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 خلطط توثيق املصيد الطوعية اخلطوط التوجيهيةاملشاورة الفنية بشأن 

 2016أبريل/نيسان  22 – 18روما، إيطاليا، 

 األمانة من إعداد ورقة عمل

 

 مقدمة

 

ديسمرب/كانون األول  9أعرب القرار الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن مصايد األمساك يف  -1

الصيد غري ) دون تنظيموحيال التهديد املستمر الذي يشكله الصيد غري القانوني دون إبالغ  شواغل خطريةعن  2013

باألثر السليب هلذا الشكل من الصيد على  املائية، وأقر أيضًا بالنسبة إىل األرصدة السمكية والنظم اإليكولوجية (القانوني

خطط توثيق املصيد والتتبع  يعمل املنظمة يف جمالب ًااألمن الغذائي واقتصادات الدول، خصوصا يف األقاليم النامية. وإقرار

 املنظمة داخلالختصاصاتها ومبادئها اإلطارية املتفق عليها، دعا القرار الدول األعضاء لألمم املتحدة إىل بدء العمل  وفقًا

 وفقًا ، وال عداد خطو  توجيهية ومعايري أخر  اات صلة تتعلق طخطط توثيق املصيد، اما يف ال  أشكال كمكنةإل

 .حتت إطار منظمة التجارة العاملية للقانون الدولي، اما يف ال  االتفاقات املربمة

 

أن تتوىل ، 2014يف دورتها احلادية والثالثني يف يونيو/حزيران  ،واستجابة هلذا الطلب، اقرتحت اللجنة -2

 املنظمة وضع خطو  توجيهية ومعايري أخر  اات صلة تتعلق طخطط توثيق املصيد، اما يف ال  أشكال كمكنة تستند 

يف دورتها احلادية والثالثني على أن يتضمن تقييم اخلطط  األمساك ددة. كما نصت جلنة مصايداحمل الستة إىل املبادئ

بعض  واألشكال االعتبارات اخلاصة بالفوائد مقابل التكلفة وأن يأخذ بعني االعتبار خطط توثيق املصيد اليت ينفذها فعاًل

 اك.إلدارة مصايد األمس اإلقليميةأعضاء املنظمة وتنفذها املنظمات 

 

قدت مشاورة اخلرباء ويف أعقاب الطلب الذي تقدمت به جلنة مصايد األمساك يف دورتها احلادية والثالثني، ُع -3

يوليو/متوز  24إىل  21بشأن وضع خطو  توجيهية خلطط توثيق املصيد )مشاورة اخلرباء( يف روما خالل الفرتة من 

 .2015يوليو/مّتوز  24واعُتمد التقرير الصادر عن مشاورة اخلرباء اما فيه مشروع اخلطو  التوجيهية يف . 2015

 

مشاورة اخلرباء وبالتشاور مع عدد من األعضاء اآلخرين، بتقديم مشروع بديل يف أعقاب وقام أحد األعضاء،  -4

 اللجنة الفرعية( ملناقشته.) اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساكللخطو  التوجيهية إىل 
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فرباير/شبا   26إىل  22ادير، املغرب من رتها اخلامسة عشرة املنعقدة يف أكواستعرضت اللجنة الفرعية يف دو -5

كل من مشروع اخلطو  التوجيهية الصادر عن مشاورة اخلرباء واملشروع البديل للخطو  التوجيهية. وينص اجلزء  2016

املستخرج من التقرير الذي اعتمدته اللجنة واملشاورة الفنية اات الصلة و ية خلطط توثيق املصيداخلطو  التوجيهاملتعّلق ب

 الفرعية على ما يلي:

 

 اخلطو  التوجيهية خلطط توثيق املصيد"

 

 اآلن حتيتى  حتقيقهيتا  مت اليتيت  الرئيسيتية  والنتيتائ   العملييتة  اليتيت توضيت    COFI:FT/XV/2016/5 الوثيقة األمانة عرضت

 .املصيد توثيق خلطط التوجيهية اخلطو  مشروع إلعداد

 وأكدت اللجنة الفرعية من جديد على أهمية خطط توثيق املصيد وقيمتها بوصفها أداة فعالة ملكافحة الصيد غري القانوني

إعيتداد مشيتروع اخلطيتو     بشيتأن  عميتل مهيتم   ومشاورة اخليترباء ميتن   األمانة ت به قامما وأثنت على  دون إبالغ ودون تنظيم

 التوجيهية. 

