم الكامل للمزا� واملخاطر املرتبطة إب  وإذ تعرتف
 أتثريات أخرى ممكنة يف أنشطة الصيد؛   عن أيّ   ل خصائص معدات الصيد، فضًال أنواع أخرى من التدابري اليت تعدّ   اعتماد

العامة ملصايد  اهليئة  تطبيق  بشأن احلد من املصيد العرضي للحيتانيات يف منطقة    GFCM/36/2012/2ابلتوصية    روإذ تذكّ 
 ؛ أمساك البحر األبيض املتوسط

بشأن وضع جمموعة من املعايري الدنيا ملصايد أمساك الرتس بواسطة الشباك  GFCM/37/2013/2ابلتوصية  روإذ تذكّ 
 احليتانيات يف البحر األسود؛  حفظاخليشومية القاعية و 

 (ب) من اتفاق إنشاء اهليئة، القرار التايل:8(ب) و5 للمادتني اوفقً  تعتمد

ينبغي لألطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة أن تشجع على اختاذ املزيد من اإلجراءات لتحسني  1-
 أنواع احليتانيات.  حفظحالة 

تعزيز البيا�ت اليت تفيد معلومات عن معدالت املصيد  املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة وعلى األطراف 2-
 رجعي جلمع البيا�ت التابع للهيئة.املالعرضي للحيتانيات، متاشيًا مع الدليل الفين لإلطار 

مدعوة إىل اختاذ اخلطوات الضرورية لتطبيق التشريعات  املتعاقدة املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري وإن األطراف 3-
 الصيد.  عمليات خاللاحلالية وتدابري ختفيف األثر من أجل القضاء على املصيد العرضي للحيتانيات 

جتميع وتقدير وتقييم كل ما يتاح من بيا�ت  العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك ويطلب إل اللجنة 4-
صيد العرضي للحيتانيات يف بشأن احلد من امل GFCM/36/2012/2راءات مبلغ عنها يف إطار التوصية ومعلومات وإج

أو أي مصدر  ،من خالل اإلطار املرجعي جلمع البيا�ت ،املتوسط العامة ملصايد أمساك البحر األبيض اهليئة تطبيقمنطقة 
 البحر ومشاريع البحوث وغريها.     آخر من مصادر املعلومات اإلضافية مبا يف ذلك املؤلفات العلمية واملسوحات املنفذة يف

أن تبّلغ اهليئة ابلتقدم احملرز  العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك ويتعّني على الدورة الثالثة والعشرين للجنة 5-
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أعداد   حفظالعناصر الضرورية لوضع تدابري مستقبلية هبدف   تقّدمالصعيد، وابلثغرات املعرفية اليت يتم حتديدها، و على هذا  
 احليتانيات يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود.  

اعتماد وجيوز للهيئة لدى انعقاد دورهتا اخلامسة واألربعني عقب تلقيها مشورة اللجنة، أن تنظر عند املقتضى يف  6-
 مزيد من اإلجراءات اليت تتيح حتقيق أهداف هذا القرار. 

املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري  أحكام هذا القرار ابلتدابري اإلضافية أو األكثر صرامة اليت تعتمدها األطراف وال ختلّ 
 أو ميكن أن تعتمدها يوًما.  املتعاقدة
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 15املرفق 

 GFCM/43/2019/3القرار 
 اهليئة تطبيقبشأن تنفيذ نظام رصد السفن وسجل إلكرتوين يف منطقة 

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

 حفظضمان  هو) اتفاق إنشاء اهليئةأبن هدف اتفاق إنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط ( إذ تذّكر
، يف منطقة ة والبيئي ةواالقتصادي ةواالجتماعي ةالبيولوجي �تمستدام على املستو على حنو املوارد البحرية احلية واستخدامها 

 اهليئة؛ تطبيق

اهليئة، وضرورة  تطبيقاملستوى املرتفع ألنشطة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف منطقة  تضع يف اعتبارهاوإذ 
 الرصد الكايف للمصيد؛ 

 اهليئة تطبيقعايري احلد األدىن إلنشاء نظام رصد السفن يف منطقة امل بشأن  GFCM/33/2009/7التوصية  وإذ تراعي
 ؛ البحر األبيض املتوسط العامة ملصايد أمساك

يف منطقة  ذات الصلة ملراقبةانظام رصد السفن و نظم ل بشأن اخلطوط التوجيهية  GFCM/38/2014/1القرار  وإذ تراعي
 العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط؛ اهليئة تطبيق

بشأن خطة عمل إقليمية ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون  GFCM/41/2017/7أبحكام التوصية    وإذ تذّكر
 ؛ العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط اهليئة تطبيقتنظيم يف منطقة 

 ،العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط سجل سفن اتبع للهيئة  بشأن إنشاء  GFCM/35/2011/1 ابلتوصية  روإذ تذكّ 
 ؛GFCM/34/2010/1لتوصية املعّدلة ل

وإعالن صوفيا الوزاري بشأن املصايد وتربية األحياء املائية  2017التزامات إعالن مالطة الوزاري لعام  وإذ تراعي
 ؛2018لعام  األسود البحر يف

دعم التقييم املعزز يمبا يف ذلك املعلومات املنبثقة عن هذا النظام،    ،أبن تفعيل نظام مركزي رصد السفن ونظم الرقابةوإذ تقر  
اليت نص  االسرتاتيجية املتوسطة األجلابلتايل يف حتقيق  فيساهمألرصدة املصايد وحتديد مواقع الصيد وأنشطة الصيد، 

األمساك  ستدامة مصايدال) 2020-2017( متوسطة األجلبشأن اسرتاتيجية  GFCM/40/2016/2من القرار  لعليها ك
 املتوسط والبحر األسود.  األبيض البحر يف

أن التكنولوجيا الكفيلة بضمان اإلبالغ اإللكرتوين عن املصيد (السجل اإللكرتوين) قد بلغت مستوى   وإذ تضع يف اعتبارها
دارة مصايد األمساك حول قليمية إلإمنظمات  غريها من ت لدى العديد منتفعليه، حبسب ما ثبُ  تيحمناسبًا من التطور ي

 العامل؛ 

 ابستنتاجات الدورة الثالثة عشرة للجنة االمتثال؛  وإذ حتيط علًما
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 من اتفاق إنشاء اهليئة، القرار التايل: 8و 5للمادتني  اوفقً  تعتمد،

 اجلزء األول

 اهليئة تطبيقتنفيذ نظام رصد السفن يف منطقة 

م اها، حبيث ميكن استخدتطبيقيهدف هذا القرار إىل توفري خيارات للهيئة بشأن إقامة نظام رصد السفن يف منطقة   1-
 نظام رصد السفن وبيا�ت نظام التعريف املؤمتت دعًما لرصد أنشطة املصايد ومراقبتها.

ينبغي جملموعة العمل املعنية بنظام رصد السفن ، ابالستناد إىل نتائج املشاريع التجريبية الطوعية، 2020ويف عام  2-
 أن تزّود جلنة االمتثال بتوصيات تنطوي على اخليارات الفنية إلنشاء هكذا نظام رصد السفن.

وينبغي جملموعة العمل تلك أن تضع اختصاصات للمشاريع التجريبية آخذة يف االعتبار األنواع املختلفة من نظم  3-
 قليمية املستخدمة حاليًا لدى املنظمات اإلقليمية األخرى إلدارة مصايد األمساك.رصد السفن املركزية واإل

 وعلى جمموعة العمل رفع توصياهتا إىل الدورة اخلامسة عشرة للجنة االمتثال.  4-

رفع توصيات بشأن نظم ساتلية أخرى لرصد السفن كنظام التعريف  إمكانية وقد تنظر جمموعة العمل أيًضا يف 5-
 اهليئة. تطبيقت من أجل الرصد الفعال ألنشطة الصيد يف منطقة املؤمت

وبناًء على استنتاجات جلنة االمتثال، ينبغي للدورة اخلامسة واألربعني للهيئة أن تنظر يف إمكانية اعتماد توصية  6-
 اهليئة. تطبيقمن شروط يف منطقة  اهبدف تنفيذ نظام مركزي/إقليمي لرصد السفن وما يرتبط هب

 للوائح واملبادئ املتعلقة ابمللكية والسيادة. ن يتم ابالمتثالوينبغي للنفاذ إىل نظام رصد السفن املركزي/اإلقليمي أ 7-

املتعاقدة  تطوير أي نظام رصد السفن لصاحل اهليئة أال خيل بلوائح نظم رصد السفن النافذة لدى األطرافل  ينبغيو  8-
ينظّم ابلتماشي مع  أن أي نفاذ إىل بيا�ت نظام رصد السفن علىيتماشى معها. و  وأن ،تعاقدةواألطراف املتعاونة غري امل

 اللوائح اخلاصة بسرية املعلومات املعمول هبا.

 هبذا القرار. 1وترد اختصاصات جمموعة العمل املعنية بنظام رصد السفن يف امللحق  9-

  املراقبة  نظام رصد السفن و نظملبشأن اخلطوط التوجيهية  GFCM/38/2014/1أما هذا القرار فيلغي القرار  10-

 . العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط اهليئة تطبيقيف منطقة  ذات الصلة

 اجلزء الثاين

 اهليئة تطبيقتنفيذ سجل إلكرتوين للسفن يف منطقة 

 أن تقّدم إىل جلنة االمتثال توصيات بشأن تعزيز تنفيذ سجلّ  املعنية بنظام رصد السفن العملينبغي جملموعة  11-
للتسجيل واإلبالغ) من أجل تنفيذ مشروع جترييب طوعي بشأن النظام اإللكرتوين للتسجيل  اإللكرتوين إلكرتوين (النظام

 اهليئة. تطبيقنة متارس الصيد يف منطقة واإلبالغ على سفن معيّ 
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 هبذا القرار. 2وترد االختصاصات املوّسعة جملموعة العمل املعنية بنظام رصد السفن يف امللحق  12-

 إىل الدورة الرابعة عشرة للجنة االمتثال. ،اخلصائص الفنيةالتوصيات و رفع أن تجمموعة العمل هذه  يتعّني علىو  13-

ينبغي للدورة الرابعة واألربعني للهيئة أن تنظر يف اعتماد توصية من أجل  تاجات جلنة االمتثال،وبناًء على استن 14-
 تنفيذ مشروع جترييب طوعي بشأن النظام اإللكرتوين للتسجيل واإلبالغ. 

  سرية املعلومات املعمول هبا. يت ترعىإىل اللوائح ال اإللكرتوين الصيد نفاذ إىل بيا�ت سجلّ  وخيضع أيّ  15-
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1امللحق   

اختصاصات جمموعة العمل املعنية بنظام رصد السفن من أجل صياغة التوصيات واخليارات واخلصائص الفنية 
اهليئة تطبيقلتنفيذ نظام رصد السفن يف منطقة   

املعنية بنظام رصد السفن (جمموعة العمل)، ينبغي للتوصيات واخليارات واخلصائص الفنية اليت تصيغها جمموعة العمل 
 أمور: ضمن مجلةتتناول ما يلي  أن

، ال سيما ما يتعلق بتنفيذ الراهنة اهليئة ويف حالته تطبيقالبحث يف خصائص تنفيذ نظم رصد السفن يف منطقة  1-
 GFCM/33/2009/7التوصية 

نظام مركزي لرصد  إنشاء ألجلحبسب ضرورهتا  احلايل واقرتاح حتسينات ملموسة وفنية على نظام رصد السفن 2-
 السفن، وال سيما اللوائح لضمان كفاءة البيا�ت املنبثقة عن هذا النظام. 

 وعلى جمموعة العمل أن:

تعّد اختصاصات ملشروعني جتريبيني يهدفان إىل امتحان جدوى إنشاء نظام مركزي/إقليمي لرصد السفن يف منطقة  1-
 قليمية إلدارة مصايد األمساك؛إلاملنظمات الدى غريها من برامج نظم رصد السفن املنفذة  ابالستناد إىلاهليئة،  تطبيق

حاليًا يف منطقة هيئة  نفذةىل جتربة نظم رصد السفن املإ خاص وعلى املشروع التجرييب األول أن يستند بوجه •
 نتائجها. إىلو  ،د األمساك يف مشال شرق احمليط األطلسييمصا

حاليًا يف منطقة  فذةىل جتربة نظم رصد السفن املنإوينبغي للمشروع التجرييب الثاين أن يستند بوجه خاص  •
 نتائجها. إىلو  ،اللجنة الدولية حلفظ تونة احمليط األطلسي

 .لتجريبيةأو أساطيل مستهدفة تطبق عليها املشاريع ا ًال وأسطو  ،اهليئة تطبيقحمددة ضمن منطقة  واقعمتعّني و  2-
 شارك يف املشاريع التجريبية. يسفن األساطيل س أً� من وينبغي لكل طرف متعاقد وطرف متعاون غري متعاقد أن حيدد

قليمي لرصد السفن) وخارطة طريق لتفعيل نظام رصد السفن اإلركزي أو املنظام الخيارات فنية واضحة ( حتددو  3-
 من تدابري؛ ذلكعما يتصل ب األنسب للهيئة فضًال 

قليمية إلدارة إمنظمات  سواها من بناء على جتربة وتعرضها وحتلل التكاليف واملنافع املتعلقة ابخليارات املختلفة 4-
اهليئة واألساطيل، مبا يف ذلك املصايد   تطبيقمصايد األمساك يف ما خص املشروعني التجريبيني، مع مراعاة خصائص منطقة  

 صغرية النطاق؛

 اآلمن تخزينالاهليئة، مع مراعاة  تطبيقد اللوائح واإلجراءات املطلوبة لتفعيل نظام رصد السفن يف منطقة وحتدّ  5-
 سرية البيا�ت وسالمتها؛ لمعلومات و ل

إلبالغ عن نظم رصد السفن (من قبل املشغلني ودول العلم وأمانة لألدوار واملسؤوليات/املهام بوضوح اف وتعرّ  6-
 اهليئة)؛ 
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 يتعلق ما وأيًضا يف،  بال انقطاع، مبا يف ذلك لضمان عمل نظام رصد السفن  حًدا أدىن من املعايري والشروطضع  تو  7-
 إلبالغ عن البيا�ت ومعدالت نقل املعلومات، والقواعد بشأن تقاسم البيا�ت. وينبغي لتلك املعايري بوجه خاص: اب

 اهليئة؛  تطبيقملوقع اجلغرايف لوجود السفن يف منطقة ابأمانة اهليئة، ابلوقت احلي،  تبّلغأن تضمن  •

راف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري وأن تضمن تسجيل البيا�ت الصادرة عن سفن الصيد التابعة لألط •
 نسق قابل للقراءة بواسطة احلاسوب؛ بناء على ،نظام رصد السفن لديهااملتعاقدة اليت يطبق 

الدولة  /ةإىل مركز رصد املصايد لدى دولة علم/دولة ميناء/الدولة الساحلي تلقائًياوأن تضمن نقل البيا�ت  •
 ملتعاقدة.لتفتيش اليت هي من األطراف ال املنفذة

 األطراف وتضمن التالؤم مع املعايري الدولية وشروط سرية البيا�ت من أجل تبادل معلومات نظام رصد السفن بني 8-

  ، وضمان االتساق مع اللوائح احلالية املتعلقة بنظم رصد السفن التابعة لألطرافاملتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة

 . واألطراف املتعاونة غري املتعاقدةاملتعاقدة 
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 2امللحق 

 تطبيق النظام اإللكرتوين للتسجيل واإلبالغ بشأناختصاصات جمموعة العمل املعنية بنظم رصد السفن 

 مجلة أمور: من بنيما يلي  توىلينبغي للتوصيات اليت تصيغها جمموعة العمل املعنية بنظام رصد السفن، أن ت

 ءً بنا وعرض خصائصه اهليئة تطبيقيف منطقة  (النظام) لنظام اإللكرتوين للتسجيل واإلبالغفين لتقدمي تعريف  1-
قليمية إلعلى حتليل الوضع الراهن لتنفيذ النظام لدى األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة ولدى املنظمات ا

 إلدارة مصايد األمساك؛

صائص الفنية واملعايري الدولية وشروط محاية سرية البيا�ت، متاشيًا مع اللوائح وضمان التالؤم الكامل بني اخل 2-
 ؛ املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة لألطراف ساريةال

مجلة أمور، عمل النظام وصيانته وبيا�ت اإلبالغ  ضمناملعايري واإلجراءات اليت ختص،  ووضع حد أدىن من 3-
 ؛ ونقل املصيد من سفينة إىل أخرى، واملراحل املختلفة ألنشطة الصيد اإلنزالاملصيد، واإلعالن عن  عن

اهليئة اليت ستكون األكثر استفادة من األنشطة  تطبيقوحتديد املصايد/األساطيل املعينة يف منطقة  4-
 التجريبية/االختبارات؛

 ووضع خارطة طريق واضحة وجدول زمين لتنفيذ املشروع التجرييب استناًدا إىل األحكام أعاله؛  5-

 وتقدمي حتليل للتكاليف.  6-
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16املرفق   

 GFCM/43/2019/4القرار 
 املستخدمة ملرة واحدة يف مجيع اجتماعات اهليئةبشأن حظر املواد البالستيكية 

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

 حفظضمان  هو) إنشاء اهليئة أبن هدف اتفاق إنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (اتفاق إذ تذّكر
، يف منطقة ةوالبيئي ةواالقتصادي  ةواالجتماعي ةالبيولوجي �تمستدام على املستو على حنو  املوارد البحرية احلية واستخدامها

 اهليئة؛ تطبيق

ذلك  يف ث البحري مباللتلوّ يتّسم حبساسية خاصة  أن البحر األبيض املتوسط بوصفه حوًضا شبه مغلق،    اعتبارهاوإذ تضع يف  
لحفاظ على البيئة البحرية لوأن بذل كل جهد ممكن  ،التلوث الناجم عن رمي النفا�ت البالستيكية يف البيئة البحرية

 سيساعد يف حتقيق أهداف اتفاق إنشاء اهليئة؛

 ث البالستيكي؛ ابجلهود الدولية اجلارية على صعيد مكافحة النفا�ت البحرية والتلوّ  روإذ تذكّ 

 ن تكون قدوًة حيتذى هبا؛  أبالبيئة البحرية و حفظالدعوة إىل  من حيثمسؤوليتها  تدركوإذ 

 من اتفاق إنشاء اهليئة، القرار التايل: 8و 5للمادتني  ا، وفقً تعتمد

 فقرة وحيدة

عن استعمال املواد البالستيكية املستخدمة ملرة واحدة يف مجيع االجتماعات  ،2020اعتباًرا من عام  ،فتزمع اهليئة التوقّ 
ونة غري املتعاقدة تشّجع األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاهي اليت تعقدها، مبا يف ذلك اجتماعات أجهزهتا الفرعية، و 

 السياسة نفسها. انتهاجاتفاق إنشاء اهليئة وشركاءها على  يف
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 17املرفق 

 GFCM/43/2019/5القرار 
 GFCM/38/2014/2يتصل بتنفيذ التوصية  يف مابشأن خطة لتقييم االمتثال 

 بشأن حتديد حاالت عدم االمتثال

 ،)اهليئة (املتوسطإن اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض 

 للهيئة؛  ةالداخلي الالئحةمن  1 امللحقابختصاصات جلنة االمتثال املنصوص عليها يف  إذ تذّكر

لتوصية ل املعد لة وامللغيةعدم االمتثال،  حاالت حتديد بشأن GFCM/38/2014/2ابلتوصية  روإذ تذكّ 
GFCM/34/2010/3؛ 

 ابلغ األمهية لنجاح اهليئة؛  هو عامل واإلدارة فظاخلاصة ابحلأبن االمتثال لتدابري اهليئة وإذ تقر 

معاجلة مسائل عدم االمتثال أو عدم ألجل  ، معلوماتابإلضافة إىل أنشطتها ،متقدّ  أن لجنة االمتثالل ه جيوزأبن وإذ تذّكر
 للهيئة؛  ةالداخلي لالئحةب عمًال واإلدارة،  حفظالتعاون مع تدابري اهليئة لل

فها هبا اهليئة، متاشًيا مع أبن جلنة االمتثال تستطيع االضطالع بوظائف أو مهام أخرى حبسب ما تكلّ  تذّكروإذ 
 للهيئة؛  ةالداخليالالئحة

يف جمال تدابري اهليئة  حولجلنة االمتثال  اتز حلاالت عدم االمتثال من أجل تعزيز تقدير وجوب تنفيذ حتليل معزّ  وإذ تدرك
 بات اإلبالغ وتدابري املراقبة؛واإلدارة، وموج فظحلا

افة ومن دون متييز، ابلتماشي مع مبدأ التناسب وإذ تعرتف أبن مجيع حاالت عدم االمتثال جيب أن تعاجل بطريقة واقعية وشفّ 
 ؛ومع مراعاة وجوب التحلي ابملرونة لدى التعاطي مع احلاالت الفردية لكل طرف متعاقد وطرف متعاون غري متعاقد

فعالية تدابري اهليئة  على تأثريال و طورةاخل على نفس مستوى ليست مجيعها أبن حاالت عدم االمتثالوإذ تعرتف أيًضا 
 عمل اهليئة؛ علىأو  ،واإلدارة حفظلل

سق وعادل وشفاف لتناول اإلجراءات املناسبة واالستجابة املتناسبة توفري �ج متّ  من أجلتقدمي املساعدة  ضرورةوإذ تعي 
 حتسني االمتثال لقرارات اهليئة وتنفيذها؛ بغيةوتطبيقها 

 من اتفاق إنشاء اهليئة، القرار التايل: 8و 5للمادتني  ا، وفقً تعتمد
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 اجلزء األول

 اهلدف

 حتديد حاالت عدم االمتثال، والتدابري املالئمة لردع األطرافيهدف هذا القرار إىل اعتماد قواعد تنفيذ لعملية  1-
التوصية  منب) (5و 1رد يف الفقرتني تعن عدم االمتثال، حبسب ما  املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة

GFCM/38/2014/2 لتوصية ل املعدلة وامللغيةعدم االمتثال   حاالت حتديد بشأنGFCM/34/2010/3. 