الفرعية، عند مناقشتها هذا البند من جدول األعمال، يف مشروع التقرير الصادر عن مشاورة اخلرباء بشأن ونظرت اللجنة 

ويف مشيتروع   2015( املنعقدة يف يوليو/مّتوز COFI:FT/XV/2016/Inf.6)الوثيقة  اخلطو  التوجيهية خلطط توثيق املصيد

 األعضاء بالتشاور مع عدد من األعضاء اآلخرين. ( أعّدها أحدCOFI:FT/XV/2016/Inf.7)الوثيقة وثيقة بديلة 

جلنيتة مصيتايد    هيتا ميتع االختصاصيتات اليتيت طلبت   تتماشيتى بشيتكل أكيترب    على أن الوثيقة البديلة العديد من األعضاء  ووافق

 .  فضل تنظيمًا وأكثر سهولة للقراءةوأ توجيهًااألمساك يف دورتها احلادية والثالثني، وعلى أنها أقّل 

خيتالل  لميتداوالت  لانطيتال   ينبغي أن تشكل نقطيتة   COFI:FT/XV/2016/Inf.7الوثيقة ووافقت اللجنة الفرعية على أن 

 جنبيتيتا املقبليتيتة الرامييتيتة إىل وضيتيتع اخلطيتيتو  التوجيهييتيتة خلطيتيتط توثييتيتق املصيتيتيد يف صيتيتيغتها النهائييتيتة،     التقنييتيتةاملشيتيتاورة 

 :إىل جنب مع االعتبارات التالية
 

  واجبة إىل مسائل املساعدة الفنية وبناء القدرات ومصايد األمساك الصغرية النطا ؛إيالء العناية الضرورة 

 العلم؛ يف دول املختصة السلطات ملقاة على عاتق املصيد وثيقة على املصادقة ضرورة أن تكون مسؤولية 

 اإلمداد؛ امتداد سلسلة على دقيقة معلومات ضرورة توافر 

 اخليترباء  املصيد الصادر عن مشاورة توثيق خلطط التوجيهية اخلطو  مشروع من الصلة اات ضرورة أخذ العناصر 

 .بعني االعتبار
 

 بشيتكل  2016املقرر عقدها يف أبريل/نيسان  التقنيةعمل املشاورة  ىتماشأن يوشجعت اللجنة الفرعية األمانة على ضمان 

صارم مع الوالية اليت حددتها جلنة مصايد األمساك يف دورتها احلادية والثالثني بالنسبة إىل اخلطو  التوجيهية خلطيتط  

 . مع املبادئ الستة اليت حددتها اللجنة خالل الدورة نفسهاأيضًا توثيق املصيد، وأن يتماشى 
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 تغطييتيتة سلسيتيتلة اإلميتيتداد ولكيتيتنهم نّبهيتيتوا     خطيتيتط توثييتيتق املصيتيتيد يف  فائيتيتدةوسيتيتّلط العدييتيتد ميتيتن األعضيتيتاء الضيتيتوء عليتيتى    

 األعضاء.بالنسبة إىل  يًاإضاف ًاأو إداري ًاماليئًا غري ضروري أمام التجارة أو عب اإىل ضرورة أال تصب  حاجز

 تواقرتحت اللجنة الفرعية إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية اميتا يف اليت  وضيتع نظيتم إلكرتونييتة، وشيتجع      

ظمات احلكومية الدولية واملنظمات غيتري احلكومييتة واملؤسسيتات املالييتة عليتى دعيتم جهيتود بنيتاء القيتدرات          احلكومات واملن

 واملساعدة الفنية.