 اجلزء الثاين

 وضع خمطط لتقييم االمتثال

املتعاقدة واألطراف  متثال لكل من األطرافالخمطط لتقييم ا  وضعإعداًدا لدورة جلنة االمتثال، ينبغي ألمانة اهليئة  2-
عدم االمتثال، تصنيًفا وتقييًما من املعنية. وعلى خمطط تقييم االمتثال أن يتضمن، لكل حالة فردية  املتعاونة غري املتعاقدة
 :1إىل املعايري املذكورة يف امللحق  ابالستنادملدى خطورة احلالة 

 أن تستخدم لتحديد فئة عدم االمتثال لقرارات اهليئة؛ 1من امللحق  1ينبغي للمعايري الواردة حتت البند  )أ (

املتعاقدة واألطراف املتعاونة   من قبل األطراف   ،حاالت عدم االمتثال من  وينبغي تقدير مستوى خطورة كل حالة فردية    ) ب ( 
 مع مراعاة االعتبارات املخففة أو املشددة.و ،  1من امللحق    2بناء على التعاريف املذكورة يف البند    غري املتعاقدة 

خمطط تقييم االمتثال على األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة ملناقشته خالل دورة  ينبغي توزيعو  3-
 جلنة االمتثال. وميكن حتديث خمطط تقييم االمتثال حىت أسبوع واحد قبل انعقاد الدورة.

من التوصية  1الفقرة عملية حتديد حاالت عدم االمتثال الواردة يف  إطار االمتثال يف ييمخمطط تق ندرجوي 4-
GFCM/38/2014/2متعاقد ومتعاون غري  . وعلى جلنة االمتثال أن تستعرض االمتثال لقرارات اهليئة من قبل كل طرف

 ، بناء على خمطط تقييم االمتثال.متعاقد

 اجلزء الثالث

االمتثال اإلجراءات املالئمة للحؤول دون عدم  

الستجابة ابرز حاالت عدم االمتثال ومعاجلتها، ولو أنه جيوز اختاذ إجراءات أنح األولوية العليا لتحديد مت 5-
 حاالت أخرى.  يف

وينبغي النظر يف حاالت عدم االمتثال يف ضوء قابلية تطبيق قرارات اهليئة على األطراف املتعاقدة واألطراف  6-
 املعنية.املتعاونة غري املتعاقدة 

 مبا فيها الفئات، ينبغي للجنة االمتثال اقرتاح تدابري مناسبة تتعلق بفئات عدم االمتثال وخطورهتا (2020ويف عام   7-
. وبناًء على مشورة جلنة االمتثال، جيوز للهيئة 2020من هذا القرار) ورفع التوصيات إىل اهليئة يف عام    1املذكورة يف امللحق  
 األربعني اعتماد قائمة ابلتدابري املناسبة. يف دورهتا الرابعة و 
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ملحق   

 معايري وضع خمططات تقييم االمتثال

 حتديد فئة حالة (أو حاالت) عدم االمتثال  1-

 مجلة أمور: ضمنو/أو اإلدارة مبا يشمل،  فظالفئة ألف: تدابري احل

 ؛ اإلنزالعدم احرتام احلدود القصوى للجهد/املصيد/ -

 ؛طاقة الصيدحجم األسطول أو تدابري أخرى خاصة بوعدم فرض حدود على  -

 وعدم تنفيذ اإلغالق املكاين والزمين؛ -

 ؛فظوعدم التقيد بتنفيذ احلجم املرجعي األدىن حل -

 وعدم تنفيذ القيود على معدات الصيد. -

 مجلة أمور: ضمنالفئة ابء: واجب اإلبالغ، مبا يشمل 

 �ت مطلوبة؛ االبيا�ت وغريها من بيعدم اإلبالغ أو التأخر يف اإلبالغ عن  -

 وعدم تقدمي التقارير أو التأّخر يف تقدمي التقارير.  -

 مجلة أمور: ضمنالفئة جيم: تدابري الرصد واملراقبة واإلشراف مبا يشمل، 

 ، مبا يف ذلك شروط التفتيش يف املوانئ؛ امليناءدول  من قبل راقبةاملعدم ممارسة  -

 دول العلم؛  من قبل راقبةاملعدم ممارسة   -

مجلة أمور، واثئق املصيد/برامج الواثئق  ضمنوعدم تنفيذ إجراءات الرصد واملراقبة واإلشراف مبا يشمل،  -
 اإلحصائية (مراقبة نقل املصيد من سفينة إىل أخرى) ومتطلبات نظام رصد السفن.

 عدم االمتثال حاالت أنواع حتديد مستوى خطورة 2-

 االمتثال غري اخلطريةحاالت عدم 

 ةملحوظ درجةب عدم االمتثال ؤثريوال  ة،متكرر  احلاالت كونتأو حني ال  ،حني يتم التخلف عن التنفيذ للمرة األوىل 
 واإلدارة. فظال أو ال ينتقص من فعالية قرارات اهليئة يف جمايل احلثعمل جلنة االمت يف

 حاالت عدم االمتثال اخلطرية

جتاهل منتظم من قبل األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة املعنية أو  إىلحاالت عدم االمتثال  شريحني ت 
أجهزهتا  تؤثر فرادى أو جمتمعًة أتثريًا كبريًا يف أهداف اهليئة أو اليت للمرة األوىل) ارتكبت (حىت ولو الكثريةروقات غري اخل

واإلدارة. وقد تتضمن حاالت عدم االمتثال تلك اإلحجام املتكرر  فظاهليئة يف جمايل احل أو تقّوض فعالية تدابري ،الفرعية
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الطرف أو املتعاقد عن اإلبالغ أو عدم اإلبالغ الكايف ما يؤثر يف قدرة جلنة االمتثال على التقييم الفعال المتثال الطرف 
 املعني. املتعاون غري املتعاقد 

 املشددةاالعتبارات املخففة أو 

املبّني  على النحو جيب مراعاة االعتبارات املخففة أو املشددة على حد سواء ،لدى حتديد درجة خطورة عدم االمتثال 
  :أد�ه

 املتعاون غري املتعاقدأو الطرف املتعاقد  الطرف مدى استخدام )1 :مجلة أمور ضمن قد تتضمن االعتبارات املخففة -
أي إجراءات يتخذها و 2) على الوفاء مبوجبات اهليئة؛  تهحتسني قدر من أجل  ةالقدرات واملساعدة املتاحربامج بناء ل املعّني 

طرف متعاقد أو  اإلجراءات اليت يتخذها أو ،عدم االمتثالحالة ملعاجلة  املتعاقد أو الطرف املتعاون غري املتعاقد الطرف
 .لطرف متعاقد أو طرف متعاون غري متعاقد آخرنة اتبعة استجابة لعدم امتثال سفي طرف متعاون غري متعاقد اثلث

تكرر حاالت عدم االمتثال وكثرهتا و/أو خطورهتا من حيث درجتها  )1 :أمور ضمن مجلةقد تتضمن االعتبارات املشددة 
املتعاقد أو  من قبل الطرف املتخذة قلة اإلجراءات التصحيحية الفعالة2) ؛ وجمتمعةأو  منفردةً و/أو نطاقها و/أو أتثريها 
 عند االقتضاء.  ،الثالث املتعاون غري املتعاقداملتعاقد أو الطرف  دولة علم أو الطرف الذي هو الطرف املتعاون غري املتعاقد
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 18املرفق 

 GFCM/43/2019/6القرار 
بشأن وضع جمموعة من التدابري حلماية الُنظم اإليكولوجية البحرية اهلشة املؤلفة من جمموعات الالسعات 

 (املرجانية) يف البحر األبيض املتوسط

 ،)اهليئة( األبيض املتوسطإن اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر 

 حفظضمان  هدف اتفاق إنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (اتفاق إنشاء اهليئة) هو تذّكر أبنإذ 
منطقة  املوارد البحرية احلية واستخدامها على حنو مستدام على املستو�ت البيولوجية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية يف

 اهليئة؛ تطبيق

ومبدونة السلوك بشأن الصيد  1995ابتفاق عام  ابتفاق إنشاء اهليئة الذي يلحظ تطبيق النهج الوقائي عمًال وإذ تذّكر 
 الرشيد الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة؛ 

قليمية إلدارة مصايد األمساك، عن املسامهة يف حتقيق أهداف قرارات اجلمعية إ ةمبسؤولية اهليئة، ابعتبارها منظم روإذ تذكّ 
اإليكولوجية البحرية اهلشة، وضمان أن يكون  بشأن محاية النظم  64/72و 61/105و 59/25العامة لألمم املتحدة رقم 

 سًقا مع النهج الوقائي؛إنشاء تدابري اإلدارة متّ 

تطبيق "على على الدول  هنأبأّن مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد ملنظمة األغذية والزراعة تفيد وإذ تضع يف اعتبارها 
رهتا واستغالهلا، من أجل محايتها واحلفاظ على بيئتها املائية، مع نطاق واسع منهجا وقائيا يف صيانة املوارد املائية احلية وادا

مراعاة أفضل الدالئل العلمية املتوافرة. وجيب أال يكون عدم وجود معلومات علمية كافية مربرا لتأجيل أو عدم إختاذ تدابري 
 ؛ستهدفة، وصيانة بيئتهاصيانة األنواع املستهدفة واألنواع املتصلة هبا أو املعتمدة عليها واألنواع غري امل

ستدامة مصايد األمساك يف البحر األبيض املتوسط والبحر  ال )2020-2017( السرتاتيجية املتوسطة األجلب وإذ تذّكر
منها أي "التقليل إىل أدىن حد ممكن من أشكال التفاعل غري املرغوب فيه بني مصايد األمساك  4األسود، ال سيما اهلدف 

"نظم إيكولوجية أكثر   :2-4تصلة ابلناتج املجراءات اإلوالُنظم اإليكولوجية والبيئة البحرية واحلد منها" وبوجه خاص تنفيذ 
 صحة ومصايد أمساك أكثر إنتاجية"؛ 

يستوجب، يف سياق إنشاء إطار إلدارة املصايد قائم على النظام اإليكولوجي،   2017طة الوزاري لعام  أبن إعالن مالوإذ تذّكر  
 واملوائل احلساسة؛  املعرَّضة للخطرضمان احلماية املناسبة لألنواع 

مذكرة التفاهم املوقعة بني اهليئة وبني خطة عمل بر�مج األمم املتحدة للبيئة للبحر األبيض املتوسط،  وإذ تضع يف اعتبارها
بني االتفاقيات اإلقليمية بشأن البحار، مبا يف ذلك احلد  والتشغيلياليت هتدف إىل توطيد أواصر التعاون االسرتاتيجي 

 اع البحرية؛ التأثريات النامجة عن املصايد يف املوائل واألنو  من

(اتفاقية برشلونة) قد البيئة البحرية واملنطقة الساحلية للبحر املتوسط أن األطراف املتعاقدة يف اتفاقية محاية وإذ تراعي  
أنواع جديدة من الالسعات يف امللحق الثاين (قائمة  وجوب إدراجإىل  2017خلصت خالل انعقاد مؤمتر األطراف عام 
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املهددة ابالنقراض) ابلربوتوكول املتعلق ابملناطق املتمتعة حبماية خاصة والتنوع البيولوجي يف البحر   أو  عرضة للخطراألنواع امل
 األبيض املتوسط؛ 

ضرورة   حولدورهتا احلادية والعشرين    خاللاللجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك    الصادرة عناملشورة    وإذ تراعي
مبوجب الربوتوكوالت احلالية  البحار الصيد الذي متارسه مصايد أعماق اتتأثري لضع خارطة اعتماد قرارات ملزمة بشأن و 

 املتفق عليها؛ 

 أنواع الالسعات املهددة ابالنقراض؛  فظتشكل هتديًدا كبريًا حل ،وال سيما املعدات املقطورة ،أن املصايد القاعية  وإذ تراعي

 من اتفاق إنشاء اهليئة، القرار التايل: 8و 5للمادتني  ا، وفقً تعتمد

العلمية  أن تشجع، ضمن املناطق اليت حتددها اللجنة املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة ينبغي لألطراف 1-
ية امللحوظة أجل منع التأثريات السلب ، التنفيذ التدرجيي جملموعة من التدابري االنتقالية مناالستشارية املعنية مبصايد األمساك

ألنشطة مصايد أعماق البحار يف النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة اليت تشكلها جمموعات الالسعات (املرجان) احملمية 
 الربوتوكول املتعلق ابملناطق املتمتعة حبماية خاصة والتنوع البيولوجي يف البحر األبيض املتوسط مبوجب امللحق الثاين من

 ). 28إىل  1يف البحر األبيض املتوسط (املناطق اجلغرافية الفرعية  عروف عنها وجودهابرشلونة، واملتفاقية ال

العلمية  وينبغي لتلك التدابري أن تتسق مع النهج الوقائي وأن تكفل، ابنتظار صدور املشورة العلمية الرمسية للجنة 2-
مة، تدين احتمال وقوع أتثريات سلبية ملحوظة يف األنواع الداّلة على واعتماد تدابري دائ  ،االستشارية املعنية مبصايد األمساك

 هبذا القرار.  2امللحق  النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة املذكورة يف

اهليئة اليت  تطبيقوعلى تلك التدابري أن تتسق مع بروتوكوالت محاية النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة يف منطقة  3-
 هبذا التقرير.  17دورهتا الثانية واألربعني وأبلغ عنها يف املرفق أقرهتا اهليئة يف 

ويرتتب على األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة اليت تنشط سفنها يف الصيد ضمن املناطق اجلغرافية  4-
إلجراءات االنتقالية على املصايد املعنية، أن تتفق على جدول زمين تدرجيي من أجل تطبيق هذه ا 28إىل  1الفرعية 

 .1امللحق  والواردة يفالتدابري اليت ينص عليها هذا القرار مع ابلتماشي مع األهداف العامة واخلاصة و 

ة على النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة من التأثريات السلبية امللحوظة، فإن اللجنة وهبدف محاية األصناف الدالّ  5-
ة على النظم  بشأن حالة األصناف الدالّ   2021مدعوة إىل إسداء مشورهتا يف عام  العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك  

هبذا القرار، بناء على املعلومات الواردة من األطراف املتعاقدة واألطراف  2 امللحق ة الواردة يفاإليكولوجية البحرية اهلشّ 
، وابالستناد إىل مشاريع البحوث التجريبية األخرى  3املتعاونة غري املتعاقدة عقب اعتماد الربوتوكوالت املذكورة يف الفقرة 

 ادر أخرى للمعلومات.عن أي مص هبذا القرار فضًال  1من امللحق  13و 12حبسب ما تقرتحها الفقراتن 

 هذا القرار بتنفيذ أي تدابري وطنية أكثر صرامة. وال خيلّ  6-
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 1امللحق 

 األهداف العامة واخلاصة وجمموعة التدابري االنتقالية

 ).28إىل  1يسري هذا القرار على البحر األبيض املتوسط (املناطق اجلغرافية الفرعية  1-

تدابري اإلدارة الفئات التالية من سفن الصيد، ابلتماشي مع بروتوكوالت محاية النظم اإليكولوجية البحرية  تتناول 2-
 دورهتا الثانية واألربعني:هتا هذه األخرية خالل اهليئة اليت أقرّ  تطبيقة يف منطقة اهلشّ 

 اعقلل املالمسةلصيد امرتًا (الطول الكلي) والعاملة بواسطة معدات  15مجيع سفن الصيد اليت يتعدى طوهلا  )أ(
 Plesionika martiaأو  Aristeus antennatusأو  Aristaeomorpha foliaceaتصيد أنواع اليت 

والعاملة بواسطة معدات للصيد مالمسة (الطول الكلي) مرتًا  15ومجيع سفن الصيد اليت يتعدى طوهلا  )ب(
 مرت 300للقاع (شباك اجلر القاعية واخلطوط الطويلة والشباك اخليشومية والسالل والشراك) على عمق يفوق 

 البحر. عرض مجيع اجلبال البحرية يف  ولدى

 ألغراض هذا القرار:  3-

من اخلطوط التوجيهية الدولية إلدارة مصايد  43و 42"النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة" تشري إىل الفقرتني  -
 ملنظمة األغذية والزراعة؛  أمساك املياه العميقة يف أعايل البحار

للداللة  ة على النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة" تعين األنواع أو جمموعة األنواع املستخدمة"األصناف الدالّ  -
ة ة على النظم اإليكولوجية البحرية اهلشّ . وترد قائمة ابألصناف الدالّ على وجود نظام إيكولوجي حبري هشّ 

 بتقرير الدورة الثانية واألربعني للهيئة؛  17من املرفق  1امللحق  يف

البحرية اهلشة يف منطقة "بروتوكول النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة" يعين بروتوكوالت محاية النظم اإليكولوجية   -
 )؛ 17هتا اهليئة خالل دورهتا الثانية واألربعني (املرفق اهليئة حبسب ما أقرّ  تطبيق

ب) أن توصف على أ�ا "مصايد يف أعماق البحر" ريثما (2أ) و(2أعاله يف الفقرتني    ذكورةوينبغي للمصايد امل -
العلمية  اإليكولوجية البحرية اهلشة بناء على مشورة اللجنةجيري تعديل ممكن للربوتوكول احلايل املتعلق ابلنظم 

 ؛ االستشارية املعنية مبصايد األمساك

"اآلاثر السلبية امللحوظة" هي اآلاثر اليت تقّوض سالمة النظام اإليكولوجي (أي بنية النظام اإليكولوجي  -
أو تسبب تدهورًا يف اإلنتاجية  )2؛ لكائنات على التجددل تضّر بقدرة األعداد املعنية )1عمله) بطريقة:  أو

ملحوظة يف غىن األنواع أو املوائل أو أنواع اجملموعات   أو تسبب خسارةً   )3الطبيعية للموائل على املدى البعيد؛  
 لفرتة غري مؤقتة؛ 

على  . ويعّرف"الوقوع على األصناف" يعين الوقوع على أصناف دالة على النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة  -
أعماق البحار، يف  صايد  املأي من    يف  أنه أي مصيد من األصناف الداّلة على النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة



 

 149 

ريثما جيري تعديل ممكن للربوتوكول احلايل بشأن النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة قد حيدد مستو�ت قصوى 
 تم، بناء على البيا�ت واملعلومات اليت يصايد األمساكاللجنة العلمية االستشارية املعنية مبمتماشية مع مشورة 

 الت والتدابري املنصوص عليها يف هذا القرار؛ و مجعها لدى تنفيذ الربوتوك

 ؛اهليئة تطبيقيف منطقة  للحماية املكانية املطبقةاملقّيدة" تعين تدابري  مصايد األمساك"مناطق  -

 القرار.  اهبذ 2 الكائنات البحرية املنتمية إىل األنواع املعّرفة يف امللحق "األنواع الرئيسية" أو "األنواع الداّلة" تعين -

ل اهلدف التشغيلي يف ضمان التنفيذ التدرجيي للتدابري االنتقالية من أجل منع اآلاثر السلبية امللحوظة النامجة يتمثّ  4-
اهلشة املكونة من جمموعات الالسعات (املرجان) عن أنشطة املصايد يف أعماق البحار يف النظم اإليكولوجية البحرية 

هبذا  2) على حنو ورودها يف امللحق 28إىل  1اهليئة (املناطق اجلغرافية الفرعية  تطبيقيف منطقة  وجودهايعرف عنها  واليت
 القرار. 

ة اهلشة اليت توجد لنظم اإليكولوجية البحريا داّلة علىللتدابري االنتقالية بشأن األصناف ال نهائيأما اهلدف ال 5-
احتمال ظهور أتثريات سلبية ملحوظة  احلد منفهو التحضري لتدابري اإلدارة املستقبلية مع  ،البحر األبيض املتوسط يف
 اء أنشطة املصايد يف أعماق البحار، يف غياب املشورة العلمية ذات الصلة. النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة جرّ  يف

فقرة الثانية واليت من المصايد أعماق البحار، حبسب وصفها يف البندين (أ) و(ب)  العاملة يف سفنالوجيب منع  6-
حتمل علم أحد األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة، من العمل يف األمكنة اليت حيدد فيها وجود نظام 
إيكولوجي حبري هش حبسب تقدير قائم على املعايري الواردة يف اخلطوط التوجيهية الدولية إلدارة مصايد أمساك املياه العميقة 

 بحار الصادرة عن املنظمة. يف أعايل ال

واملعنية ابلنظم اإليكولوجية البحرية  العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك وعلى جمموعة العمل التابعة للجنة 7-
حتديد و   )2تنسيق مجيع مصادر البيا�ت املتاحة وحتليلها؛    )1مبا يلي:    2021عام   اهلشة وابملناطق البحرية احملمية أن تقوم يف

والبحث  )3أصنافًا داّلة على النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة؛  أو حيتمل أن حتتوي األماكن اليت يعرف عنها أ�ا حتتوي
) من أجل محاية األصناف قصوى، وقواعد االبتعاد، ومستوى تغطية املراقبة العلميةالدود  احلفرض    تشمليف تدابري إضافية (

 تقدمي مسامهاهتا إىل اللجنة. و  )4 ؛هبذا القرار 2الدالة على النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة الواردة يف امللحق 

أن تقّيم حالة األصناف الدالة على   للجنة العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساكوعلى الدورة الثالثة والعشرين   8-
 تدابري لإلدارة واملراقبة.  عينيتمن أجل واقرتاح عناصر على اهليئة  2ولوجية البحرية اهلشة الواردة يف امللحق النظم اإليك

تتيح حتقيق األهداف املنصوص   على املدى البعيد،  لإلدارة  وعلى اهليئة يف دورهتا اخلامسة واألربعني أن تعتمد تدابري 9-
 عليها يف هذا القرار. 

أن تقّيم بوترية سنوية، التداعيات  العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك ، ينبغي للجنة2021وابتداًء من عام  10-
) هبدف املقّيدة األمساك مناطق مصايدالبيولوجية واالقتصادية واالجتماعية لتنفيذ العديد من سيناريوهات اإلدارة (مبا فيها 

 ، فوق املستو�ت احلرجة. 2احلفاظ على أعداد األصناف الداّلة على النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة املذكورة يف امللحق 
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تنفيذ األهداف العامة أو  يف ترددعن  العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك وحيثما تبّني مشورة اللجنة 11-
 بديلة لإلدارة من أجل املسامهة يف حتقيق تلك األهداف. اخلاصة، تقرر اهليئة اختاذ تدابري إضافية و/أو

العلمية االستشارية املعنية  تيّسر األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة واللجنة  ،وهبدف إسداء املشورة 12-
سيق البيا�ت احلالية ذات الصلة ومجع بيا�ت إضافية ذات صلة (مبا فيها بيا�ت املسوح البحثية) وعقد تن مبصايد األمساك

ق بني مجيع البلدان الواقعة على حلقات عمل هلذه الغاية. وهلذا الغرض، تشجع اللجنة على التعاون العلمي وعلى �ج منسّ 
 شواطئ البحر األبيض املتوسط. 

لألطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة أن تضع على أساس طوعي مشاريع حبوث جتريبية وجيوز  13-
 ضمنمناطق خمتارة تستهدف األصناف الدالة على النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة. وقد تشمل مشاريع البحوث،  يف

قدمة يف الوقت املناسب تبًعا لربوتوكول موحد بشأن مجلة أمور، تغطية املراقبني لضمان مجع بيا�ت ذات صلة ودقيقة وم
وبشأن الوقوع على  ،ة على النظم البحرية اإليكولوجية اهلشة وتوزيعها ومصيدها ومصيدها العرضياف الدالّ نوجود األص

 النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة، وأي معلومات أخرى ذات صلة للتنفيذ الفعال هلذا القرار.     

ألمانة اهليئة أن تساعد األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة يف وضع مشاريع حبوث جتريبية  وينبغي 14-
 .البيا�تشروط موحدة جلمع ألجل وتوفري خطط توجيهية فنية ("بروتوكوالت") 

ت اليت جتمعها من املشاريع طراف املتعاونة غري املتعاقدة إرسال املعلومات والبيا�ألوعلى األطراف املتعاقدة وا 15-
 التجريبية إىل أمانة اهليئة وقاعدة البيا�ت اجلغرافية للهيئة. 

وينبغي اإلبالغ عن األصناف الدالة على النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة اليت يتم اصطيادها عرضيًا خالل أنشطة  16-
من أجل املسامهة يف حتسني املعرفة مبعدالت ظهور  إىل السلطات الوطنية املختصة ،الصيد اليت تستهدف أنواًعا أخرى 

 األنواع الدالة على النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة.  

األصناف الداّلة على النظم اإليكولوجية البحرية  فظومن أجل ضمان جمموعة من البيا�ت التمثيلية الكافية حل 17-
 اهلشة، يتعّني على األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة اليت لديها سفن متارس أنشطة الصيد يف أعماق

رحلة ، أن تسعى إىل حتديد مستوى كاف من تغطية برامج املراقبة العلمية وال سيما إذا ما كان ذلك خالل مالبحار
 استكشافية للمصايد يف أعماق البحار.

أن تعّني قيوًدا مكانية/زمنية إضافية على تلك املوجودة  املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة وجيوز لألطراف 18-
هلشة مبا  تقييدها من أجل محاية األصناف الداّلة على النظم اإليكولوجية البحرية ا حيث جيوز حظر أنشطة الصيد أو أصًال 

. وحيثما ينطبق ذلك، ينبغي لألطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة، حسب 2فيها األنواع املذكورة يف امللحق 
 �اية كل عام. يف بتلك املناطق وابلقيود املفروضة االقتضاء، أن تبلغ أمانة اهليئة بقائمة

أعماق  آلية تضمن قيام سفن الصيد اليت تنشط يف  وضعوينبغي لألطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة   19-
البحر األبيض املتوسط بتسجيل املصيد واملصيد العرضي من األصناف الدالة على النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة، تبًعا 
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 اهليئة اليت أقرهتا الدورة الثانية واألربعون للهيئة. تطبيقحرية اهلشة يف منطقة لربوتوكوالت محاية النظم اإليكولوجية الب

 وتنفذ األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة عمليات تفتيش ابالستناد إىل حتليل للمخاطر. 20-

كافحة أنشطة الصيد غري القانوين دون ملويتوجب على األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة التعاون   21-
 املعلومات وجتميع املعلومات ملكافحة األنشطة غري القانونية. تبادلإبالغ ودون تنظيم وال سيما من خالل 

بشأن خطة عمل إقليمية ملكافحة الصيد غري القانوين   GFCM/41/2017/7وال خيل هذا القرار أبحكام التوصية   22-
 .العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط اهليئة تطبيقدون إبالغ ودون تنظيم يف منطقة 

قابة واإلشراف ابلتماشي مع هذا القرار. وحيدد ار وينبغي تشكيل جمموعة عمل لوضع تدابري متكاملة للرصد وامل 23-
 هبذا القرار مهام جمموعة العمل. 3امللحق 
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 2امللحق 

املتعلق ابملناطق املتمتعة  ربوتوكولال: أنواع الالسعات الواردة يف امللحق الثاين من الدالّةاألنواع الرئيسية أو األنواع 
 تؤثر املصايد فيها تفاقية برشلونة واليتال حبماية خاصة والتنوع البيولوجي يف البحر األبيض املتوسط

1- Antipathella subpinnata (Ellis & Solander, 1786) 

2- Antipathes dichotoma (Pallas, 1766) 

3- Antipathes fragilis (Gravier, 1918) 
4- Callogorgia verticillata (Pallas, 1766) 
5- Dendrophyllia cornigera (Lamarck, 1816) 
6- Dendrophyllia ramea (Linnaeus, 1758) 
7- Desmophyllum dianthus (Esper, 1794) 
8- Ellisella paraplexauroides (Stiasny, 1936) 
9- Errina aspera (Linnaeus, 1767) 
10- Isidella elongata (Esper, 1788) 
11- Leiopathes glaberrima (Esper, 1792) 
12- Lophelia pertusa (Linnaeus, 1758) 
13-  Madrepora oculata (Linnaeus, 1758) 
14- Parantipathes larix (Esper, 1790) 
15-  Savalia savaglia Nardo, 1844 (synon. Gerardiasavaglia) 
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 3امللحق 

املتكاملة للرصد واملراقبة واإلشراف للمصايد اليت تؤثر يف األنواع اختصاصات جمموعة العمل بشأن التدابري 
 الرئيسية يف البحر األبيض املتوسط

 أن: 1من امللحق  23يرتتب على جمموعة العمل املذكورة يف الفقرة 

 أمانة اهليئة؛ تكون مدعومًة من )1(

االجتماع املقبل  لتئامقبل ا 2020عام عملها، وتعقد اجتماًعا واحًدا على األقل يف  قّدمزمنًيا لت وتضع جدوًال  )2(
 للجنة االمتثال؛

املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد سائر وتدعو املراقبني املشاركني يف اجتماعات اهليئة ومنظمة األغذية والزراعة و  )3(
 األمساك إىل املشاركة يف اجتماعاهتا؛

 غ جلنة االمتثال ابستنتاجاهتا وآرائها.وتبلّ  )4(

 هبذا القرار. 1وتغّطي والية جمموعة العمل العناصر املوصوفة يف امللحق 
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 19املرفق 

 GFCM/43/2019/7القرار 
 بشأن استئناف عمل جمموعة العمل املعنية بتكنولوجيا الصيد GFCM/41/2017/3املعدِّل للقرار 

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

 حفظضمان هو ) إنشاء اهليئة أبن هدف اتفاق إنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط (اتفاق تذّكرإذ 
، يف منطقة ةوالبيئي ةواالقتصادي  ةواالجتماعي ةالبيولوجي �تمستدام على املستو  على حنو املوارد البحرية احلية واستخدامها

 اهليئة؛ تطبيق

أنه ال يزال يوجد يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود مستوى مرتفع لصيد صغار األمساك  اعتبارهاوإذ تضع يف 
واحلّساسة   املعرَّضة للخطرعن املصيد العرضي لألنواع البحرية    وللمصيد العرضي لألنواع السمكية غري املرغوب فيها، فضًال 

 بحرية؛مثل الثدييات البحرية والطيور البحرية والزواحف ال

من صيد تلك األنواع بواسطة معدات   ألجل احلدأيًضا وجوب اعتماد إجراءات مناسبة لتخفيف األثر    يف اعتبارها  وإذ تضع
 ؛ تلك األنواع حفظهتديد  منععليه و  ، القضاءوحيث أمكن ،الصيد

معدات الصيد يساعد يف التخفيف من هذا التأثري السليب ويساعد يف حتقيق أهداف   يف  نتقائيةالأبن رفع مستوى ا  وإذ تقر
 اتفاق إنشاء اهليئة؛ 

 جمموعة العمل املعنية بتكنولوجيا الصيد؛ عمل استئنافبشأن  GFCM/41/2017/3ابلقرار  روإذ تذكّ 

 من اتفاق إنشاء اهليئة، القرار التايل: 8و 5للمادتني  ا، وفقً تعتمد

 .2020 عام ينبغي جملموعة العمل املعنية بتكنولوجيا الصيد أن جتتمع يف 1-

سنوات وأن يرفعه  5و 3أن يضع مشروع بر�مج عمل يرتاوح بني  2020وعلى لقاء جمموعة العمل هذه يف عام  2-
 مبصايد األمساك العتماده.مية االستشارية املعنية لإىل اللجنة الع

 هبذا القرار. 1وترد اختصاصات هذا االجتماع يف امللحق  3-

جنة العلمية جملموعة العمل، ينبغي للدورة الثانية والعشرين لل 2020ه اجتماع عام وبناء على التقرير الذي أعدّ  4-
عة العمل، وإسداء املشورة للهيئة بشأن التدابري  اعتماد بر�مج العمل الذي أعدته جممو  االستشارية املعنية مبصايد األمساك

ملصايد ومعدات  2021 عام ل أن يكون ذلك حبلولاليت ميكن تطبيقها أبسرع وقت ممكن، ويفضّ  الصيد املناسبة النتقائية
 خمتارة، مع مراعاة االعتبارات االجتماعية االقتصادية ذات الصلة. 

العلمية االستشارية املعنية  وينبغي للهيئة يف دورهتا الرابعة واألربعني أن تستعرض التدابري اليت نصحت هبا اللجنة 5-
ختفيف األثر من أجل احلد من صيد صغار األمساك و  الصيد ، وأن تنظر يف اعتماد تدابري مناسبة النتقائيةمبصايد األمساك
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، وكذلك ابلنسبة إىل املصيد العرضي حيث أمكن ومن املصيد العرضي لألنواع السمكية غري املرغوب فيها والقضاء عليها
 واحلساسة مثل الثدييات البحرية والطيور البحرية والزواحف البحرية.  املعرَّضة للخطرلألنواع البحرية 

. أما مهام املنسق يف إطار 2020على اهليئة تعيني منسق جملموعة العمل والجتماع هذه األخرية يف عام  عّني ويت 6-
 .2فرتد يف امللحق  2020اجتماع جمموعة العمل لعام 
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1امللحق   

2020اختصاصات اجتماع جمموعة العمل املعنية بتكنولوجيا الصيد يف عام   

العلمية  تقدمي املشورة للجنة هو 2020اهلدف من اجتماع  جمموعة العمل املعنية بتكنولوجيا الصيد يف عام  إن 1-
اآلاثر  فضلسماح خباب الكفيلةالنتقائية لالتدابري امللموسة والقابلة للتطبيق املباشر  بشأن االستشارية املعنية مبصايد األمساك 

 :كل من  السلبية للمصايد يف

 صغار األمساك؛ -

 واملصيد العرضي ألنواع األمساك غري املرغوب فيها؛  -

 . بحريةواحلساسة مثل الطيور البحرية واحليتانيات والزواحف ال املعرَّضة للخطرواملصيد العرضي لألنواع  -

واألطراف   ذهتا األطراف املتعاقدةمشورة جمموعة العمل على نتائج دراسات سابقة وجارية حول االنتقائية نفّ   تقوم 2-
 املتوسط والبحر األسود. للهيئة، وعلى أي معلومات علمية أخرى ذات صلة ابلبحر األبيض   املتعاونة غري املتعاقدة

 وينبغي لنتائج أعمال جمموعة العمل أن هتدف إىل تعظيم أثر التدابري املقرتحة اليت تركز على:  3-

اليت ، وال سيما تلك )2020-2017(للهيئة  االسرتاتيجية املتوسطة األجلاألنواع ذات األولوية املذكورة يف  -
العلمية االستشارية املعنية  أحدث مشورة صادرة عن اللجنة، حبسب فظعلى صعيد احل ةأسوأ حال تعاين

 ؛مبصايد األمساك

 األسود؛  ومعدات الصيد املسؤولة عن اصطياد أكرب قدر من املصيد يف البحر األبيض املتوسط والبحر -

 ،املرغوب فيهاومعدات الصيد األكثر أتثريًا يف صغار األمساك ويف املصيد العرضي لألنواع السمكية غري  -
واحلساسة مثل الثدييات البحرية والطيور البحرية  املعرَّضة للخطرعن املصيد العرضي لألنواع البحرية  فضًال 

 والزواحف البحرية؛ 

ومعدات الصيد اليت تتوفر بشأ�ا معارف علمية �ضجة مبا فيه الكفاية لرتمجتها إىل أجهزة انتقائية ترّكب  -
ا األجهزة الصوتية الرادعة وغريها من أدوات فنية أخرى ملنع الصيد غري املرغوب على معدات الصيد، مبا فيه

 واحلساسة مثل الثدييات البحرية والطيور البحرية والزواحف البحرية؛  املعرَّضة للخطرفيه لألنواع البحرية 
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2امللحق   

2020اختصاصات منسق جمموعة العمل املعنية بتكنولوجيا الصيد يف عام   

 هبذا القرار؛ 1بناء على االختصاصات الواردة يف امللحق  2020صياغة جدول أعمال اجتماع عام  1-

عن مسامهاهتم ذات  وحتديد اخلرباء املعنيني واملشاريع اجلارية يف اإلقليم وضمان مشاركتهم يف االجتماع فضًال  2-
 الصلة (العروض التفسريية)؛ 

 وإعداد واثئق ذات صلة ابالجتماع مبا يف ذلك واثئق املعلومات األساسية؛  3-

 ؛ 2020وترؤس اجتماع جمموعة العمل لعام  4-

 مبا يف ذلك إعداد التوصيات ذات الصلة لكي تنظر فيها اللجنة ،وتنسيق صياغة خالصات االجتماع وعرضه 5-

 ). 2020، ابلتماشي مع اختصاصات اجتماع جمموعة العمل لعام العلمية االستشارية املعنية مبصايد األمساك
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20املرفق   

 طارق جبل مضيق يف )bogaraveo Pagellus( الوردي املرجان أمساك مصايد إلدارة احملدثة التقنية العناصر

Technical elements for the management of fisheries for blackspot seabream (Pagellus 
bogaraveo) in the Strait of Gibraltar (endorsed at the twentieth session of the SAC, 2018) 

1. Scope of the management plan 

The management plan should address all fisheries targeting Pagellus bogaraveo, in GSA 01–
03 including recreational fisheries. Adaptive management measures addressing the 
management unit of the Strait of Gibraltar (see figure) shall be based on a quantitative advice 
for this unit, to be provided by SAC by 2019, while precautionary measures in line with 
Recommendation GFCM/41/2017/2 shall be applied in the rest of the area mentioned in this 
scope.  

2. Objectives  

Improving the exploitation pattern of blackspot seabream fisheries  

Operational objectives 

To maintain fishing mortality for blackspot seabream within precautionary reference points 
and to achieve as soon as possible or maintain the maximum sustainable yield. 

In order to do that, FMSY, Bpa and BLim should be established by 2019 

3. Fisheries management measures 

Recommendation GFCM/41/2017/2 request concerned CPCs to maintain the fishing fleet 
capacity or fishing effort at levels authorized and applied in recent years for the exploitation of 
blackspot seabream in the Alboran Sea.  

In this respect, fishing capacity for longliners (including Spanish and Moroccan voraceras) as 
well as small scale vessels using mainly longlines and handlines, should be understood as the 
combination of a unit of activity (fishing days) and a unit of capacity (number of hooks).  

The management plan could also consider the need to assess and minimize any potential impact 
of existing fishing gears on the seabed, including through the possibility of testing alternative 
gears/materials. 

In addition to the above, the following management measures, including those proposed within 
Recomendation GFCM/41/2017/2 as well as additional potential management measures , could 
be considered, taking into account the comments provided by Morocco and Spain.   
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Management 
measures 

Comments Morocco Spain 

Spatial 
restrictions 

Rec. 
GFCM/41/2017/2 
request countries 
to consider this 
type of measures 
and inform on 
spatial closures 

No available 
information on exact 
areas to be protected 

No available information on 
exact areas to be protected  
The fishing grounds within the 
Strait of Gibraltar are reduced, 
difficult to impose spatial 
restriction. Juveniles are 
outside the Strait of Gibraltar 
and it could be important to 
establish some protection.  

Temporal 
restrictions 

Rec. 
GFCM/41/2017/2 
request countries 
to consider this 
type of measures 
and inform on 
temporal 
restrictions 

Wait for results on 
biological cycles in 
the area 

Previous temporal restriction 
(2 months February and 
March – coincides with the 
spawning period) not active 
from 2016. Future 
management plan could agree 
on common temporal closure 

Gear 
restrictions 

Rec. 
GFCM/41/2017/2  
request passive 
fishing gear, 
including 
markers and 
intermediary 
buoys, shall 
permanently 
display the 
registration 
letters and 
numbers reported 
on the hull of the 
fishing vessel to 
which they 
belong 

Fishing gears used are 
not considered passive 
gears by Morocco.   

Already included in EU 
regulation. The gear is linked 
in the boat and is therefore not 
considered a passive gear, no 
extra mark used.  

Minimum 
size 

Minimum 
conservation 
reference sizes 
should be defined 
and harmonized 
in the sub-region, 
based on the best 
scientific 
knowledge about 
maturity.   

Currently 25 cm Fork 
Length.  
Any revision pending 
future results of the 
biological sampling.  

Currently 33 cm Total Length, 
coming from a STECF 
scientific assessment, related 
to sex change, applicable both 
in the Atlantic and 
Mediterranean waters.  
As there are studies on high 
survival rate, alive release of 
below size individuals should 
be considered as a possibility 
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4. Decision rules 

The management plan will include decision rules with pre-agreed measures to be adopted 
under different conditions of the stock in relation to agreed biological reference points. The 
specific technical measures to be adopted under each stock status scenarios are to be defined 
in appropriate national and sub-regional working groups, taking into account the socioecomic 
impacts of the proposed measures. 

5. Scientific monitoring  

The Scientific Advisory Committee (SAC) of the GFCM should be responsible for advice on 
status of stocks and economic indicators of fisheries.  

Adequate and periodic scientific monitoring of fisheries (including socioeconomic indicators) 
and exploited stocks at national level should be ensured so that SAC is in a position to provide 
scientific advice. 

Monitoring and reporting of the number of hooks used in a fishing operation will be desirable 
in order to have a precise estimate of effort.  

6. Research priorities to improve the assessment and management of fisheries 

The list of research priorities should be organized based on the measures proposed within the 
plan. As a first indication and based on the advice provided by the Working Groups on Stock 
assessment, potential research priorities could include: 

- Continue the current monitoring on landings and length frequency distributions of 
landings; 

- Start biological sampling in both countries (Morocco and Spain); 
- Keep exploring analytical tools such as GADGET to assess the stock; 
- Conduct a study on stock boundaries; 
- Establish observers on board programmes for both the target fishery and the trawl 

fishery; 
- Launch a survey to obtain a fishery-independent index; 
- Standardize effort between countries; 
- Collect relevant socio-economic data towards their future inclusion in a 

Management Strategy Evaluation framework; 
- Collect data regarding recreational fisheries, and 
- Understand interactions between the fishery and the environment. 

7. Fisheries monitoring 

Management plan should follow existing recommendations, in particular those included in 
Recommendation GFCM/41/2017/2 in relation to the register of fishing authorizations, and 
take into consideration relevant aspects included in adopted resolutions related to MCS.  
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8. Review of the management plan  

The contents of the management plans should be periodically reviewed in order to 
accommodate changes in the fisheries. Comprehensive roadmaps will be provided by SAC for 
the assessment and management of the fishery. 

Update on technical elements for the management of blackspot seabream in the Strait of 
Gibraltar (endorsed at the twenty-first session of the SAC, 2019) 
This document is a compilation of relevant information for the management of blackspot 
seabream (Pagellus bogaraveo), complementing previous technical elements for the 
management of this fishery, as produced by the twentieth Session of the SAC. It includes i) the 
most recent advice on the status of the blackspot seabream (Pagellus bogaraveo) stock, as 
produced by the WGSAD; ii) baseline information used to determine the minimum 
conservation reference size as advice in relation to minimum landing size; iii) the number of 
authorized vessels for both Morocco and Spain; and iv) management measures in place, 
including trends data on effort and landings, per country and fleet, for different time series. 
This information emanates from the second and third meetings of the SRC-WM (Spain, March 
2018 and France, April 2019, respectively) as well as the benchmark session on the assessment 
of blackspot seabream (Pagellus bogaraveo) in the Strait of Gibraltar (France, April 2019). It 
complements the elements for the management of blackspot seabream (Pagellus bogaraveo), 
endorsed by the twentieth session of the SAC (Morocco, June 2018).  