ه  إقليمية أو متعددة األطراف لتحقيق أقصيتى  وشددت اللجنة الفرعية على أهمية التعاون الدولي وأوصت بشدة باتباع ُن

 درجات الفعالية من خطط توثيق املصيد.

ليت  اخلاصيتة باملنظميتات    اميتا فيهيتا ت  ، اريةوالّسيت  خطط توثيق املصيتيد املوجيتودة   عاةابأنه ينبغي مراللجنة الفرعية  وأقّرت

 اللجنيتيتيتة الفرعييتيتيتة أقيتيتيتّرت تفادييتيتيتا لالزدواجييتيتيتة عنيتيتيتدما يكيتيتيتون اليتيتيت  كمكنيتيتيتا. واإلقليمييتيتيتة إلدارة مصيتيتيتايد األمسيتيتيتاك، 

 . أيضًا بأن كل خطة من خطط توثيق املصيد ينبغي أن تستند إىل املخاطر

بشيتأن الصيتيد غيتري     ليتوائ  اخلربات الفنية ميتع أعضيتاء رخيترين لوضيتع      لتبادلب العديد من األعضاء عن استعدادهم وأعر

 تنفيذها. لو ،الغ ودون تنظيمبدون إ القانوني

 ".املصيد توثيق خلطط التوجيهية إلعداد اخلطو  وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها للنروي  على دعمها املالي السخي

 

الذي قام أحد األعضاء بوضعه  ،اللجنة الفرعية، ُيعرض املشروع البديل للخطو  التوجيهية قرار واموجب -6

 ، إلجراء مداوالت بشأنه منذ البداية خالل املشاورة الفنية.بالتشاور مع عدد من األعضاء اآلخرين

 

 اإلجراءات املطلوبة

 

 إن املشاورة الفنية مدعوة إىل: -7
 
 مواصلة تطوير املفهوم والنص اخلاصني امشروع اخلطو  التوجيهية خلطط توثيق املصيد؛ (1)

 بشأن الطر  والوسائل اليت من شأنها ضمان تنفيذ اخلطو  التوجيهية خلطط توثيق املصيد.إسداء املشورة  (2)

 
  



 

 

 األول امللحق

 خلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصيدا

 

 واهلدفالنطاق  -1

 

هذه اخلطو  التوجيهية طوعية وتغطي خطط توثيق املصيد بالنسبة إىل األمساك الطبيعية اليت جيري اصيتطيادها   )أ(

  ألغراض جتارية يف املناطق البحرية أو مناطق املياه العذبة، سواء أكانت جمهزة أم غري جمهزة.
 
مجيع الوسائل املتاحة طبقيتًا للقيتانون اليتدولي،    يتم إعداد هذه اخلطو  التوجيهية مع التسليم بأنه ينبغي استخدام  )ب(

اما فيها التدابري اليت تتخذها دولة امليناء، والتدابري اليت تتخذها اليتدول السيتاحلية، والتيتدابري املتصيتلة بالسيتو ،      

 وغريها من التدابري، ملنع الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم )الصيد غري القانوني( وردعه والقضيتاء علييته.  

وتستند خطط توثيق املصيد إىل املسؤولية الرئيسية امللقاة على عاتق دولة العلم واملتمثلة يف منع الصيد غيتري القيتانوني   

 وردعه والقضاء عليه. وتشكل أيضا مكمال قّيما للتدابري اليت تتخذها دولة امليناء والتدابري األخر .
 