TABLE 1. Status of the blackspot seabream (Pagellus bogaraveo) stock in the Strait of 
Gibraltar 

– Model – Data series – B/BMY – F/FMSY 

– BioDyn – Aggregated S+M catches 
1983-2018 and Spain CPUE  
corrected with 0 catch (1995-2018) 

– 0.14 – - 

– BioDyn – Aggregated S+M catches 
1983-2018 and Spain CPUE  
corrected with 0 catch (1983-2018) 

– 0.14 – - 

– SPICT – Aggregated S+M catches 
1983-2018 and Spain CPUE all series 
corrected (VMS + corrected) 

– 0.22 – 1.81 

– SPICT – Aggregated S+M catches 
1983-2018 and Spain CPUE 
corrected only 2000 - 2008 (+VMS) 

– 0.18 – 1.99 

– LCA – Aggregated S + M length 
frequency distributions (2016 - 2018) 

– - – 2.13 

–  – Average – 0.17 – 1.90 



 

 162 

TABLE 2. Relevant information for the determination of minimum landing size 
–  – Spain – Morocco 

– L50 males (cm) – 30  – 31 

– L50 females (cm) – 35 – 32 

– L50 change of sex 
(cm) 

– 35 – -- 

– Existing minimum 
landing size (TL in cm) 

– 33 – 28* 

* minimum landing size in Morocco is 25 cm fork length, which is estimated to be equivalent 
to 28 cm total length 
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TABLE 3a. Active fleet operating in the fishery (Morocco) 
Years 

 

Effort 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

2017 

 

Fleet segment  

 

Polyvalen

t artisanal 

Polyvalen

t longline 

Polyvalen

t artisanal 

Polyvalen

t longline 

Polyvalen

t artisanal 

Polyvalen

t longline 

 

Polyvalen

t artisanal 

Polyvalen

t longline 

Polyvalen

t artisanal 

Polyvalen

t longline 

Polyvalen

t artisanal 

Polyvalen

t longline 

Polyvalen

t artisanal 

Polyvalen

t longline 

Polyvalen

t artisanal 

Polyvalen

t longline 

Polyvalen

t artisanal 

Polyvalen

t longline 

Polyvalen

t artisanal 

Polyvalen

t longline 

Polyvalen

t artisanal 

Polyvalen

t longline 

Polyvalen

t artisanal 

Polyvalen

t longline 

Polyvalen

t artisanal 

Polyvalen

t longline 

Polyvalen

t artisanal 

Polyvalen

t longline 

Polyvalen

t artisanal 

Polyvalen

t longline 

Polyvalen

t artisanal 

Polyvalen

t longline 

Polyvalen

t artisanal 

Polyvalen

t longline 

Capacity 
(Number of 
hooks) 

There is a maximum number of hooks used in each country (see Table 4) – to give better estimations of this parameter a sampling program is envisaged 

                 

Nominal effort 
(capacity x 
activity) 

                 

Number of 
vessels  115 125 103 113 102 127 129 115 141 178 168 174 165 168 170 160 163 

Polyvalent 
artisanal  (<6 m) 14 25 15 21 8 28 25 16 34 79 72 72 75 83 92 76 78 

Polyvalent 
longliners (>6m) 101 100 88 92 94 99 104 99 107 99 96 102 90 85 78 84 85 

Landing ports 

Tangier 

(main 

port) 

Ksar Sghir 

Belyoune

ch 

Fnideq-

M’diq 

Tangier 

(main 

port) 

Ksar Sghir 

Belyoune

ch 

Fnideq-

M’diq 

Tangier 

(main 

port) 

Ksar Sghir 

Belyoune

ch 

Fnideq-

M’diq 

Tangier 

(main 

port) 

Ksar Sghir 

Belyoune

ch 

Fnideq-

M’diq 

Tangier 

(main 

port) 

Ksar Sghir 

Belyoune

ch 

Fnideq-

M’diq 

Tangier 

(main 

port) 

Ksar Sghir 

Belyoune

ch 

Fnideq-

M’diq 

Tangier 

(main 

port) 

Ksar Sghir 

Belyoune

ch 

Fnideq-

M’diq 

Tangier 

(main 

port) 

Ksar Sghir 

Belyoune

ch 

Fnideq-

M’diq 

Tangier 

(main 

port) 

Ksar Sghir 

Belyoune

ch 

Fnideq-

M’diq 

Tangier 

(main 

port) 

Ksar Sghir 

Belyoune

ch 

Fnideq-

M’diq 

Tangier 

(main 

port) 

Ksar Sghir 

Belyoune

ch 

Fnideq-

M’diq 

Tangier 

(main 

port) 

Ksar Sghir 

Belyoune

ch 

Fnideq-

M’diq 

Tangier 

(main 

port) 

Ksar Sghir 

Belyoune

ch 

Fnideq-

M’diq 

Tangier 

(main 

port) 

Ksar Sghir 

Belyoune

ch 

Fnideq-

M’diq 

Tangier 

(main 

port) 

Ksar Sghir 

Belyoune

ch 

Fnideq-

M’diq 

Tangier 

(main 

port) 

Ksar Sghir 

Belyoune

ch 

Fnideq-

M’diq 

Tangier 

(main 

port) 

Ksar 

Sghir 

Belyoune

ch 

Fnideq-

M’diq 
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TABLE 3b. Active fleet operating in the fishery (Spain) 
Years 

Effort 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fleet 

segment  

(Strait of 

Gibraltar) 

                 

Capacity 

(Number 

of hooks)* 

There is a maximum number of hooks used in each country (see Table 5), currently 2400 per fishing day  

2 800 2 800 2 800 2 600 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 

Nominal 

effort 

(capacity*ti

me) 

10 939 60

0 

9 875 600 13 048 00

0 

15 145 00

0 

14 548 80

0 

13 202 40

0 

18 328 80

0 

20 402 40

0 

21 475 20

0 

17 200 80

0 

14 272 80

0 

8 844 000 5 983 200 9 290 400 8 853 600 6 600 000 4 231 200 

Number of 

active 

vessels 

(TOTAL) 

104 100 107 130 137 118 113 146 108 104 88 77 70 67 71 66 61 

Voracera 

handliner 

(6-12 m) ** 

104  100  107  112  120  111  102  135  98 94 79  68  62 61 63  58 54 

Longliner 

(6-12 m) 

   18 17 7 11 11 10 10 9 9 8 6 8 8 7 

Landing 

ports 
Tarifa and Algeciras (“Voracera”-handliners), Conil (longliners) 
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TABLE 4a. Total effort (number of days) in Spain and Morocco (2010 – 2018) 

Year Spain Morocco 
2010 7 029 2 786 
2011 5 725 4 038 
2012 3 845 3 858 
2013 2 419 2 820 
2014 3 702 3 593 
2015 3 394 4 994 
2016 2 411 4 614 
2017 1 308 5 359 
2018 429 2 596 

 
TABLE 4b. Monthly effort (number of days) in Spain and Morocco (average of 2010 – 
2018) 

Month Spain Morocco 

1 239 250 
2 27 174 
3 71 220 
4 351 289 
5 462 380 
6 529 413 
7 465 357 
8 390 379 
9 197 408 
10 186 331 
11 211 277 
12 236 374 
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TABLE 5. Existing management measures 
Country 

Measures 
Morocco Spain  

Spatial restrictions NO NO 

o Temporal restrictions  NO NO 

o Catch restrictions NO 
NOT in MED / EU TAC 

in ICES IX 

o Effort restrictions NO 

YES (5 

days/vessel/week); 180 

fishing days/vessel/year 

o Gear restrictions NO YES 

Minimum size 25 cm (FL) 33 cm (TL) 

o Participatory restrictions  NO 
YES (close vessels 

census) 

Limits to fishing capacity NO YES 

Vessel Monitoring System Yes (for longliners >6) 
Yes (all vessels have 

“green boxes”) 

Other    
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Figure 1. Time series (1983-2018) of effort (in number of days at sea) from Spain (black) 
and Morocco (red) 
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Figure 2. Effort by country from 2010 to 2018: total effort by year (top) average effort 

by month (bottom) 
 



 

 169 

 
Figure 3a. Trends of landings (2001 – 2017) from the different fleets; Morocco 

 

 
Figure 3b. Trends of landings (1983 – 2017) from the different fleets; Spain 
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 املرفق 21

 العناصر التقنية إلدارة مصايد األمساك صغرية النطاق

The following elements were compiled to provide the SAC and WGBS with advice on possible 
measures for the management of small-scale fisheries (SSF), as well as advice on their expected 
effectiveness and/or benefit. This table was prepared in response to: 

- The Terms of Reference of the WGSSF, adopted by the Commission at its forty-first 
session, which states: “The main objective of the Working Group is to coordinate 
technical, scientific and socio-economic activities relating to small-scale fisheries in 
order to fill the main data gaps relating to this sector, to produce advice for 
consideration and validation by the SAC and WGBS and to support the sustainable 
management and development of small-scale fisheries within a Blue Growth 
perspective” (Appendix 22 of the GFCM 41 report)  

- The Regional Plan of Action for Small-Scale Fisheries in the Mediterranean and the 
Black Sea (RPOA-SSF), adopted on the occasion of the High-level conference on 
sustainable small-scale fisheries in the Mediterranean and the Black Sea (Malta, 25-26 
September 2018), which calls on countries to implement SSF management measures 
that facilitate equitable access to living marine resources for small-scale fishers, 
integrate traditional and local ecological knowledge (LEK) and apply participative 
processes.  

The WGSSF highlighted that measures to support the management of SSF should not be 
limited to fisheries restrictions, but rather should also include measures to maintain profitability 
while promoting the use of those fishing methods and activities that could be more 
environmentally friendly, as well as measures with the final aim to ensure the overall 
sustainability of the exploitation of resources, including by other fishing sectors. Furthermore, 
the WGSSF stressed that the process for implementing management measures should be 
transparent and participatory in order to ensure cooperation and the effective implementation 
of the measures. It was highlighted that participatory processes, including co-management, can 
effectively integrate LEK and can enhance compliance with measures through a shared sense 
of responsibility and improved understanding of management objectives. 
A list of potential measures that could be applied in a management plan for SSF, including 
examples as well as comments on the expected effectiveness is included below.  
A table of potential measures that could be applied in a management plan for SSF, including 
examples as well as comments on the expected effectiveness is included below. Discussion on 
this table was initiated during the second meeting of the WGSSF (6-7 March 2019, Podgorica, 
Montenegro) and WGSSF participants (which included both Mediterranean and Black Sea 
countries) were given an additional two months to submit comments following the WGSSF. 
The table was then discussed at the 21st session of the SAC (24-27 June 2019, Cairo, Egypt) 
and at the 8th meeting of the WGBS (16-20 September 2019, Trabzon, Turkey). Furthermore, 
the table was circulated to CPCs following the SAC meeting, providing additional time to 
submit comments. The table below compiles all comments received to date.
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Types of 
management 

measures 
Measures Examples5 

Comments on 
effectiveness of the 

management measure 

Participation 
measures 

Participatory 
process in 
decision making 
/ 
implementation 
of management 
measures  

Co-management 
committees 

- Crystal goby fishery in 
Balearic Islands 

- Co-management decree 
in Catalonia 

- Co-management 
approach in Taza 
national park, Algeria 

- Co-management in Parc 
Naturel Marin du Golfe 
du Lyon, Parc Marin de 
la Côte Bleue and Parc 
Naturel Marin du cap 
Corse et de l’Agriate, 
France 

Ecosystem Approach to 
Fisheries management 

- Gökova Bay, Turkey 

A basic prerequisite for engaging 
the fishers in the management of 
MPA is that the MPA can assure 
an acceptable level of « control » 
of the territory. The main goal of 
involving the fishers is to jointly 
draft and adopt a specific 
management plan on SSF. MPA 
must have a specific strategy and 
actual tools for supporting (local) 
artisanal fishers if they accept to 
cooperate with the MPA, 
especially in relation with other 
competitive actors (industrial and 
recreational fishery, tourism, etc.). 

Participatory 
process in 
advisory groups 

Consultation processes 

The organization of awareness 
raising and information days for 
fishers on the necessity of putting 
in place management plans for 
SSF is important. 
 
Fishers should be involved in the 
scientific work 

Register of 
fishing 
authorizations 

Specific SSF fishing 
authorization. Requisites 
may include: 

- Vessel characteristics 
(length, GT, etc.) 
 4-12 metres (Algeria, 

Cyprus) 
 Less than 12 m (EU, 

Italy, Montenegro, 
Turkey) 
 GT < 3 tonnes 

(Morocco) 

 

 
5 Comments emanate from participants of the WGSSF, including from the experience of participating CPCs 

(both Mediterranean and Black Sea) and organizations. In particular, comments were received from Algeria, 

Tunisia, Turkey, FishMPABlue2, Low Impact Fishers of Europe [LIFE] and MedPAN. 
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Types of 
management 

measures 
Measures Examples5 

Comments on 
effectiveness of the 

management measure 
 Vessel specifications, 

motor type & power. 
Max number of crew. 
Allowed fishing area. 
Allowed fishing 
methods. (Egypt) 

- Ownership 
characteristics (i.e. 
Owner-operated) 

- Type of gear used 
- Obligation of reporting 

(landing in designated 
landing points, etc.) 

- Fishing zone 
- Length of fishing trip 
- Others? 

Criteria for allocation of 
authorizations may include: 

- Maintaining capacity  
- Traditional access rights 
- Others? 

Spatial measures 

FRA to protect 
EFH 

Establish closed areas 
Management of SSF activity 
within Marine Protected 
Areas (MPAs), designating 
no-take zones and buffer 
areas. 

Measures should be effective, 
including through adequate MCS. 
Ideally no take zones could be 
considered. 
No-take zones need to be 
enforced in order to obtain 
ecological benefit and thus 
improving SSF activities around 
the no-take zone. 

FRA to protect 
VMEs 

SSF may be too coastal to 
affect deep VMEs 

Not relevant for SSF 

Depth/distance 
restrictions 
 

Establishment of a depth 
limit/distance from the 
coast at which SSF 
operates/has preferential 
access 

- Council Regulation (EC) 
No 1967/2006 reserving 
part of the coastal zone 
for selective fishing gear 
used by SSF (para 18)Ex: 
Italy – SSF fish within 12 
nm from coast 

Measures should focus on 
providing preferential access to 
SSF for the coastal strip 
Very coastal activities that could 
affect e.g. some nurseries areas 
should be regulated e.g. beach 
seiner 
 
Reserved areas for the exclusive 
use of small-scale, low impact 
fishing activities, reduces gear 
conflicts between passive and 
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Types of 
management 

measures 
Measures Examples5 

Comments on 
effectiveness of the 

management measure 
- Ex: Malta – SSF (under 

12 m) is main fishing 
segment allowed to fish 
within 25 nm of coast  

- Ex: Croatia – SSF license 
is tied to certain fishing 
areas *not related only 
to SSF 

active gear 
 
The adoption of depth/distance 
restrictions will require changes in 
the organization of fisheries 
management in Algeria, which 
could results in difficulties in 
application.. 

Precautionary 
closures 

Marine protected areas (ex. 
Cap Lindles in Algeria) 

 

Habitat 
protection 

No-take zones, 
MPAs/spatial closures 
Prohibition of certain gears 

Solid data on habitat mapping are 
often lacking and are needed to 
define effective area-based 
management strategies 

Temporal 
measures 

Temporal 
closures 

Temporal closures exist in 
most countries, but they 
may not be aligned.  
Common closed 
seasons/months (may be 
species specific) 
 
 

Participants in MedPAN 
exchanges in 2018 stressed the 
need to designate permanent no-
take zones that may be 
completed with other measures 
such as seasonal or temporary 
closures in adjacent zones within 
a buffer. Comments are based on 
MedPAN experience in select 
cases: 

- Temporal closures not 
effective in the National 
Marine Park of Zakynthos. 

- Nature Park Latsovo: this kind 
of regulation has no significant 
effects on revitalising 
resources. 
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Types of 
management 

measures 
Measures Examples5 

Comments on 
effectiveness of the 

management measure 

Authorized 
number of 
fishing 
days/times 

 

Torre Guaceto MPA set quotas for 
fishing licenses in order to reduce 
fishing effort. Each fisher was 
allowed to fish 1x per week and 
fishers were involved in 
monitoring activities with MPA 
staff. Early signs point to 
increased biomass for high-level 
predators in the MPA buffer zone. 
 
Total number of days allowed 
should take into consideration the 
socioeconomic implications as 
well as the available number of 
days to operate (e.g. taking into 
account weather conditions) 

Effort measures 

Fleet capacity 

Restriction of number of 
licenses 
In view of the limited 
information about the SSF 
fleet/fishing effort in many 
GSAs, consider additional 
mechanisms that condition 
the development of fishing 
capacity to the acquisition 
of new knowledge.  

Considering the SSF fleet is high 
in terms of number of boats but 
low in terms of fish production, 
restrictions on number of licences 
should consider the large scale 
fishery sector.   

Effort 

Technological restrictions 
Fishing gear restrictions 
Quantity of gear deployed 
(number of pieces of net, 
number of hooks, number 
of taps, etc.) 
Regulation of simultaneity 
of gear deployed per day 

Tunisia (DGPA) sets the number of 
fishing authorizations for each 
GSA with conservation objectives 
in mind. Optimal fishing effort has 
not yet been determined. 

Catch restrictions 
Daily and/or 
annual catch 
limitation/TAC 

Catch limit enforced in 
management plan for turbot 
in the Black Sea (including 
reported SSF catches) and in 
the management plan for 
small pelagics in the Adriatic 
Sea (reduction of 5% per 
year in relation to catches in 
2014)  

The application of a TAC/Quota 
system across all fisheries in the 
Mediterranean, especially 
demersal fisheries, will not be 
appropriate, given their highly 
diverse and multi-specific nature 
and the polyvalent nature of 
small-scale fisheries.  A 
TAC/quota based fishery 
management system would not 
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Types of 
management 

measures 
Measures Examples5 

Comments on 
effectiveness of the 

management measure 
be efficient, and would give rise 
to significant problems associated 
with discards. It could also be 
detrimental to small scale fishers, 
due to the tendency for quotas to 
be privatized through informal 
and unregulated markets leading 
to speculation and the 
accumulation and concentration 
of quota by a few larger 
companies. 
 
It should be noted that the quota 
limit is a measure that should 
come after the implementation of 
a management plan for equitable 
access to the resource. 

Obligation to 
declare bycatch 

 

Discards are low and very variable 
(depending on socio-economic 
factors). Main issue could be 
incidental catch of vulnerable 
species 
 
Measure should be applied to the 
extent possible, noting that there 
are always difficulties in 
identifying some species 
belonging to the same family. 

Elimination of 
discards 

 

Discards are low and very variable 
(depending on socio-economic 
factors). Main issue could be 
incidental catch of vulnerable 
species 

Protection of 
vulnerable 
species 

Encounter protocols (e.g. 
release alive / avoid area)  
Mitigation measures 

SSF can face economic loss from 
interactions with vulnerable 
species  

- Turkey: SSF interactions with 
Mediterranean monk seal 
estimated to result in annual 
economic loss of $600,000 for 
Muğla Province (Tunca et al.) 

- Some countries subsidize 
economic loss (i.e. loss of gear) 

Need to assess interactions 
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Types of 
management 

measures 
Measures Examples5 

Comments on 
effectiveness of the 

management measure 
between SSF and marine 
mammals 

Obligation to 
land all catches, 
including 
discards 

EU landing obligation in 
place for some species 

 
 

Gear 
characteristics 

Authorized gear 
types 

Selective passive gears 
Promote the use of 
artisanal/low-impact active 
gears 
Maximum dimension of 
fishing gear 
 

To reduce impact on species, 
MPAs have encouraged SSF to 
diversify gear. Example of project 
FishMPABlue2 which bought new 
gear for pilot MPAs, allowing to 
target new species, lowering 
fishing pressure on other species 
and raising profitability 

Prohibited gear 
types 

Active gears / Passive gears 
with large impact 

 

Selectivity 

Improve the selectivity of 
the gear to reduce the 
capture of immature 
individuals and bycatch (e.g. 
through the 
implementation of Bycatch 
Reduction Devices). 

- Number of nets/pots 
- Number and 

characteristics of traps 
- Mesh size 
- Number and size of 

hooks 

 

Gear ID/marking  
  

For certain target species, 
marking of passive fishing 
gear is already requested  

- Rec. GFCM/41/2017/2 
on the management of 
blackspot seabream 
fisheries in the Alboran 
Sea requests passive 
fishing gear, including 
markers and 
intermediary buoys, to 
permanently display the 
registration letters and 
numbers reported on 
the hull of the fishing 

The application of this measure 
may require financial support for 
some CPCs. 
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Types of 
management 

measures 
Measures Examples5 

Comments on 
effectiveness of the 

management measure 
vessel to which they 
belong 

Minimum 
conservation 
reference size 

Minimum 
conservation 
reference size 

Measures should be species 
specific: e.g.: 

- European hake 20 cm TL 
- Deep water rose shrimp 

20 mm CL 
- Turbot: 45 cm TL 

Minimum conservation reference 
size is established for main 
commercial species in most CPCs, 
but harmonization may be 
required. 

Data collection 
obligations 

Vessel 
characteristics 

Already expected through 
DCRF: 
DCRF Task IV 
DCRF Task II 
DCRF Task V 
DCRF Task VI 
 
Need to specify that the 
data has to be collected as 
well for SSF 

Importance of developing 
participatory data collection for 
accurate data  
 
Collection to be supported by 
pilot studies? Human/budget 
support? 

Catch 
Effort 

Socio-
economics 

Monitoring, 
control and 
surveillance 

VMS (or other) 

Not generally applicable for 
SSF, but alternative 
technologies available (AIS, 
mobile applications, etc.) 
 
Application in progress in 
Algeria 
 

 

Authorized 
ports/landing 
points 

List of authorized landing 
sites 
Dedicated landing 
sites/facilities for SSF: 

- Morocco: structured 
landing points 

- Landing points are set in 
Algeria 

  

Logbooks  

This measure is effective for 
evaluating the quantities of catch, 
however its introduction requires 
a great effort of awareness raising 
because many fishers refuse to 
declare their revenue in a general 
way. 

Transhipment 
prohibition 

n/a (out of scope)  
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Types of 
management 

measures 
Measures Examples5 

Comments on 
effectiveness of the 

management measure 

National 
inspection plan 

 
Importance of participatory 
monitoring, inspection plans are 
missing in some CPCs  

International 
inspection plan 

 
Could be n/a when SSF is very 
coastal  

Other 

Scientific 
research 

Measures to facilitate the 
reproduction of certain 
species 
 

 “Project Sepia” collected eggs of 
cephalopods that are attached to 
nets and traps, incubated them 
and released them in the 
appropriate moment to increase 
the probability of hatching 
(www.projectesepia.com) 
 
Facilitate scientists going onboard 
fishing vessels for better 
collaboration. 
 
Facilitate the exploration of new 
fishing areas. 

Commercializati
on measures 

Measures to complement 
and give visibility to SSF 
initiatives to increase the 
price of catches, potentially 
also making feasible a 
reduction in fishing effort. 

 

 

 

http://www.projectesepia.com/
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 ألف/22املرفق 

مذكرة مفاهيمية حمدثة بشأن بر�مج لبحوث األنقليس األورويب: حنو تنسيق إدارة أرصدة األنقليس األورويب واستعادهتا 
 البحر األبيض املتوسط يف

1. PREPARATION OF THIS DOCUMENT 
On the basis of the request of Recommendation GFCM/42/2018/1 on a multiannual management plan 
for European eel in the Mediterranean and the discussion held at the Working Group on the 
management of European eel (WGMEASURES – EEL; FAO headquarters, Rome, Italy, 16–-17 April 
2019), this Concept note includes the main elements of a proposal for a research programme on 
European eel, expected to be carried out as a concerted action between partners (including research 
institutes or universities and relevant administrations of interested countries).  
The present Concept note has been drafted in line with other recent research programmes (e.g. the 
research programme of red coral mentioned in Recommendation GFCM/42/2018/1), and is based on 
the outputs of WKMEASURES-EEL 2019 (see Appendix 1 of this concept note), including the 
outcome of consultations with administrations and national experts. This was integrated with a 
comprehensive review of recent (2010-2019) scientific papers published on different scientific issues 
concerning eel in the southern geographic range (the Mediterranean Sea), to assess existing relevant 
information, progress and gaps in knowledge, and needs for further insights that might be relevant 
for assessing the situation of the Mediterranean eel stock. It is intended to take into account the work 
carried out by all relevant scientific bodies working on European eel. 
The draft was compiled by the GFCM Secretariat, with the assistance of a selection of European eel 
experts in the Mediterranean region. 
2. BACKGROUND  
European eel (Anguilla anguilla, L. 1758) is a temperate catadromous species with a wide distribution 
range, including coastal, transitional and inland waters of Countries in Europe and in the 
Mediterranean Region. The species is migratory and displays a unique life cycle, that assumes that 
spawning takes place in the Sargasso Sea (N-W Atlantic) and that oceanic larvae (leptocephali) are 
transported by currents across the Atlantic Ocean to the coasts of the distribution range, where they 
metamorphose into glass eels that recruit to continental waters. Here they remain during their growing 
phase (yellow eel) until they attain a pre-reproductive stage (silver eels) after several years. European 
eel is a panmictic species (Dannewitz et al., 2005; Palm et al. 2009; Pujolar et al., 200; Als et al. 
2011), displaying an extreme plasticity in phenotypic traits as well as a marked physiological and 
ecological endurance. This, and the consequent adaptability to extremely different habitats 
(Vollestad, 1992), relies upon a common genetic pattern (van Ginneken & Maes 2005;). Recent 
studies have suggested that a recently-found genetic polymorphism in eel populations could be 
correlated with environmental gradients (Pujolar et al., 2014), possibly due to spatially varying 
selection and/or genetically based habitat selection producing genetically distinct ecotypes 
(Drouineau et al., 2018).  
A concern for the eel global stock arose from the observation of a prolonged decline of recruitment 
and reductions of adult eel yields across the entire distribution area (Moriarty & Dekker, 1997; ICES, 
2001, 2002, 2004, 2006), the severity of this decline being formally recognized since 1998 (ICES, 
1999; Dekker, 2003; Bilotta et al., 2011). ICES (2017a, b) estimated that glass eel recruitment 
dropped to less than 10% of the 1960 – 1979 average, intermittently dropping to less than 1% in the 
North Sea (ICES, 2007). 
The overall eel decline has been interpreted as the result of the combined effect of a number of natural 
causes and anthropogenic pressures impacting eel and its habitats. Such impacts are attributable to 
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oceanic changes, overfishing, habitat degradation and habitat loss, contamination resulting from 
increased pollutant loads, ubiquitous spreading of the swimbladder parasite Anguilliculoides crassus 
and other pathologies. All these threats have probably been acting synergistically (Drouineau et al., 
2018) on multiple life history stages, causing a general decrease of the spawning stock biomass and 
influencing qualitative aspects of the escaping breeders (Belpaire et al. 2016), a feature that might 
potentially affect migratory and reproductive capacity (ICES, 2016a).  
Following this, IUCN classified European eel as critically endangered in 2008 (confirmed in 2010 
and 2014) (Jacoby & Gollock, 2014), while the long debate on the measures to be undertaken to 
protect the global eel stock and to ensure its recovery (ICES, 2002) has provided, within the EU, the 
grounds for the implementation of a specific framework that was achieved in 2007 with the issuing 
of a specific Regulation, EC 1100/2007 (Council of the European Union, 2007). This document 
requires that each Member State exploiting eel by fishery, aquaculture or other, has to establish 
measures within National Management Plans (NMPs) to reduce anthropogenic mortality and 
contribute to the global stock restoration towards a common target, identified in the enhancement of 
silver eel escapement from all continental waters. Furthermore, in 2009, eel was listed under CITES 
Appendix II, requiring export permits, and in 2011 EU Member States agreed on a zero export quota 
for the species.  
The critical status of the European eel stock has been acknowledged for the Mediterranean since 
2010, as and with it the necessity for integration of the Mediterranean Region within the stock-wide 
coordination of actions for the European eel (Aalto et al., 2016). In this regard, the GFCM Secretariat 
undertook a number of steps, and at its thirty-seventh session (2013), the GFCM Commission agreed 
to support an Eel Pilot Action to build a coordinated management framework for the European eel in 
the Mediterranean Sea. This led to the creation of a Joint ICES/ EIFAAC/GFCM Working Group on 
European Eel, to a first tentative assessment of the European eel stock in the Mediterranean and to a 
Liaison Action to focus discussion on the basic needs to build a Mediterranean Eel Management Plan. 
In this respect, the intention of proposing a management plan for European eel in 2018 was brought 
forward at the 41st session of the GFCM Commission (FAO, 2017), to be based on the findings 
summarized within the framework of a dedicated working group on European eel. The elements for 
such a plan were prepared at WKMEASURES-EEL 2018 (GFCM, 2018) and presented to the 42nd 
Commission (FAO, 2018). The Commission thus approved Recommendation GFCM/42/2018/1 on a 
multiannual management plan for European eel in the Mediterranean Sea, that details scope, general 
and operational objectives, transitional management measures, also addressing the need for improved 
scientific advice. In this respect, in Part IV of Recommendation GFCM/42/2018/1 it is specified that 
the GFCM Secretariat shall provide terms of reference for the implementation of a research 
programme on European eel in the Mediterranean Sea, to be launched in 2019 and completed in 2022, 
its outcomes to be presented to the forty-sixth session of the GFCM. Relevant issues and priorities 
for such a research programme were discussed at WKMEASURES-EEL 2019 
(GFCM:SAC21/2019/Inf.9). 
A total of 176 papers on European eel relevant for the preparation of this Concept note were 
identified and selected through a specific query on ISI WEB of SCIENCE, SCOPUS and Google 
Scholar. Recent advances or highlights on issues of key interest such as spawning grounds, genetic 
structure of the eel stock, biology of the ocean larval phase, evidence of silver eels crossing the 
Gibraltar Strait to the Atlantic Ocean, confirm that some basic questions relative to the eel in the 
Mediterranean can be considered clarified (Atlantic reproduction in the Sargasso Sea, genetic 
structure and panmixia, emigration of spawners from the Mediterranean and transport of larvae from 
the Atlantic across the Mediterranean Sea). A large number of studies, even recent, are available 
that contribute to the knowledge of the biology of the eel continental stages (growth, differentiation, 
reproductive biology, population structure, ecology) for local stocks throughout the Mediterranean, 
and many papers have been published on recruitment, spawner quality, assessment of local stocks. 
All this establishes a foundation for future research and a sound basis for any management scheme 
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at the local level. A review of state of the art of recent and ongoing research (1995-2018) allowed 
also to ascertain that a number of Projects were carried out or are still in progress.  
3. STRUCTURE OF THE RESEARCH PROGRAMME 
Against this background, also given the time frame available and on the basis of the work plan 
agreed at WKMEASURES-EEL 2019, including a chronogram of the upcoming meetings (Annex 
1), the research programme should be executed as a Concerted Action to be achieved by joining 
forces of ongoing research activities and sharing expertise. In consultation with the experts and on 
order to maximize the outputs of the concerted action, the need arose to expand the time available 
for the research programme. The current proposal is, thus, for an 18-month programme.  
The general objective is to deal with issues relevant to the setting up of a coordinated framework 
for management, through two distinct phases: 1) March – December 2020 and 2) January – August 
2021. One phase shall deal with the need to identify current and prospective management and 
monitoring frameworks for eel stocks throughout the Mediterranean area (WPs 1 and 2). A second 
phase will be mostly concentrated on assessing the eel stock at the local and regional level, in order 
also to establish a common method of assessment, in order to follow over time the state of the stock 
in view of its recovery, as resulting from a shared management framework (WP4). Straddling the 
two phases will be the building of an exhaustive database, also including various aspects relevant 
to the coordinated evaluation and management of the eel stock in the region (WP3). 
Results of the first phase will be shared at the 23rd SAC (2021), while final results will be shared at 
the 45th Commission (2021) 
The programme will have four specific goals, corresponding to four main work packages, within 
which research teams shall share methodologies, data and expertise, as follows: 

- identify and appraise management and protection measures for the recovery of the eel stock 
relevant to the Mediterranean  

- establish a common framework for long-term monitoring of eel in the Mediterranean 
- collect and update data concerning eel stock and eel habitats in the Mediterranean Region  
- establish a common framework for eel stock assessment  

The work-plan foresees a strong coordination framework, also relying on international and national 
networking, to be implemented as a fifth work-package.  
The programme is expected to begin at the latest in March 2020 and end in August 2021. It shall be 
carried out according to a timetable (see below) detailing the execution of the single work packages, 
as well as project meetings and the participation to eel-dedicated Working Groups in 2020 and 2021. 
The Project shall provide specific deliverables within each phase, also detailed below.  
The Concerted Action shall involve as many Countries as possible in the Mediterranean area, in 
order to achieve a coordinated framework for management for Countries that are currently 
contemplating the preparation of a Management Plan for eel, as well as for those Countries that 
already have a management Plan in place under Regulation 1100/2007 (for the whole Country or 
for specific EMUs on the Mediterranean side). Work has already been done towards identifying 
possible partners and countries to be involved and a tentative composition is outlined in section 7 
below. 
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4. WORKPLAN 
It is foreseen that the work plan be divided into five work packages as summarized in Figure 1 and 
described below in detail. 
 
 

 

 
 

 
 

Figure 1. Graphical summary of the five Work Packages 
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4.1. Work package 1: Evaluation of management and protection measures for the stock recovery  
This work package will focus on listing and qualitative analysis of current and prospective   
management and protection measures, on their feasible application and effectiveness at different 
spatial scales within the Mediterranean region (sites/habitats/Management Units). This latter issue 
should also take into account local management strategies (fisheries, Ramsar sites or Protected sites, 
transnational catchments, stakeholders involvement etc) and local governance frameworks 
(Management Plans, legislations), in order to envisage the effective potential role of any measure or 
set of measures in view of the achievement of the recovery of the European eel stock in the 
Mediterranean area.  
This work package should address the following:  

- measures addressing commercial and recreational fisheries  
- measures addressing habitat loss or migration (upstream and downstream) impairment by 

damming  
- measures addressing habitat restoration, improvement and eel habitats protection  
- measures to sustain local stocks (restocking/assisted upstream migration, trap & transport) 

or to enhance escapement (silver eel release) 
- measures addressing reduction of mortalities by hydropower, pumping stations  
- measures addressing protection from predators  
- any other  

Some of these measures or sets of measures are already in place within on-going, or in-preparation, 
Management Plans. Fishery-related management measures are widely adopted and are based on a 
variety of measures, reflecting the great diversity of eel fisheries in different countries and in different 
habitats. A framework for coordination in the Mediterranean has been set and detailed in the Elements 
for a Management Plan for European eel (2018) and transposed -or to be transposed- by GFCM 
Recommendation GFCM/42/2018/1. This should soon reflect in a decrease in fishing pressure on the 
overall eel stock in the Mediterranean area, but its effective implementation and the real efficacy for 
the recovery of the eel stock, in the first place contributing to the overall silver eel escapement, is 
difficult to be ascertained and assessed (ICES, 2017a; Hanel et al., 2019).  
Measures aiming at sustaining local stocks (restocking, trap & transport), widely implemented in on-
going Eel Management Plans through Europe, have a high potential in sustaining eel production, but 
such practices are not used in the Mediterranean, except when related to fisheries management. These 
were sporadically present for enhanced fisheries in coastal lagoons in certain areas, mostly in the past 
when recruitment, and hence seed availability was high. Stocking and translocation of eels still 
present a number of controversial aspects, widely addressed within a dedicated Workshop (ICES, 
2016b), and namely relating, among others, to the risk to alter genetic features of the eel global stock, 
risks related to spreading of parasites and diseases, potential effects on sex-ratios of eel local stocks. 
Overall, a main objection also relates to the lack of clear evidence of a net benefit of restocking to the 
overall stock. Measures to enhance escapement, such as silver eel releases, should also be considered, 
with the specific aim of reducing silver eel fishing mortality and contributing to escapement, for 
example for lagoon fisheries at fish barriers.  
Measures dealing with habitat improvement or protection, or measures addressing reduction of 
natural or mortality of indirect anthropogenic origin, have to be considered and addressed with 
specific emphasis to Mediterranean environments, especially referring to river habitats for which 
there is scarce information if compared to transitional habitats such as coastal lagoons. Furthermore, 
the effectiveness of complementary protection measures, such as total bans of specific fisheries for 
specific stages (recruits or potential breeders) or specific local stocks (high quality) and/or in specific 
sites or habitats (Protected sites, high quality habitats) or for specific gears to ensure total protection 
of specific local stocks, should also be evaluated.  
Against this background, work package 1 should provide for: 
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- listing and critical examination of measures within the different categories, also addressing 
their present implementation and their perspective effectiveness 

- feasibility and applicability of different measures in Mediterranean eel habitats, taking into 
account current management frameworks, eel habitat typologies, spatial scale of 
application  

- defining a priority set of measures to be implemented at the local scale (sites), at the level 
of specific Management Units and at the Regional scale  

with the aim to attain a regional coordination framework for the implementation of management 
measures for the eel stock recovery in the Mediterranean Region.  
4.2. Work package 2: Establishing a framework for long-term monitoring 
This work package is aimed at establishing a common structure for monitoring eel stocks, as well as 
providing standardized data for the assessment of stock indicators.  
This should be carried out by: 

- Investigation of all the monitoring frameworks actually in place for eel in Mediterranean 
countries, addressing any issue (fisheries, trade, features of local stocks, recruitment, 
escapement, stock indicators, quality and contamination also for human consumption, any 
other) 

- Comparison of the Data Collection Framework (EU Regulation 199/2008 and following, 
EU-Map) and DCRF (GFCM framework for the collection and transmission of fisheries-
related data in the GFCM area of application) requirements and implementation status, in 
order to harmonize provisions and methods and further implement coordination between 
the two.  

- Revision of the methods for collecting data on eel stocks (sampling design, life stage 
identification, age reading) and monitoring of recruitment, yellow eel standing stock, silver 
eel escapement, also based on recent findings and current methodological research. 

- Agreement on a standardized protocol for eel data collection monitoring at the National 
levels, that shall harmonise present national and international existing frameworks  

- Evaluation of the necessary characteristics for establishing key sites for long term 
monitoring of basic indicators of the status of the Mediterranean eel stock (glass eel 
recruitment, silver eel escapement), representative of essential habitat typologies (lagoons, 
rivers, estuaries) or regional differences (Northern, Southern, Eastern Mediterranean), and 
identification of such key sites. 

4.3. Work package 3: Data collection 
This work package is centered around the collection and update of data on three main issues: 

- eel available habitats  
- biological and ecological features of eel local stocks  
- eel exploitation features (effort and landings) 

over the Mediterranean Region, including all coastal, transitional and inland waters within Countries 
that are part of the European eel Southern range of distribution. 
The work package should rely on a thorough research and sharing of all existing documentation by 
consultation with all relevant Institutions, Administrations and Agencies, and proceed on a 
standardized basis, aiming at the compilation of a database and of thematic maps to be shared and 
used for further work within the Project.  
Therefore, this work package shall provide: 

- a standardization of methods and protocols for collecting data  
- a standardization of data storage (data bases, digital archives, maps) 
- a compilation of databases concerning: 
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a) eel available habitats: this shall address estimation of wetted areas for all habitat typologies 
(rivers, lakes, coastal lagoons, coastal areas) in order to collect and georeference information 
and edit such data. This task shall also address collection of information on the environmental 
status of catchments and habitats, based on all available information (literature, Agencies 
internal reports, international frameworks for water monitoring and quality assessment and 
any other source available) 

b) eel local stocks biological and ecological features: this shall address the gathering of all 
available qualitative and quantitative information on eel local stocks. Information should 
concern all eel continental stages (growth, differentiation, reproductive biology, population 
structure, ecology, etc), and shall be carried out by collecting available literature (published 
and grey, old and recent, local and international), that can contribute to the characterization 
of eel Mediterranean local stocks  

c) eel exploitation and trade: this shall address the collection of all the information on eel 
fisheries and exploitation, including recreational and aquaculture, either qualitative and/or 
quantitative, including trade in terms of eel imports and exports. Information shall address as 
a priority: sites where eel fisheries are present, description of the fisheries (methods, gears, 
number of fishermen, seasonality, yields) and the collection of landings time series over time 
for any specific site/fishery available. Inquiries should also tentatively address information on 
unreported, unregulated or illegal fisheries that might be present. Data collection shall be 
carried out by involving all frameworks and administrations able to provide data, both 
historical and recent.  

4.4. Work package 4: Establishing a framework for stock assessment 
This work package is centred around establishing a common basis for assessing eel stocks at different 
scales in the Mediterranean (site/habitat/management unit/country/Region), also providing 
information on minimum requirements for data, methods, targets for assessment.  
Therefore, this work package shall foresee: 

- definition of the spatial scale/s for assessment (also based on results of work package 1) 
- definition of suitable stock indicators for pristine, present and target stock conditions. 

Potential indicators are stock biomass indicators and mortality indicators, to derive local 
stocks and overall global stock status, as agreed internationally (ICES, 2017a, 2017b).  
This shall be based on existing relevant information (EIFAAC/ICES/GFCM WGEEL 
Reports, specific ICES Workshops, outcomes of coordinated Research Projects or 
Concerted Actions carried out at National and International levels), but also based on on-
going or future work (Hanel et al., 2018). The choice of stock indicators and the definition 
of pristine and target reference conditions should also rely on a specific analysis of eel 
stocks and habitats in the Mediterranean in the past and at present (also based on results 
of work package 1)  

- revision of existing methods for assessment of stock indicators/reference points, both 
direct and model-based  

- identification of a suitable method/model to be shared, and of minimum requirements for 
its use, also contemplating the possible applications in data-poor and data-rich conditions. 

4.5. Work package 5: transversal work package on coordination and networking 
The research programme on European eel outlined in this concept note is aimed at obtianing a better 
coordination of eel stock management for stock recovery in the Mediterranean region, also involving 
the possibility of in-depth evaluation of selected case studies, and will require a strong coordination 
framework, relying on international and national networking. This will comprise the core activity of 
WP5. 
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Central coordination will be provided by GFCM Secretariat and will be split in three main tasks which 
will: 

- provide administrative support following the production of Agreements with the Partners, 
assisting Partners on Administrative matters and financial reporting commitments 

- prepare and organize meetings and workshops (kick off, intermediate and final project 
meetings; WKMEASURES-EEL) and support attendance of Partners to International 
Working groups (EIFAAC/ICES/GFCM WGEEL 2020) 

- provide Scientific Coordination of the Project, including: 
• supervision of the Partners role, involvement and fulfillment of tasks in WPs 1-4 

as well as progress monitoring and quality control, and including i) a census of all 
on-going National and International Projects on eel in the Mediterranean area, and 
relevant Projects at a wider level , and ii) the creation of a network of 
Mediterranean teams involved in such Projects, and the evaluation of the 
possibility to share expertise and data. 