املسيتاعدة إىل اليتدول واملنظميتات اإلقليمييتة إلدارة مصيتايد      ميتن هيتذه اخلطيتو  التوجيهييتة يف تقيتديم       اهلدفيكمن  )ج(

األمساك، ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية األخر  لد  وضع خطط لتوثييتق  

املصيد أو تنفيذها أو تنسيقها أو استعراضها من أجل احليلوليتة دون دخيتول األمسيتاك املتأتييتة ميتن الصيتيد غيتري        

 األسوا  احمللية والدولية. القانوني 
 

 ينبغي للدول اإلقرار بشكل كامل باملتطلبات اخلاصة للدول النامية لد  تنفيذ خطط توثيق املصيد. )د(
 

ُتشجع الدول واملنظمات الدولية املعنية، سواء أكانت حكومييتة أم غيتري حكومييتة، واملؤسسيتات املالييتة، بشيتكل        )هيت(

تقديم املساعدة وبناء القدرات، اما يف ال  توفري املساعدة املالية والفنية ونقل فردي أو من خالل التنسيق، على 

التكنولوجيا والتدريب للدول النامية من أجل حتقيق أهداف هذه اخلطو  التوجيهية، وليتدعم تنفييتذها الفعيتال،    

 يف ما يتعلق بإصدار شهادات املصيد اإللكرتونية.  خاصًة

 



 

 

 التعاريف -2

 

 طو  التوجيهية:ألغراض هذه اخل
 

يهدف بشكل أساسي إىل املساعدة عليتى حتدييتد ميتا إاا كيتان مسيت  مسيتتورد        تعين "خطة لتوثيق املصيد" نظامًا )أ(

مع تدابري الصون واإلدارة املعمول بها عليتى املسيتتويات الوطنييتة واإلقليمييتة      يتأتى من مصيد مت اصطياده متاشيًا

 ؛"توثيق املصيد طخط، ويشار إليها يف ما بعد باعتبارها "1وليةلاللتزامات الد والدولية، واملوضوعة طبقًا
 
يصاحب شحنة ُمصدرة تصاد  عليه السلطات املختصيتة ويتضيتمن املعلوميتات اات     تعين "شهادة مصيد" مستندًا )ب(

 الصلة بشأن املصيد وجتارة املنت  املشمول بشهادة املصيد؛
 
" مجيع أنواع املوارد البحرية احلية الطبيعية وأمساك املياه العذبة كذل ، سواء أكانيتت جمهيتزة أم   يعين "مس  )ج(

 غري جمهزة؛ 
 
"شحنة" األمساك اليت ترسل يف وقت واحد من جهة ُمصدرة واحدة إىل جهة مرسل إليها واحدة أو اليتيت   تعين )د(

 تكون مشمولة امستند نقل واحد يغطي شحنها من اجلهة امٌلصدرة إىل اجلهة املرسل إليها؛  
 
لسيتم ، اميتا يف اليت     تعين "سفينة صيد" أي سفينة تستخدم أو معدة لالستخدام ألغراض االستغالل التجاري ل )هيت(

 السفن األم وأي سفن أخر  تشارك بشكل مباشر يف عمليات الصيد هذه؛
 
 يعين "شكل" املتطلبات الفنية واملتعلقة باملعلومات اات الصلة بشهادة املصيد؛    )و(
 
ملنع الصيتيد   من خطة العمل الدولية 3يعين "صيد غري قانوني دون إبالغ ودون تنظيم" األنشطة املبينة يف الفقرة  )ز(

 ؛2001غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة يف عام 
 
تعين "منظمة إقليمية إلدارة مصايد األمساك" منظمة إقليمية فرعية أو إقليمييتة أو منظميتة كماثليتة تتمتيتع، عليتى       )ح(

، باختصاص اختاا تيتدابري لصيتون وإدارة امليتوارد البحرييتة احلييتة      حنو ما هو معرتف به اموجب القانون الدولي

اليت تقع حتت مسؤوليتها حبكم املعاهدة أو االتفا  الذي أنشئت اموجبه، ويشار إليهيتا يف ميتا بعيتد عليتى أنهيتا      

 منظمة إقليمية إلدارة مصايد األمساك.  