• revision of the DCRF supported by a detailed analysis, in collaboration with all 
partners, of current frameworks for fishery data collection and eel monitoring (EU 
Regulation 199/2008 and following, EU-Map, DCRF -GFCM framework for the 
collection and transmission of fisheries-related data in the GFCM area of 
application) 

• coordination and support to stock assessment, through WP4; 
• identification of possible case studies for a more in-depth evaluation, in 

collaboration with all partners and based on the work carried out in WPs 2 and 3; 
and 

• supervision and coordination in the preparation of progress and final reports and 
specific deliverables. 

4.6. Deliverables  
Phase 1: March 2020 – December 2020 

- Indications for a common management framework (Guidelines for Man-Plans), and, where 
relevant, proposals to revise the current Management Plans  

- Frameworks for data collection and long term monitoring in Mediterranean countries (or 
Mediterranean EMUs) 

- Website for sharing data, methods, results 
- Intermediate report 
- Results shared at the 23rd session of the SAC (2021) 
Phase 2: January – August 2021 

- Database and maps of wetted areas, environmental and geographical characteristics of catchments  
- Database of eel local stocks (biological features, exploitation and trade features, etc) 
- Definition of proper stock indicators and of a common method for assessment for both data-poor 

and data-rich situations; 
- Tentative: assessment with a common tool for case studies, Management Units, at Regional level 

under different management scenarios 
- Integration of results into existing frameworks (e.g. DCRF) 
- Final Report 
- Final results shared at the 45th session of the Commission (2021) 
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5. PROVISIONAL TIMETABLE 

 Phase 1 Phase 2 
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20 
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        Dec 
20 
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21 

      Aug 
21 
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DCRF 

                   

WP3 

Protocols 
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collecting 
data 
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ced habitat 
estimates 

                   

Local 
stocks data 

                   



 

 188 

Fishery 
data 

                   

WP4 

 

Review of 
assessment 
methods 

                   

Choice of 
stock 
indicators 

                   

Choice of 
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6. PROPOSED PARTNERS AND STEERING COMMITTEE 
Partners 
The conceptual criteria for partner involvement is outlined below and partners that have expressed their interest 
are reported in Table 1. It should be noted that some expressions of interest are still pending. The potential 
contribution of each partner that expressed interest to each WP and Task is summarized in Table 2. 

• 2 Countries EU with all EMUs in Med have Management Plan, data (to be revised) and 
expertise to share 

• 2 Countries with some EMUs in Med have Management Plan – need to enhance focus on 
Mediterranean EMUs, data (to integrate) and expertise to share 

• 3 Countries in North Africa have no Management Plan, data (to collect and integrate) and 
expertise to share 

• 1 Country eastern Mediterranean have no Management Plan, data (to collect and integrate) 
and expertise to share 

• 1 Country in the Adriatic have no Management Plan, data (to collect and integrate) and 
expertise to share 

TOTAL: 10 Partners + GFCM Supervision 
Table 1. Partners that have expressed their interest (*compiled expression of interest pending; 
+reply pending) 

Country Scientific partner Administration focal point 
Institute Researcher(s) Administration Person 

Albania* Agricultural University 
of Tirana 

Edmond HALA Fisheries 
Directorate, 
Ministry of 
Agriculture and 
Rural 
Development 

Arian PALLUQI 

Algeria Centre national de 
recherche et de 
développement de la 
pêche et de l’aquaculture 

Zakia 
MOKRANE 

Direction 
Générale de la 
Pêche et de 
l'Aquaculture 

Naciba LABIDI 

Egypt+     
France Université de Perpignan Elsa Amilhat Direction des 

pêches maritimes 
et de 
l'aquaculture, 
Ministère de 
l'agriculture et de 
l'alimentation 

Marianna 
MONNEAU 

Greece Hellenic Fisheries 
Research Institute 

Argyrios 
SAPOUNIDIS  

Ministry of Rural 
Development & 
Food, Directorate 
General of 
Fisheries, 
Directorate of 
Aquaculture 

Georgia 
PAPAIOANNOU 

Italy Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata 

Chiara LEONE Mipaaft DG 
fisheries and 
aquaculture 

Lorenzo 
MAGNOLO 
Ilaria FERRARO 
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Spain Universidad de Córdoba Carlos 
FERNÁNDEZ 
DELGADO 

Direccion 
General de 
Recursos 
Pesqueros, 
Secretaría 
General de Pesca 
- Ministerio de 
Agricultura, 
Pesca y 
Alimentación 

Encarnacion 
BENITO 
REVUELTA 

Tunisia Institut National des 
Sciences et Technologies 
de la Mer 

Rachid 
TOUJANI 

  

Turkey Çanakkale Onsekiz Mart 
University 

Şükran Yalçın 
ÖZDILEK 

Ministry of 
Agriculture and 
Forestry, DG 
Fisheries and 
Aquaculture 

Esra Fatma 
DENİZCİ 
ÇAKMAK 
Onur 
HASALTUNTAŞ 

The following is foreseen for each country: 

• One permanent senior researcher: part time, in-kind 
• One permanent administrative staff: part time, in-kind 
• One/two young researcher (full time) with a specific profile: covered by the project 
• Focal point for each country backing up researchers in the data collection at Ministry 

Directorates, Administrations, Environmental Agencies, Fishermen cooperatives, Electricity 
boards etc 

• Internal travel 

Steering Committee 
It is foreseen that the research programme will have Steering Committee composed of external 
scientific experts on European eel as well as representatives of countries including the EU and the 
GFCM Secretariat. 
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Table 2. Work Package and Task descriptions, including contribution of each partner  
 
WP 1 – Management and protection measures for stock recovery 

WP TASK 
Task 

description 

PP 1 

ALB 

PP 2 

ALG 

PP 3 

EGY 

PP 4 

FR  

PP 5 

GR  

PP 6 

ITA 

PP 7 

SP  

PP8 

TUN 

PP 9 

TUR 
GFCM 

WP1 

Management 

and 

protection 

measures for 

stock 

recovery 

Task 1.1 Eel 

management 

frameworks  

Task 

1.1.1  

Listing of 

managemen

t frameworks 

actually in 

place or in 

preparation 

for eel in the 

Country, 

addressing 

any issue  

  X    X  X  X  X  X  X  

  

Task 

1.1.2 

Listing of 

managemen

t measures 

actually in 

place for eel 

in the 

Country, 

addressing 

any issue  

  X    X  X  X  X  X  X  

  

Task 

1.1.3  

Listing of 

managemen

t measures 

eventually 

envisaged 

for eel in the 

Country, 

addressing 

any issue  

  X    X    X  X  X  X  

  

Task 1.2 

Habitat 

management 

frameworks  

Task 

1.2.1  

Listing of 

habitat 

protection 

and 

managemen

t frameworks 

actually in 

place in the 

Country,  

  X    X  X  X  X    X  

  

Task 

1.2.2 

Listing of 

habitat 

protection 

and 

managemen

t measures 

actually in 

place in the 

Country,  

  X    X  X  
 

X  X    X  
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Task 

1.2.3  

Mapping of 

protected 

sites within 

all habitat 

typologies 

(wetlands, 

lagoons, 

rivers, 

coastal 

areas) in the 

Country  

  X    X  X  X  X    X  

  

Task 1.3 WP1 

Coordination 

Task 

1.3.1 

Design of 

databases         
X  

      
X  

  

Task 

1.3.2 

Managemen

t of 

databases         

  

      

X  
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WP 2 – Long-term monitoring 

WP TASK   
Task 

description 

PP 1 

ALB 

PP 2 

ALG 

PP 3 

EGY 

PP 4 

FR  

PP 5 

GR  

PP 6 

ITA 

PP 7 

SP  

PP 8 

TUN 

PP 

9 

TUR 

GFCM 

WP2 Long-

term 

monitoring 

Task 2.1 

Monitoring 

frameworks  

Task 

2.1.1  

Census of 

monitoring 

frameworks 

actually in 

place for eel 

in the 

Country, 

addressing 

any issue  

  X    X    X  X  X  X  

  

Task 

2.1.2 

Mapping of 

sites for  eel 

monitoring  

in the 

Country   -  

recruitment, 

yellow eel, 

silver eel- 

  X    X  X  X  X  X  X  

  

Task 

2.1.3  

Description 

of methods 

for eel 

monitoring   

in the 

Country  

(sampling 

design, life 

stage 

identification, 

age reading)   

  X    X    X  X  X  X  

  

Task 2.2 

WP2  

Coordination 

Task 

2.2.1 

Design of 

databases 
              

X  X  

  

Task 

2.2.2 

Management 

of databases 
              

X  X  
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WP 3 – Data collection 

WP TASK 
Task 

description 

PP 1 

ALB 

PP 2 

ALG 

PP 3 

EGY 

PP 4 

FR  

PP 5 

GR  

PP 6 

ITA 

PP 7 

SP  

PP 8 

TUN 

PP 9 

TUR 
GFCM 

WP3 

Data 

collectio

n 

Task 3.1 

Eel 

habitat 

Task 

3.1.

1  

Collect data 

of wetted 

areas for all 

habitat 

typologies 

(sites, EMUs, 

water bodies, 

catchments) 

  X    X  X  X  X  X  X  

  

Task 

3.1.

2 

Collect data 

on 

environmenta

l quality 

status of 

wetted areas 

for all habitat 

typologies 

(sites, EMUs, 

water bodies, 

catchments) 

  X    X  X  X  X  X  X  

  

Task 3.2 

Eel local 

stocks 

Task 

3.2.

1 

Collect data 

on biological 

features of eel 

local stocks 

from 

literature  

(sites, EMUs, 

water bodies, 

catchments) 

  X    X  X  X  X  X  X  

  

Task 

3.2.

2 

Collect data 

on biological 

features of eel 

local stocks 

from national 

monitorings  

(sites, EMUs, 

water bodies, 

catchments) 

  X    X    X  X  X  X  
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Task 3.3 

Eel 

fisheries 

Task 

3.3.

1 

Collect data 

on  eel 

fisheries  

(sites, EMUs, 

water bodies, 

catchments) - 

yields per 

year (by 

stage), 

periods, 

fishing 

typologiest 

etc.  

  X    X    X  X  X  X  

  

Task 

3.3.

2 

Collect/revise 

landing time 

series as 

available in 

the Country 

  X    X    X  X  X  X  

  

Task 

3.3.

3 

Collect 

information 

on 

recreational 

fisheries 

  X    X    X  X  X  X  

  

Task 

3.3.

4 

Collect 

information 

on IUU eel 

fisheries 

  X    X    X  X  X  X  

  

Task 3.4 

Eel trade 

Task 

3.4.

1 

Collect 

information 

and data on 

eel trade 

  X    X  X  X  X    X  

  

Task 3.5 

WP3 

Coordinat

ion 

Task 

3.5.

1 

Design of 

databases 
  

  

  

  

X  X  

    

X  

  

Task 

3.5.

2 

Management 

of databases 
  

  

  

    

X  

    

X  
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WP 4 – Existing assessments 

WP TASK  
Task 

description 

PP 1 

ALB 

PP 2 

ALG 

PP 3 

EGY 

PP 4 

FR  

PP 5 

GR  

PP 6 

ITA 

PP 7 

SP  

PP 8 

TUN 

PP 9 

TUR 
GFCM 

WP4 

Stock 

assessme

nt 

Task 4.1 

Existing 

assessments 

Task 

4.1.

1  

Census of 

local stocks 

assessment 

case studies 

(sites, 

EMUs, 

water 

bodies, 

catchments

) 

  X    X    X  X  X  X  

  

Task 

4.1.

2 

Methods 

uses for eel 

stock 

assessment 

in the 

Country  

  X    X  X  X  X  X  X  

  

Task 

4.1.

3  

Collect data 

on 

reference 

points used 

in national 

eel stock 

assessment

s (sites, 

EMUs, 

water 

bodies, 

catchments

) 

  X    X    X  X  X  X  

  

Task 4.2 

WP4 

Coordinatio

n 

Task 

4.2.

1 

Design of 

databases 
  

  

  

  

X  X  

  

X  X  

  

Task 

4.2.

2 

Manageme

nt of 

databases 

  

  

  

    

X  

  

X  X  
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WP 5 – Coordination and supervision 
WP TASK 

Task 
description 

PP 1 
ALB 

PP 2 
ALG 

PP 3 
EGY 

PP 4 
FR  

PP 5 
GR  

PP 6 
ITA 

PP 7 
SP  

PP 8 
TUN 

PP 9 
TUR 

GFCM 

WP5 
Coordination 

and 
supervision  

Task 5.1 
Administrative 

support 

Task 
5.1.1  

Preparation 
and 

production of 
the 

Agreements 
with the 
Partners                    

X  

Task 
5.1.2 

Financial 
reporting                   X  

Task 5.2 
Preparation 

and 
organization of 
meetings and 

workshops 

Task 
5.2.1 

Organization 
of the 3 
project 

meetings                   

X  

Task 
5.2.2 

Organization 
of 1 

management 
workshop 

(WKMeasures)                   

X  

Task 5.3 
Scientific 

Coordination 
and 

implementation 

Task 
5.3.1 

Supervision of  
the Partners 

role, 
involvement 

and 
fulfillment of 
tasks in WPs 
1-4; progress 
monitoring 
and quality 

control                   

X  

Task 
5.3.2 

Revision of 
DCRF                   X  

Task 
5.3.3 

Coordination 
and support 

to stock  
assessment                   

X  

Task 
5.3.4 

Identification 
of case 
studies 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Task 
5.3.5 

Supervision 
and 

coordination 
in the 

preparation  
of  progress 

and final 
Reports and 
of specific 

deliverables                      

X  
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7. BUDGET 
A minimum tentative budget (Euro) for ten partners is reported below based on: i) the principles 
outlined in section 6 of this concept note, ii) a consultation with potential partners, iii) the need for 
1.5 GFCM Secretariat consultants, iv) two major meetings per phase. 

  Type of funding PHASE 1 PHASE 2 TOTAL 

Staff 

Permanent staff (Senior 
Researcher) In kind (co-financing) 50 119 39 136 90 000 

Permanent staff 
(Administration) In kind (co-financing) 17 024 13 294 30 000 

Contract staff  
(Junior Researcher) Financed by the project 211 111 168 889 380 000 

Travel Financed by the project 60 000 60 000 120 000 
Overheads Financed by the project 26 953 21 047 50 000 
      

TOTAL    365 207 302 366 670 000 
TOTAL REQUIRED FUNDS   298 064 249 936 550 000 
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 ابء/22املرفق 

 مذكرة مفاهيمية حمدثة بشأن بر�مج لبحوث املرجان األمحر

Introduction 
The present document aims at presenting the revised version of the Regional Research Program for 
red coral (hereafter RRP) as specifically requested by the Scientific Advisory Committee (SAC; 
GFCM/41/2017/5), on the basis of the existing concept note. 
RRP will be divided in two cumulative phases, with an overall duration of 25 months, starting from 
March 2020. The first phase of RRP will be intended to deliver outputs to the SAC in 2021, while the 
second phase will deliver outputs to the SAC in 2022.  
RRP is designed in a similar fashion as a concerted action, where research institute contribute with 
ongoing activities but are also complemented with dedicated funds collected through the GFCM 
Framework Program by bilateral agreements with donors. 
The present document includes: 

i) The overall RRP Timeframe, including detailed timeframes within each phase, presenting 
actions and sub-actions; 

ii) Description of the actions that will take place for each phase; 
iii) Methodologies; 
iv) Expected outputs; 

Timeframe 

  2020 2021 2022 

  M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M 

Phase 
1                                                   

Phase 
2                                                   

Phase 1 
Detailed Timeframe for each Action (and sub-action) of Phase 1 

  2020 2021 

  M A M J J A S O N D J F M 

Phase 1                           

Action 1                            

sub-action 1.1.                           

sub-action 1.2.                           

sub-action 1.3.                           

sub-action 1.4.                           

Action 2                            
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 Description Start Date End Date 

Action 1        
13 months 

First phase of fishery dependent/independent 
data acquisition & data compilation 

March  
2020 

March  
2021 

A1.1 
10 months 

Data compilation for a baseline assessment of 
harvested red coral banks 
 

March 
2020 

December   
2020 

A1.2 
10 months 

Acquisition of fishery dependent data. 
Observes on-board. 
 

March 
2020 

December   
2020 

A1.3 
10 months 

Acquisition of fishery independent data. 
Surveys at sea by means of ROVs. 
 

March 
2020 

December   
2020 

A1.4 
5 months 

Image analyses processing, retrieving 
distribution, demography. 
 

October  
2020 

February  
2021 

Action 2 
13 months 

Pilot Phase for Traceability, certification and 
MCS systems 
 

March  
2020 

March  
2021 

Overall actions description 
Action 1 (A1): First phase of fishery dependent/independent data acquisition & data 
compilation  
This action aims at investigating harvested populations of red coral by means of data collected 
through fishing activities and ROV surveys. The investigation will be performed at least in an 
area from northern Mediterranean and another one from southern Mediterranean (areas A & 
B). Further case studies will be carried out in the second phase, or even in the first phase in 
case (in kind) budget is available. Also, as an outcome of this action, the SAC in 2021 will be 
provided with precautionary advice on the status of red coral populations and proposed 
technical measures (if needed).  
Action 2 (A2): Pilot Phase for Traceability, certification and MCS systems 
This action aims at compiling information on existing traceability mechanisms in 
Mediterranean countries and providing useful recommendations to strengthen and harmonizing 
those, through the realization of a pilot project on traceability mechanism of raw coral colonies 
collected within the GFCM competence area. 

Description of sub-actions & relative methodologies 
Action 1: First phase of fishery dependent/independent data acquisition & data compilation  
Sub-action A1.1. Data compilation for a baseline assessment of harvested red coral banks 
Present action will include, in the first instance, an overview of existing data and critical gaps 
by each CPC, in order to have a complete picture of the data that are present or needed to apply 
both traditional and innovative stock assessment methods useful to obtain reference points for 
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fishery management. In particular, the possibility to use existing data to provide advice in 
relation to existing GFCM recommendations (e.g. in relation to trends in the percentage of 
undersize individuals as well as average colony diameter) will be analyzed in detail.  
Expected Outputs 
Sub-action A1.1. Data compilation for a baseline assessment of harvested red coral banks 
Compilation of data in support of precautionary advice, presentation of the data and analysis 
to relevant bodies of the GFCM (SRCs and SAC). Report on data collection for providing a 
pre-assessment for the forthcoming stock assessment in Phase 2. 
Sub-action A1.2. Acquisition of fishery dependent data & observes on-board. 
Fishery dependent data refer to information based on fishing activities, as defined by relevant 
GFCM recommendations.  
To collect the most accurate and detailed data on harvesting, a program of observers at sea will 
be realized in Areas A & B, involving relevant GFCM countries.  
Scientific observer program can represent a very effective way to implement and to ensure 
compliance with legal size limits. Moreover, they can collect detailed data on size of catches; 
this is important for gauging possible changes to exploited populations over time (truncation 
of age classes and increasing, or heavy predominance of, small colonies in catches). In addition, 
observers can provide valuable information if asked to collect biological data and samples that 
will provide the base for the second phase of this project. 
In detail, small portions of a subset of the collected colonies can be ethanol- or formalin-
preserved in order to be used for biological studies such as reproduction, genetics, and growth. 
For this action, involved countries will be asked to identify the proper mechanisms to ensure 
that observers are host on board of all authorized vessels in a significant number of days 
throughout the entire harvesting season.  
Expected Outputs 
Sub-action A1.2. Acquisition of fishery dependent data & observes on-board. 
This action aims at setting an on-board observes program for particular red coral fisheries in 
the GFCM competence area, which will provide useful and accurate fishery dependent data.  
On board observers’ duties comprise:  
1) the acquisition geo-referenced data for the mapping of commercial banks;  
2) the recording of detailed data on catches.  
For each harvesting dive, the observers record on board:  

i) geographical coordinates and depths of dives;  
ii) total weight (the total amount of coral harvested in each dive) as well as the weight 

of the alive and dead fractions separately.  
iii) Morphological parameters such as the basal diameter, maximum height for red coral 

colonies.  
Moreover, the observers are asked to collect samples, useful to implement biological studies 
foreseen in the next Phase 2, according to protocols provided by the GFCM and Scientific 
Coordinators. 
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Sub-action A1.3.  Acquisition of fishery independent data. Surveys at sea by means of ROVs. 
Fishery independent data refer to data acquired independently from fishing activities.  
A1.3. will be based on direct observations of harvested red coral populations by means of 
ROVs, specifically adapted for scientific research.  
The ROV is equipped with a Ultra Short Baseline (USBL) underwater tracking system and 
provides real time data on its position, depth, and course during the dive. The ROV is also 
equipped with a High Definition (HD) camera, equipped with a 3-pointer laser beams that 
provide a constant scale (i.e., 10 cm) for the calibration of the software involved in the 
forthcoming image analysis and determine with accuracy the investigated surface and also 
allowing to retrieve morphological information on observed red coral colonies. 
Sub-action A1.4. Image analyses processing, retrieving distribution, demography. 
In action A1.4., the video material in HD, acquired during A1.3, will be processed through 
image analyses software in order to retrieve harmonized data on: 

i) Occurrence (n. of patches per transect); 
ii) Density (n. colonies m-2); 
iii) Morphological parameters such as Maximum Height, Basal diameter and branching 

pattern; 
iv) Associated species; a comprehensive mapping of the benthic fauna associated with 

the presence and the absence of Corallium rubrum; 
v) Human impact on these habitats, such as the presence of seafloor litter and the 

evidence of poaching events (if the case).  
Expected Outputs (sub-actions A1.3. and A1.4. combined) 
1. Quantify presence, patch frequency and colony density of red corals; 
2. Document the present status of ecosystems hosting C. rubrum through qualitative and 
quantitative studies; 
3. Extensively map the benthic fauna associated with red coral populations, with useful insights 
on ecological relations driving the coexistence or the absence of the species; 
4. Improve the knowledge on biological aspects of harvested red coral populations, in particular 
on: 

4.a. demography; 
4.b. age; 
4.c. mortality; 

Action 2: Pilot Phase for Traceability, certification and MCS systems 
Description & Methodologies 
IUU activities and the black-market trade of red coral are known to be common in the 
Mediterranean Sea, although it is difficult to quantify their extent. Poaching is probably 
widespread throughout the basin, therefore the enforcement of new MCS measures is critical 
and urgent to limit illegal harvests. Common traceability mechanisms represent an important 
element of the GFCM red coral management plan.  
Raw colonies are consistently tracked from the time the coral is harvested through the observers 
on board initiative described in A1.1. through forthcoming steps: landing, sell of raw material 
to manufactures up to the retailer.  
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Certification will confirm that precious coral has been collected in compliance with GFCM and 
national regulations (area, quota, depth, size etc.). 
In detail, different traceability mechanisms for raw coral colonies harvested in GFCM countries 
will be tested, such as individual codes and certificates of origin attached to every colony, in 
which the production area is consistently disclosed at every stage, from the time the colony is 
landed and sold as raw material until it finally reaches the store as a finished product. This 
would not only enable traceability of the harvested corals but also to certify that the coral was 
collected in compliance with GFCM recommendations and of each production area (i.e. 
relevant national laws). The feasibility of using eco-labels to certify that the fishing methods 
and efforts have proven environmentally sustainable is a further option that will be explored. 
Expected Outputs 
Action 2 is a pilot action that aims at providing a set up for an effective traceability mechanism 
for raw coral colonies collected by scientific observers within the GFCM competence area, 
which could be effective in helping to curtail IUU fishing.  
List of deliverables (Phase 1) 
i) Report on data collection for providing a pre-assessment for the forthcoming stock 
assessment in Phase 2; 
ii) Databases and maps of surveyed red coral banks;  
iii) Database of investigated banks (demography, exploitation etc.)  
iv) Methodologies and protocols for data collection and long-term monitoring  
v) Preliminary recommendations for implementing a traceability system;  
vi) Final Report  
Partner composition (Phase 1) 
The following countries of the GFCM competence area expressed their willingness to be 
involved in RRP: 

i) Croatia; 
ii) France; 
iii) Greece; 
iv) Italy; 
v) Monaco; 
vi) Morocco; 
vii) Spain; 
viii) Tunisia; 

5 EU Countries (Croatia, France, Greece, Italy, Spain): 1 Country with a national management 
plan and a strong expertise in red coral fishery management (Italy); 1 Country with an ongoing 
national research program on red coral management (Croatia) and 2 countries with national 
regulation for red coral fishery (France and Spain). All countries involved have expertise to 
share.  
1 non-EU Country (Monaco): expertise to share. 
2 non-EU Countries from north Africa (Morocco and Tunisia): expertise to share. 
TOTAL: 8 Partners (of which 1 acting as Leading partner/scientific coordinator) + 
GFCM Secretariat  
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Provisional Budget 
The overall budget for the full accomplishment of all actions included in Phase 1 is set at 
150,000€. This amount is expected to cover: 

- Research programme coordinator (17000) 
- Experts (2 experts per case study on data collection and traceability) (total 55000) 
- Support to case studies for ROV(68000) 
- Travel to technical meetings (10000) 

Phase 2 
Phase 2 will include the continuation of Action 1 and Action 2 and relative sub-actions, which 
started in Phase 1, eventually amended based on the results of the first year of experiments. In 
addition, it contains additional actions (Actions 3, 4 and 5) that implement the objectives of all 
work packages listed in the Updated Concept note on a research program on red coral 
(Corallium rubrum) in the Mediterranean Sea.  

  2020 2021 2022 

  M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M 

Phase 1 Phase 2 
Action 1                                                    

sub-
action 
1.1 

                                                  

sub-
action 
1.2 

                                                  

Sub-
action 
1.3 

                                                  

sub-
action 
1.4 

                                                  

Action 2                                                    

            Action 3                           

            Action 4                           

            

Sub-
action 
4.1 

                          

            

sub-
action 
4.2 

                          

            Action 5                            
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Action Description Start Date End Date 

Action 1 
12 months 

Second phase of Action 1 
 
(eventually amended based on the results of 
the previous years’ experience) 

April 2021 March 2022 

Action 2 
12 months 

Continuation of the action on traceability, 
based on the outputs from the pilot 
experience. 
 
 

April 2021 March 2022 

Action 3 
12 months 

Ex-situ laboratory analyses based on the 
collection of samples of live red coral 
colonies performed in Phase 1, eventually 
implemented in Phase 2  

April 2021 March 2022 

Action 4 
12 months 

Stock Assessment and Recovery dynamics April 2021 March 2022 

A4.1 
12 months 

traditional (direct and indirect) and 
innovative stock assessment methods 

April 2021 March 2022 

A4.2 
12 months 

Studies on dynamics and timing of recovery 
of harvested populations and of now 
protected (but previously exploited) 
populations within MPAs or no-take areas  

April 2021 March 2022 

Action 5 
12 months 

Pilot action on detailed socio-economic 
analysis of the red coral fisheries in the 
GFCM competence area 

April 2021 March 2022 

 
Overall actions description 
Action 1 (A1): Second phase of fishery dependent/independent data acquisition & data 
compilation  
A1 represents the continuation of the one conducted in Phase 1. In detail, Action 1 in the second 
phase will include more case studies. 
Action 2 (A2): Continuation of the action on Traceability, certification and MCS systems 
This action represents the continuation of the action conducted in Phase 1, which will be 
possibly expanded including other areas. 
Action 3 (A3): Ex-situ laboratory analyses based on the collection of samples of live red coral 
colonies performed in Phase 1, and extended to available samples from Phase 2 
A3 focus on ex-situ laboratory analyses on harvested populations of red coral by means of 
samples collected through fishing activities and ROV surveys.  
Action 4 (A4): Stock Assessment and Recovery dynamics 
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A4 aims at developing suitable stock assessment models for red coral. The action aims also at 
studying the dynamics and timing of recovery of harvested populations and of now protected 
(but previously exploited) populations within MPAs or no-take areas. 
Action 5 (A5): Pilot action on detailed socio-economic analysis of the red coral fisheries in 
the GFCM competence area 
A5 is a Pilot Action aiming at investigating socio-economical aspects of red coral fisheries 
across the GFCM competence area, which is an area characterized by a wide heterogeneity, 
including EU and non-EU countries. Such factors could be important in modulating the 
harvesting activities across countries and, as such, do constitute precious information as further 
support in the development of sustainable management of the resource. 
Description & Methodologies 
Action 1: Continuation of fishery dependent/independent data acquisition & data 
compilation  
Sub-action A1.1. Data compilation for a baseline assessment of harvested red coral banks 
Present sub-action will continue the data collection and the analysis critical gaps for each CPC, 
integrating the work already started in the homonymous sub-action from Phase 1. 
Expected Outputs 
Sub-action A1.1. Data compilation for a baseline assessment of harvested red coral banks 
Integration of data in support to developed advice, presentation of the data and analysis to 
relevant bodies of the GFCM (SRCs and SAC). 
Sub-action A1.2. Acquisition of fishery dependent data & observes on-board. 
This sub-action will continue the acquisition of data on harvesting through a program of 
observers at sea. During the second phase of RRP, the possibility to extend to new fisheries the 
observes at sea experience will be evaluated. During Phase 2 observers will continue the 
collection of biological samples for biological studies.  
Expected Outputs 
Sub-action A1.2. Acquisition of fishery dependent data & observes on-board. 
The continuation of this sub-action will consolidate on-board observes programs in already 
stablished red coral fisheries in GFCM competence area, with the aim to extend this program 
to new fisheries. 
Sub-action A1.3.  Acquisition of fishery independent data. Surveys at sea by means of ROVs.  
Sub-action A1.3. in Phase 2 will continue the direct observation of harvested red coral 
populations by means of ROVs, ultimately expanding the research area investigated during the 
first phase.  
Sub-action A1.4. Image analyses processing, retrieving distribution, demography 
As in Phase 1, sub-action A1.4. will aim at processing the acquired ROV video material 
through image analyses software in order to retrieve harmonized data on: 

i) Occurrence (n. of patches per transect); 
ii) Density (n. colonies m-2); 
iii) Morphological parameters such as Maximum Height, Basal diameter and branching 

pattern; 
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iv) Associated species; a comprehensive mapping of the benthic fauna associated with 
the presence and the absence of Corallium rubrum; 

v) Human impact on these habitats, such as the presence of seafloor litter and the 
evidence of poaching events (if the case).  

Expected Outputs (sub-actions A1.3. and A1.4. combined) 
1. Quantify presence, patch frequency and colony density of red corals; 
2. Document the present status of ecosystems hosting C. rubrum through qualitative and 
quantitative studies; 
3. Extensively map the benthic fauna associated with red coral populations, with useful insights 
on ecological relations driving the coexistence or the absence of the species; 
4. Improve the knowledge on biological aspects of harvested red coral populations, in particular 
on: 

4.a. demography; 
4.b. age; 
4.c. mortality; 

Action 2: Traceability, certification and MCS systems 
Description & Methodologies 
In phase 2, A2 will aim at testing the efficacy and feasibility of recommendations identified in 
phase 1 as support for the development of a traceability protocol for harvested red coral 
colonies. 
Expected Outputs 
Action 2 will deliver a report on the output of tested recommendations and advice for the 
implementation of such certification protocols in the GFCM area. 
Action 3: Ex-situ laboratory analyses based on the collection of samples of live red coral 
colonies performed in Phase 1, eventually implemented in Phase 2. 
Ex-situ laboratory analyses will be performed. They will be based on the collection of samples 
of live red coral colonies realized within Phase 1 and eventually implemented in Phase 2.  
These colonies will be collected by the manipulator arm fitted on the ROV and/or picked by 
professional divers actively involved in the research in order to retrieve data on: 

• Demography: Measurements made on entire colonies collected with ROVs will be 
compared to image analysis-based data in order to calibrate the two types of 
measurements (digital images versus colonies). These data will allow testing the utility 
of ROVs surveys in population dynamic studies. 

• Age and reproduction: A representative sample of colonies, including all size classes 
of the populations investigated, will be used for determining the age and reproduction 
biology. Also, the reproductive features of both polyps and colonies of deep C. rubrum 
will be investigated on specimens collected on seasonal basis. 

• Genetics: Small portions of branches of colonies will be used for genetic analyses. 
Existing and new genetic markers will be used to investigate the connectivity among 
red coral populations and the possible effects of fisheries genetic erosion due to 
harvesting (fisheries genetics). 

• Mortality: the colonies will be examined for the presence of epi- and endobionts. 
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Expected outputs 
A3 will allow to improve the knowledge on biological aspects of red coral harvested 
populations in particular on: 

• demography, 
• age, 
• growth, 
• reproduction, 
• mortality, 
• genetic variability and connectivity within and among areas. 

Action 4: Stock Assessment and Recovery dynamics 
Action 4 will apply both traditional (direct and indirect) and innovative stock assessment 
methods to have conventional value (reference points), which are useful in the management of 
red coral resource.  
New specific models, highlighting how long the fishery might take to respond to the 
adjustments made in the management measures, will be tested. Projections will be made using 
a range of models, including age-based and length- based analytical models and biomass 
dynamic forms.  
Expected outputs 
Sub action A4.1: traditional (direct and indirect) and innovative stock assessment methods 
Sub action A4.1. will allow for the application of different, both traditional (direct and indirect) 
and innovative, stock assessment methods in red coral populations. 
1. Sub action A4.2: Studies on dynamics and timing of recovery of harvested 
populations and of now protected (but previously exploited) populations within MPAs or no-
take areas. 
2. Sub action A4.2. aims at providing useful insights on the recovery process of harvested 
populations of Mediterranean red coral, with specific focus on in situ observation of growth 
pattern and relative demographic processes occurring after the protection of banks. Recovery 
dynamics will be summarized investigating three processes that occur in harvested populations: 
settlement of new larvae, growth to maturity and reproduction. The settlement of larvae, and 
the growth of recruits will be documented and constantly monitored through periodical 
inspections based on non-invasive procedures. Photo and/or video documentation through 
ROV surveys (in deep sites) or divers (shallow sites) will be realized in order to measure the 
recruitment, the survival and growing rates in red coral populations undergoing a recovery 
process. 
Given the duration of the project it will not be possible to document the growth of the newly 
settled colonies up to the size of maturity and reproduction (it requires years), but only to 
document the settlement and to describe and compare the evolution and timing of the 
recovering process of the whole population in different areas, that is in newly-, recently- or 
old-established protected sites.  
Expected outputs 
3. Sub action A4.2: Studies on dynamics and timing of recovery of harvested 
populations and of now protected (but previously exploited) populations within MPAs or no-
take areas. 
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Describe recovery processes occurring at sea to build up solid guidelines and protocols for the 
monitoring and facilitation of the recovering populations. 
Action 5: Pilot  action socio-economic analysis of the red coral fisheries in the GFCM 
competence area 
Action 5 represent the pilot socio-economic analysis of the red coral fisheries in the GFCM 
competence areas will be performed. It will allow to elucidate all the external aspects affecting 
the fishery. In particular, questionnaires will be submitted to fishers in order to acquire 
information, among others, on: i) age; ii) education; iii) years of activity in the sector; iv) 
eventual other employments; v) annual income; vi) country of origin. 
Expected output 
Get a detailed picture of the socio-economic context of red coral fishery within the GFCM 
competence area. Such data constitute the base for further studies regarding, among others, the 
development of bioeconomic models and economic indicators, essential for the sustainable 
exploitation of this resource. 
Partner composition  
Additional partners from the same countries mentioned for Phase 1 will be involved in Phase 
2 
Provisional Budget (Phase 2) 
The overall budget for the full accomplishment of all actions included in Phase 2 is set at 
247,000€.  
This amount is expected to cover: 

- Research programme coordinator (17000) 
- Experts (2 experts per case study on data collection and traceability + 2 experts for lab. 

Experiments + 2 expert stock assessment + 2 expert socioeconomy) (total 150000) 
- Support to case studies for ROV(30000) 
- Laboratory consumables (40000) 

Travel to technical meetings (10000) 
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 ألف/23املرفق 

األسود  للبحر األبيض املتوسط والبحراملناطق الفرعية التقييمات القياسية املقرر إجراؤها لألنواع ذات األولوية يف 
 2019/2020خالل فرتة ما بني الدورات 

Subregion Benchmark assessments 
Species GSA Timing 

Western  

Pagellus bogaraveo 01 and 03 
To be finalized and 
presented at WGSAD 
2019 

Merluccius 01-07, 09-11 
Independent session 
before WGSAD 2019 
(with other GSAs) 

Sardina pilchardus 01-04, 06-07, 09-11 2019 WGSASP 

Central  Merluccius 
merluccius 12-16, 19, 20 

Independent session 
before WGSAD 2019 
(with other GSAs) 

Adriatic 
Sardina pilchardus 17-18 Continuation of previous 

benchmark 
Engraulis 
encrasicolus 17-18 Continuation of previous 

benchmark 

Eastern  

Sardinella aurita 

24*, 26, 27 
*pending the 
outcomes of the 
FAO-EastMed 
working group 

Independent session 
before SRC-EM 2020 

Merluccius 
merluccius 22, 26 

Independent session 
before WGSAD 2019 
(with other GSAs) 

Black Sea 
Engraulis 
encrasicolus 
ponticus 

29 Independent session 
before WGBS 2020  

Regional Coryphaena 
hippurus All February-April 2020 
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ابء/23املرفق   

 بر�مج عمل اختبار "مصفوفة وصف خصائص أنشطة الصيد"

In view of adopting a characterization of small-scale fisheries in the Mediterranean and the 
Black Sea (paragraph 1 of the RPOA-SSF) the SAC and WGBS agreed to expand testing of 
the “Matrix for the characterization of fishing activities” at national levels, following the 
refined common methodology and based on a representative sample, and organize a session for 
data validation. 
This exercise is foreseen to be carried out as follows: 
Creation of a network of experts 
Experts agreed that the use of a representative sample of national fleets in the testing of the 
characterization matrix was imperative in order to ensure the vailidity and comparability of 
results.  
A network of experts, willing to contribute to this exercise and with access to their national-
level data in line with the characterization matrix variables, is therefore needed: 
CPCs that have participated in the GFCM socio-economic survey:  
- Data has already been collected to facilitate the testing of the matrix and it is proposed 
to continue working with the socio-economic survey national focal points for this exercise.  
CPCs not participating in the GFCM socio-economic survey:  
- National experts are foreseen to be identified in agreement with national 
administrations.  
Coordination 
The GFCM Secretariat is foreseen to coordinate this activity at the regional level and to liaise 
with national experts to provide guidance in applying and analysing the data. Steps will be 
taken to anonomize national data prior to sharing at a regional level, as necessary.  
Methodology 
The matrix should be applied to individual fishing units (vessels) using a representative sample 
of the national fleet. Raw national data is foreseen to be handled only by the national experts. 
Common methodological guidelines for applying the matrix will be prepared, together with a 
common data sharing file. Training of national experts may be envisaged as necessary.  
In view of facilitating a harmonized analysis at the regional level, data are foreseen to be shared 
with the regional coordinator, through the common data sharing file, once the matrix has been 
applied to national data and therefore data has been coded and anonomized.  
A first draft regional analysis is then foreseen to be prepared by the regional coordinator and 
resubmitted to national experts for comments and additional input, in view of finalizing an 
outcome document for this exercise. 
Discussion and validation of results 
In view of producing technical advice on elements for a regional characterization of SSF, side 
events on the occasion of the SAC and WGBS are foreseen in order to discuss the results of 
this characterization matrix exercise.  
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In parallel, in the context of the SSF University (foreseen within the RPOA-SSF), a stakeholder 
forum is foreseen in order to compile and integrate the views of stakeholders in the technical 
advice produced.  
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 جيم/23املرفق 

 مصايد األمساك صغرية النطاقمذكرة مفاهيمية وبر�مج عمل جلامعة 

SSF University: strengthening the capacity of small-scale fishers and fish workers in the 
Mediterranean and the Black Sea 

BACKGROUND 
Small-scale fisheries (SSF) in the Mediterranean and Black Sea region represents an important 
segment of the fishing sector, accounting for 84 percent of the fleet in the region and employing 
around 60 percent of all fisheries workers, including both men and women along the value 
chain. Recognizing this importance, countries of the Mediterranean and the Black Sea came 
together on the occasion of the High-level conference on sustainable small-scale fisheries in 
the Mediterranean and the Black Sea (Malta, 25-26 September 2018) to adopt a Ministerial 
Declaration on a Regional Plan of Action for Small-scale Fisheries in the Mediterranean and 
the Black Sea (RPOA-SSF). 
Through the RPOA-SSF, countries of the GFCM area of application have set in motion a series 
of actions, to be carried out over the course of its 10-year implementation, to promote the 
sustianabilty of the region’s SSF, also in line with the Voluntary Guidelines for Securing 
Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication 
(SSF Guidelines)6. In particular, the RPOA-SSF includes recommendations on the need to 
ensure that small-scale fishers and fish workers have the necessary capacity and skills to 
contribute towards sustainable small-scale fisheries and livelihoods. To this end, a range of 
empowering, organisational strengthening and skills development activities are recommended. 
Specifically, paragraph 39e of the RPOA-SSF calls for countries to: 

“Facilitate education and training opportunities for men and women of the fisheries 
sector, such as summer universities, aimed at developing fisheries-specific skills, policy 
knowledge (fisheries, environment) and, in particular, knowledge and innovative 
solutions and technology developments” 

This concept note outlines the framework for this “Stakeholder University” programme, which 
is foreseen to be carried out in collaboration with the Friends of SSF regional platform, under 
the coordination of the GFCM.  
OVERALL STRUCTURE AND TARGET PARTICIPANTS 
The “SSF University” is expected to leverage existing trainings underway within the region, 
ensuring greater reach to all GFCM contracting parties and cooperating non-contracting 
parties, as well as to develop new programming to address regional and subregional needs.  
Depending on the subject at hand, trainings may be carried out at local, national, subregional 
or regional levels, as appropriate. The length of the training may also depend on the subject at 
hand and a mix of classroom learning, in the field experience and peer-to-peer exchanges may 
be foreseen.  
The first “SSF University” trainings are foreseen to be implemented in 2020, afterwhich results 
will be evaluated and the programme adjusted, as necessary, for the programme’s continuation. 

 
6  fisheries/en/-scale-small-guidelines-http://www.fao.org/voluntary  
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Topics and course contents 
In line with the needs identified through the consultations on priority actions for the 
implementation of the RPOA-SSF, held within relevant GFCM working groups and 
subreigonal committees as well as within the context of the Friends of SSF regional platform, 
a list of topics is proposed below. Topics specifically geared toward building capacity for future 
generations of fishers, as well as women, are particularly encouraged. 

1) Safety at sea, navigation and captain duties: safety equipment, how to use it and 
related regulations; existing technologies promoting safety and facilitating navigation; 
labour laws and regulations onboard vessels, etc. 

2) Business planning and insurance: how to draw up a business plan, accounting, 
insuring your business, etc. 

3) Organizational strengthening: how to set up a cooperative board, producer or interest 
organization, how to run your organization, etc. 

4) Marketing: e-commerce and social media, understanding the customer, requirements 
in different markets and market trends, etc. 

5) Fishing and the environment: fishing and ecosystem interactions, what is illegal, 
unreported and unregulated (IUU) fishing, long-term effects of overfishing. 