 

                                        
بشيتأن   اما يف ال ، ضمن مجلة أمور أخر ، اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، واتفا  األمم املتحدة بشيتأن األرصيتدة السيتمكية، ومدونيتة السيتلوك       1

اليت تتخذها دولة امليناء الصادر عن منظميتة األغذييتة والزراعيتة، واخلطيتو       واالتفا  بشأن التدابري الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة،

صيتادرة عيتن   التوجيهية الطوعية بشأن أداء دولة العلم، وخطة العمل الدولية ملنع الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيتيم وردعيته والقضيتاء علييته ال    

 منظمة األغذية والزراعة.



 

 

 املبادئ األساسية -3

 

 فادها أنه ينبغي خلطط توثيق املصيد أن:تستند اخلطو  التوجيهية إىل املبادئ اليت م
 
 تتماشى مع أحكام القانون الدولي اي الصلة؛ )أ(

 وأال ختلق حواجز غري ضرورية أمام التجارة؛   )ب(

 وتقر بالتكافؤ؛   )ج(

 وتستند إىل املخاطر؛ )د(

 وتكون موثوقة وبسيطة وواضحة وشفافة؛    يت()ه

 وتكون إلكرتونية إاا أمكن ال . )و(

 

 تطبيق املبادئ األساسية -4

 

 اما يلي: 3ينبغي أن يسرتشد تطبيق املبادئ املنصوص عليها يف الفقرة 
 
ينبغي ألي تدبري ُيتخذ أن يكون متسقًا مع احلقيتو  وااللتزاميتات املنصيتوص عليهيتا يف أحيتاكم القيتانون اليتدولي،         )أ(

انون البحار، وينبغيتي أن يأخيتذ بعيتني االعتبيتار     والسيما اتفاقات منظمة التجارة العاملية واتفاقية األمم املتحدة لق

 مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة؛ 
 
تفادي خلق حواجز غري ضرورية أمام التجارة، ينبغي خلطة لتوثيق املصيد أن حتدد هدفها بوضوح وأن تصمم لو )ب(

تق املتيتأثرين امتطلباتهيتا. وينبغيتي اختييتار التيتدبري األقيتل تقيييتدا        للتقليل إىل أدنى حد من األعباء امللقاة على عا

 للتجارة لبلوغ اهلدف املنشود عندما يتم اعتماد تدبري ما؛ 
 
إىل ضمان احلياد يف تطبيق خطيتة لتوثييتق املصيتيد، ينبغيتي تقيتديم       وينبغي أن تكون التدابري غري متييزية. وسعيًا )ج(

( يف حيتال كانيتت األمسيتاك احمللييتة واملسيتتوردة تعاميتل معامليتة        يت)هيت  4قيترة  توضي  يف اإلشعار املشار إلييته يف الف 

 خمتلفة؛ 
 
أن تكيتون متناسيتبة ميتع املخيتاطر      وينبغي وتصميم خطط توثيق املصيد وتنفيذها على أساس حتليل املخاطر  وينبغي )د(

 لتقييم للمخاطر أن يتضمن: اليت يشكلها الصيد غري القانوني بالنسبة إىل األرصدة واألسوا  اات الصلة. وينبغي
 

التحديد املنهجي للمخاطر وتنفيذ مجيع التدابري الالزمة للحد من التعرض للمخاطر. وهيتذا يشيتمل أنشيتطة     (1)

من قبيل مجع البيانات واملعلومات، وحتليل املخاطر وتقييمهيتا، وحتدييتد اإلجيتراءات واختااهيتا، اميتا يف      

 ال  الرصد واالستعراض بشكل منتظم؛ 

لنظر يف احلالة البيولوجية لألرصدة السيتمكية، وال سيتيما إاا كانيتت تعيتاني ميتن الصيتيد املفيتر  أو كانيتت         وا (2)

 تتعرض للصيد املفر  أو كانت معرضة خلطر الصيد املفر ؛



 

 

 والنظر يف فعالية تدابري الصون واإلدارة القائمة، اما يف ال  تدابري الرصد واملراقبة واإلشراف؛ (3)

أنشطة للصيد غري القانوني ضمن، يف مجلة أمور أخر ، األرصيتدة السيتمكية أو األسيتطول أو    والنظر يف أي  (4)