6) Participatory data collection, reporting and monitoring: why data on fish catches 
are important - what analyses are carried out on collected data and what the results are 
used for, systems and technologies for data collection, participatory monitoring, etc. 

7) Fish quality and safety: understanding fish quality and links to markets and prices, 
including improving onboard catch preservation, fish processing techniques, packaging 
and transport, etc. 

8) Marking of fishing gear: the impact of marine litter (including abandoned fishing 
gear) and innovative solutions for addressing marine plastic, as well as advantages to 
fishers 

9) Selectivity and fishing technology: use of grids and other technology to reduce 
discards and bycatch 

10) Vocational schools: training the next generation of fishers and passing on Local 
Ecological Knowledge (LEK) 

11) Social protection for SSF: enhancing the role of cooperatives in facilitating access to 
state social protection systems and in providing informal social protection for members. 

12) Financing and developing projects: identifying funding sources, applying for grants 
and “start-up incubator” 

13) Disseminating best practices and raising awareness in the region: women’s fisher 
exchanges, local fishing/fish cuisine festivals, etc. 

14) Technology training: use of apps, GIS, fish finding devices, monitoring and control 
tools tailored to SSF, etc. 

15) Diversification of fishing activity: engaging in pescatourism and other related 
activities 

16) Co-management academy 
17) Entrepreneurship, leadership and negotiation training 
18) Existing legal basis and practical implications for SSF: the MedFish4Ever 

declaration, Sofia Declaration, MAPs, existing management measures and more 
19) Interactions between SSF and other marine economies: advantages and challenges 

for SSF in engaging in marine spatial planning 
20) Climate change and other sustainability challenges 
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Work plan: identification and development of 2020 SSF University sessions 
In view of leveraging existing trainings and workshops underway within the region and 
facilitating greater reach of these sessions to all GFCM contracting parties and cooperating 
non-contracting parties, a call for proposals through the GFCM website is foreseen at the end 
of 2019.  
Specific programming for the first year (2020) will be identified in coordination with relevant 
partner organizations – in particular the Friends of SSF – and will be selected in line with the 
priority topics determined by the Commisison. The specific “SSF University” sessions for 2020 
will be announced through the GFCM website and disseminated among GFCM and partner 
networks.   
Expected participants 
Interested participants will be invited to register their interest via the GFCM website. 
The courses will be directed to small-scale fishers and fish workers, but also to government 
officials. Eligible students should work in small-scale fisheries on a day-to-day basis, either as 
a professionals (in the harvesting subsector, or in pre- or postharvest activities) or in a 
government position dealing with small-scale fisheries support and management. Each course 
is foreseen to include approximately 15-25 students, and will aim to promote geographic and 
gender balance among participants, as relevant to the topic at hand. In some cases, “trainings 
of trainers” may be considered.  
Logistics: venues, dates and instruction language 
The location, date and other logistical details will be determined in line with the identified 
topic, the target participants and other logistical concerns. Although this capacity building 
programme was initially conceived of as a “summer university”, other seasons may also be 
considered in order to avoid conflicts with periods of high earnings for small-scale fishers. 
Interpretation will be foreseen, as relevant and as feasible, in order to accomodate the 
participation of small-scale actors with limited knowledge of foreign languages.  
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دال/23املرفق   

 مصايد األمساك يف املنصة اإللكرتونية  لبيا�ت ودةاجلبر�مج عمل بشأن استخدام مؤشرات 
 لإلطار املرجعي جلمع البيا�ت

The implementation of quality indicators to assess the data submitted by CPCs through the 
online platform of the GFCM Data Collection Reference Framework (DCRF) has been 
identified by SAC, WGBS and CoC as a crucial step to consolidate the use of data for scientific 
advice (e.g. for the assessment of status of stocks, provision of advice on management measures 
for selected fisheries and preparation of the Status of Mediterranean and Black Sea fisheries – 
SoMFi) and to assess the compliance of CPCs with existing recommendation. To this end, the 
GFCM Secretariat conducted a feasibility phase on the tentative application of quality 
indicators to the fisheries data (reference year 2017) transmitted via the DCRF online platform. 
The preliminary results of such phase identified a series of issues requiring further investigation 
through a dedicated workshop with a view to ensure, in the long term, a consolidated and 
adaptive application of fisheries quality indicators according to the different assessment 
purposes (scientific or compliance). To this end, the next steps shall be: 
 

• Analyse the results of the feasibility phase for the implementation of fisheries data 
quality indicators (timeliness, completeness, conformity, stability and consistency) put 
at disposal on the DCRF online platform; 

• Review the definition and thresholds for the different indicators for each DCRF task 
(data tables); 

• Identify priorities for the quality assessment, in line with the main use of the data 
received (e.g. in line with the analysis done by SAC and WGBS) and the need to assess 
compliance (e.g. in line with the requirements of the CoC); 

• Identify elements for improving the representation of outputs stemming from data 
quality assessment procedures through dedicated reports and online dashboards; 

• Propose a roadmap for the consolidation of the data quality assessment. 
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 ألف/24املرفق 

 اإلدارة البديلةاختصاصات جمموعة العمل املعنية بتقييم تدابري 

The WGMSE will provide support to the SAC and the WGBS towards advice on the impacts 
of alternative measures for selected fisheries, in particular those for which the Commission has 
requested it, or for which the SAC/WGBS has proposed to implement immediate management 
measures.   
 
General terms of reference  

• Revise the state of the art of MSE processes both in the Mediterranean and Black Sea 
and in other contexts around the world, and propose advances towards robust advice on 
alternative management measures, including on data limited stocks  

• For the selected fisheries and based on the management scenarios and reference points 
agreed in the context of the GFCM (i.e. as provided in the GFCM guidelines for 
management plans or as requested by the Commission or the SAC/WGBS), assess the 
potential effects on stocks and fleets of the implementation of alternative scenarios, 
including:  

a. the identification of biological, stock assessment, pressure and socioeconomic data (time 
series) and parameters needed to run the model;  

b. the identification of components of the simulation model for which a sensitivity analysis 
coherent with the model assumptions should be run and review of the characteristics and 
the assumptions related to the different components of the simulation models used for the 
assessment of potential effects of management scenarios (e.g. biological, pressure and 
socioeconomic);  
c. running the simulation scenarios and providing comparative tables of the expected 

status of stocks and fleet indicators (e.g. catch, socioeconomic indicators, etc) in 
comparison with agreed reference points.   

 
The presence of fisheries and technical experts, including external experts, is required. This 
should be facilitated by the GFCM and the relevant FAO Regional projects. 
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ابء/24املرفق   

 املوائل األساسية لألمساك لنظم اإليكولوجية البحرية اهلشة و اختصاصات جمموعة العمل املعنية اب

General terms of reference 
• Review, develop and propose methodologies for the definition, identification and analysis of 

relevant benthic species and habitats, the identification of fishing footprint, and other issues 
relevant for the advice on FRAs 

• Maintain liaison and contact with other relevant expert groups related to the provision of 
advice on spatial issues, including other GFCM expert groups (e.g. WG SAs) as well as 
relevant WGs of partner organizations (ICES, SPA/RAC, etc.) 

• Address requests made from the SAC and Commission on issues related to FRAs, including 
on EFH and VMEs.  

 
The GFCM work should focus on three main components, namely: 
 
FRAs  
 
The working group shall:  

• review the proposals for the establishment of new FRAs and identify priorities or 
initiate the development of new proposals; 

• analyse, in coordination with other relevant expert groups (e.g. WGs on stock 
assessment, WKMSE) data from scientific monitoring of existing FRAs; 

• make suggestions in view of establishing monitoring plan; 
• assess the effectiveness of the FRAs and their contribution to global targets. 

EFH 
 
The working group shall: 

• compile the available information on EFH (e.g. from observations, models); 
• prepare a draft advice on priority areas, species and critical life stages as well as 

suggest potential management measures; 
• advance on connectivity and network issues 

VME 
 
The working group shall: 

• compile the available information on VME indicators (e.g. from surveys, fisheries); 
• prepare a draft advice on priority areas and potential management measures; 
• provide other suggestions to minimize significant adverse impacts of fisheries 

on VMEs. 
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 جيم/24املرفق 

 اختصاصات جمموعة العمل املعنية مبصايد األمساك الرتفيهية

The main objective of the Working Group is to coordinate technical, scientific and socio-
economic activities relating to recreational fisheries in order to fill the main data gaps relating 
to this sector, to produce advice for consideration and validation by the SAC and WGBS and 
to support the sustainable management of recreational fisheries within an Ecosystem Approach 
to Fisheries perspective. To this end, the WGRF shall: 

• Provide advice on the implementation of technical outputs of Target 2 of the mid-term 
strategy in relation to recreational fisheries;  

• Measure the biological and ecological impacts of marine recreational fishing activity 
on fish stocks, particularly for priority species, and on the marine environment; 

• Measure the socio-economic impact of marine recreational fishing activity on coastal 
communities in the Mediterranean and Black Sea, including its interaction with related 
sectors such as tourism and small-scale fisheries; 

• Harmonize methodologies for assessing recreational fisheries, towards improved data 
collection in support of sustainable recreational fisheries management;  

• Identify interactions between recreational and small-scale fisheries, with a view to 
assessing potential conflicts, including competition for resources, competition for space 
and gear interactions. 
 

The specific objective of the WGRF for the 2019–2020 intersession is to: 
 

• Comment on the application of the draft “Handbook for data collection on recreational 
fisheries in the Mediterranean and the Black Sea” and consolidate experience from its 
initial piloting, with a view to revising the draft handbook and resubmitting it to the 
SAC for its consideration. 
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 ألف/25املرفق 

 2020امليزانية املستقلة للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط لعام 

 

 

 دوالر أمريكي  
  املبلغ احلصة من

 %  اإلمجايل 
    

 ملوظفون ا 
 % 57.60 1 504 000 ) 10( موظفون فنيون 

 % 17.81 465 000 ) 7( موظفون إداريون 

 % 75.41 1  969 000 جمموع املوظفني 

    

 العمل سري 

، واالستشاريون والسفر  اإلضايفتكاليف املوارد البشرية املؤقتة وساعات العمل 
ونفقات التشغيل العامة   ، ومشرت�ت البنود االستهالكية وغري القابلة لالستهالك

 واخلدمات الداخلية/اخلارجية
464 255  

 % 13.90 363 000 تكاليف سري العمل جمموع
    

  2  332 000 سري العمل)  + (املوظفون 1الفرعي  اجملموع  

    

 تكاليف اثنوية 

  23 320 %) 1( ةمتفرقتكاليف مراسم الضيافة و 

  58 883 ) %2.5(صندوق املشاركة  

  2 414 203 2الثانوي   اجملموع

  108 639 ) 2الفرعي  اجملموعمن  %4.5تكاليف دعم منظمة األغذية والزراعة (

  2 522 842 3الفرعي  اجملموع

  88 299 ) 3الفرعي  اجملموعمن  %3.5صندوق رأس املال العامل للهيئة (

    

  2  611 142 امليزانية املستقلة (ابلدوالر األمريكي)  
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ابء/25املرفق   

 2020االشرتاكات يف ميزانية اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط لعام 
 )2017-2015الفرتة  اتمتوسط(استناًدا إىل 

 الطرف املتعاقد 
 عنصر املصيد عنصر الناتج احمللي اإلمجايل الرسم األساسي  االشرتاك

 دوالر أمريكي  اجملموع املرّجح أمريكي دوالر  املؤشر  دوالر أمريكي  نسبة مئوية دوالر أمريكي 
   65 279 10 11 353 2.93 76 631 إسبانيا

        إسرائيل

 11 397 34 878 6 528 1 11 353 1.12 29 277 ألبانيا

   130 557 20 11 353 5.43 141 910 إيطاليا

   6 528 1 11 353 0.68 17 881 بلغار� 

 346 666 1 060 922 65 279 10 11 353 16.21 423 298 تركيا

 128 761 394 054 6 528 1 11 353 5.62 146 642 تونس

 1 258 3 850   11 353 0.48 12 611 اجلبل األسود

 60 190 184 204 6 528 1 11 353 2.99 78 071 اجلزائر

   6 528 1 11 353 0.68 17 881 رومانيا

   65 279 10 11 353 2.93 76 631 سلوفينيا

 1 921 5 878 6 528 1 11 353 0.76 19 801 سورية 

   130 557 20 11 353 5.43 141 910 فرنسا

   65 279 10 11 353 2.93 76 631 قربص

   65 279 10 11 353 2.93 76 631 كرواتيا

 3 423 10 477 6 528 1 11 353 0.82 21 304 لبنان

 30 415 93 082 6 528 1 11 353 1.85 48 296 ليبيا

   65 279 10 11 353 2.93 76 631 مالطة

 58 871 180 166 6 528 1 11 353 2.94 76 752  مجهورية مصر العربية

 19 112 58 489 6 528 1 11 353 1.42 36 993 املغرب 

     11 353 0.43 11 353 مو�كو 

   130 557 20 11 353 5.43 141 910 الياابن

   65 279 10 11 353 2.93 76 631 اليو�ن 

 774 114 2 369 064   11 353 30.08 785 466 اجلماعة األوروبية
   100  140  064 395 4  

  142 611  2  114 261  900 913  128 436 1 
 

 دوالر أمريكي  2  611 142 امليزانية اإلمجالية

 من امليزانية اإلمجالية  %10 الرسم األساسي 
 دوالر أمريكي  261 114

  23 األطراف املتعاقدة*عدد 
 دوالر أمريكي  2 350 027 امليزانية اإلمجالية ابستثناء الرسم األساسي 

 من امليزانية اإلمجالية  %35 عنصر الناتج احمللي اإلمجايل 
 دوالر أمريكي  913 900 

 من امليزانية اإلمجالية  %55 عنصر املصيد
 دوالر أمريكي  1 436 128

 _________________ 
  دد اشرتاكاهتا للميزانية املستقلة س* األطراف املتعاقدة اليت ت
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ألف/26املرفق   

2021امليزانية املستقلة للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط لعام   
 

 دوالر أمريكي  
  املبلغ  احلصة من

 %  اإلمجايل 
    

 املوظفون  
 % 58.37 1 524 000 ) 10( موظفون فنيون 

 % 19.34 505 000 ) 7( موظفون إداريون 

 % 77.71 2 029 000 جمموع املوظفني 

    

 سري العمل 

، واالستشاريون والسفر  اإلضايفتكاليف املوارد البشرية املؤقتة وساعات العمل 
ومشرت�ت البنود االستهالكية وغري القابلة لالستهالك ونفقات التشغيل العامة  

 واخلدمات الداخلية/اخلارجية
000 303  

 % 11.60 303 000 تكاليف سري العمل جمموع
    

  2  332 000 سري العمل)  + (املوظفون 1الفرعي  اجملموع  

    

 أنشطة اثنوية

  23 320 %) 1( وتكاليف متفرقة مراسم الضيافة

  58 883 %) 2.5(صندوق املشاركة  

  2 414 203 2الفرعي  اجملموع

  108 639 ) 2الفرعي  اجملموع من % 4.5تكاليف دعم منظمة األغذية والزراعة (

  2 522 842 3الفرعي  اجملموع

  88 299 ) 3الفرعي  اجملموعمن  %3.5صندوق رأس املال العامل للهيئة (

    

  2  611 142 امليزانية املستقلة (ابلدوالر األمريكي)  
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 ابء/26املرفق 
 2021االشرتاكات يف ميزانية اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط لعام 

)2018-2016الفرتة  ات(استناًدا إىل متوسط
 عنصر املصيد عنصر الناتج احمللي اإلمجايلالرسم األساسي  االشرتاك الطرف املتعاقد

 دوالر أمريكي  اجملموع املرّجح* دوالر أمريكي  املؤشر  دوالر أمريكي  نسبة مئوية أمريكي دوالر 
 61 336 10 11 353 2.78 72 688 إسبانيا

 إسرائيل
 11 504 36 077 6 134 1 11 353 1.11 28 990 ألبانيا

 671 122 20 11 353 5.13 134 024 إيطاليا

 6 134 1 11 353 0.67 17 486بلغار� 

 349 411 1 095 777 61 336 10 11 353 16.17 422 100 تركيا

 128 781 403 865 6 134 1 11 353 5.60 146 267 تونس

 1 162 3 644 11 353 0.48 12 515 اجلبل األسود

 58 203 182 529 6 134 1 11 353 2.90 75 690 اجلزائر

 61 336 10 11 353 2.78 72 688 رومانيا

 61 336 10 11 353 2.78 72 688 سلوفينيا

 1 931 6 056 6 134 1 11 353 0.74 19 418سورية 

 122 671 20 11 353 5.13 134 024 فرنسا

 61 336 10 11 353 2.78 72 688 قربص

 61 336 10 11 353 2.78 72 688 كرواتيا

 2 942 9 225 6 134 1 11 353 0.78 20 428 لبنان

 31 624 99 176 6 134 1 11 353 1.88 49 111 ليبيا

 61 336 10 11 353 2.78 72 688 مالطة
 57 645 180 780 6 134 1 11 353 2.88 75 132 العربيةمصر مجهورية 

 18 650 58 488 6 134 1 11 353 1.38 36 137املغرب

 11 353 0.43 11 353مو�كو 

 122 671 20 11 353 5.13 134 024 الياابن

 61 336 10 11 353 2.78 72 688اليو�ن 

 774 274 2 428 178 11 353 30.09 785 627 اجلماعة األوروبية
100 149 797 503 4 

142 611  2  114 261 900 913 128 436 1 

دوالر أمريكي  2  611 142امليزانية اإلمجالية

 امليزانية اإلمجالية من  %10 الرسم األساسي 
 دوالر أمريكي  261 114

 23 عدد األطراف املتعاقدة**
 دوالر أمريكي 2 350 027 امليزانية اإلمجالية ابستثناء الرسم األساسي 

 من امليزانية اإلمجالية  %35 عنصر الناتج احمللي اإلمجايل 
 دوالر أمريكي  913 900 

 امليزانية اإلمجالية من  %55 عنصر املصيد
 دوالر أمريكي  1 436 128

 _________________ 
نظرًا إىل عدم توفر  2017للغا�ت احلسابية وقد ارتكزت على أرقام عام  )2018-2016(، استخدمت ملتوسط السنوات الثالث 2018* بيا�ت عام 

املتعاقدة  ). وابلتايل سيتم أتكيد اشرتاكات األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري2019وقت عملية احلساب (سبتمرب/أيلول    2018أرقام خاصة بعام   أي
 .  2020يف عام  2021لعام 

 ** األطراف املتعاقدة اليت تسدد اشرتاكاهتا للميزانية املستقلة 
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الهيئة العامة ملصايد أس�ك

أس
ك  ملصايد  العامة  للهيئة  واألربع�  الثالثة  الدورة  خالل  عقدت  التي  املناقشات  بإيجاز  التقرير  هذا  يعرض 
تنفيذ  يف  التقدم  استعراض  جرى  الدورة،  وخالل  واملالية.  اإلدارة  للجنة  العارشة  والدورة  املتوسط  األبيض  البحر 
ذلك،  عن  وفضًال  األخرى.  االسرتاتيجية  واألنشطة  واالمتثال  املائية  األحياء  وتربية  باملصايد  املتصلة  األنشطة 
األحياء  وتربية  األس
ك  مصايد  بإدارة  يتعلق  ما  ويف  الهيئة.  ألداء  الثا�  االستعراض  نتائج  عىل  بتعليقات  أديل 
استخدام  التالية:  املسائل  تتناول  ُملزمة  توصيات  ¸ا�  مجموعه  ما  اعتُمد  الهيئة،  اختصاص  منطقة  يف  املائية 
واملعلومات  املتوسط،  األبيض  البحر  يف  الشائع  اللمبوكة  سمك  مصايد  يف  السمك  لتجميع  الراسية  األدوات 
مارست  أنها  يفرتض  التي  بالسفن  قا¾ة  ووضع  الهيئة،  اختصاص  منطقة  يف  املصايد  إىل  النفاذ  اتفاقات  بشأن 
الشبوط  لسمك  املستدام  واالستغالل  الهيئة،  اختصاص  منطقة  يف  تنظيم  ودون  ابالغ  دون  القانو�   Èغ الصيد 
ملصايد  السنوات  متعددة  اإلدارة  وخطط  املتوسط،  األبيض  البحر  يف  األحمر  واملرجان  األلبوران  بحر  يف  املرقط 
إلدارة   Èتداب واتخاذ   ،Êاألدرياتي البحر  يف  القاعية  لألس
ك  املستدامة  واملصايد  األسود  البحر  يف  الرتس  سمك 
شباك  باستخدام  واألحمر  األزرق  والروبيان  العمالق  األحمر  الروبيان  تستهدف  التي  املستدامة  األس
ك  مصايد 
للهيئة.  التنفيذية  األمانة  بوالية  متصلة  مسائل  الهيئة  ناقشت  ذلك،  عن  فضًال  صقلية.  مضيق  يف  القاعية  الجر 
لعامي  املستقلة  ميزانيتها  عىل  ووافقت  الدورات  ب�  ما  املقبلة  للفرتة  عملها  برنامج  الهيئة  اعتمدت  وختاًما، 
االسرتاتيجية  اإلجراءات  من  عدد  عن  فضًال  سنويًا،  أمريكيًا  دوالًرا   2  611  142 قيمتها  البالغة  و2021   2020
للجنة  الجديدين  املكتب�  كذلك  باإلج
ع  أقرت  وقد  امليزانية.  خارج  من  موارد  خالل  من  Óويلها  الواجب 
تجديد  عىل  وافقت  األسود،  بالبحر  املعنية  العمل  وملجموعة  املائية،  األحياء  برتبية  املعنية  االستشارية  العلمية 

إضافيت�. سنت�  ملدة  االمتثال  لجنة  مكتب  والية 
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