املنطقة اجلغرافية، أو املصايد اليت تؤثر بشكل سليب على تدابري اإلدارة واملراقبة، ودخل الصيادين وسبل 

 كسب عيشهم، واألسوا ، والعوامل األخر  اات الصلة؛

ن أو األساطيل املعنية ترفع علم دولة مل تنفذ االلتزامات واخلطيتو  التوجيهييتة   والنظر يف ما إاا كانت السف (5)

 ؛ 2الدولية الرئيسية
 
اليتة ملنيتع   فّعيلة وينبغي بذل قصار  اجلهود لضمان تنفيذ خطط توثيق املصيد فقيتط حيثميتا نكيتن أن تكيتون وسيت      )هيت(

املنتجات املتأتية من الصيد غري القانوني من النفاا إىل التجارة واألسوا . وعالوة على اليت ، ينبغيتي لشيتهادات    

املصيد أن تتضمن فقط املعلومات اليت نكن التحقق منها واليتيت تكيتون اات صيتلة وضيترورية ومتاحيتة بسيتهولة.       

إدراج املعلوميتات الصيتحيحة يف املسيتتند.    كفاليتة  ل وينبغي أن تكون الشهادة سهلة االسيتتعمال وبسيتيطة وواضيتحة   

 وينبغي تقديم إشعار بتيتدبري مقيترتح وإتاحيتة فيترتة زمنييتة معقوليتة لتلقيتي التعليقيتات قبيتل اعتميتاد هيتذا التيتدبري.            

 ؛3وينبغي إتاحة التدابري املعتمدة على املواقع اإللكرتونية اات الصلة
 
 ر التزوير. وينبغي للنظم أن:  وينبغي استخدام النظم اإللكرتونية للحد من خط )و(
 

تكون امثابة نقطة إصدار شهادات املصيتيد واملصيتادقة عليهيتا والتحقيتق منهيتا وينبغيتي أن تعميتل كمسيتتودع          (1)

 لبيانات شهادات املصيد؛

وتستند إىل املعايري واألشكال الدولية املتفق عليها لتبادل املعلومات وإدارة البيانات، مع احليترص عليتى أن    (2)

 كوناتها إمكانية التشغيل املتبادل؛ تتي  م

وتكون مرنة وسهلة االستخدام وتقلل من األعباء امللقاة على عاتق املستخدمني. وينبغي النظر يف الوظائف،  (3)

 مثل اإلجراءات الروتينية لتحميل املستندات املمسوحة ضوئيا وطباعة املستندات وإلغاء املستندات؛

 باستخدام نظام لتسجيل الدخول وكلمات السر أو وسائل مناسبة أخر ؛وتتضمن إمكانية وصول رمن  (4)

وحتدد أجزاء النظام ووظائفه ومسيتتوياته اليتيت جييتوز لفيتراد  املسيتتخدمني أو جمموعيتة ميتن املسيتتخدمني          (5)

 الوصول إليها؛  

 وتيسري تدفق املستندات؛ (6)

 ومات. وتوفري قدر أكرب من املرونة يف املتطلبات املتعلقة باملعل (7)

 

                                        
ن يف ال ، ضمن مجلة أمور أخر ، اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، واتفا  األمم املتحدة بشيتأن األرصيتدة السيتمكية، ومدونيتة السيتلوك بشيتأ       اما  2

، واخلطيتو   اعيتة الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة، واالتفا  بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء الصادر عن منظميتة األغذييتة والزر  

صيتادرة عيتن   التوجيهية الطوعية بشأن أداء دولة العلم، وخطة العمل الدولية ملنع الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيتيم وردعيته والقضيتاء علييته ال    

 منظمة األغذية والزراعة.

ي للدوليتة اليتيت تقيترتح أو تنفيتذ تيتدبري ميتا وعليتى        ألغراض هذه اخلطو  التوجيهية، ينبغي، كحد أدنى، إتاحة هذا اإلشعار على املوقيتع اإللكرتونيت    3

 املوقعني اإللكرتونيني ملنظمة التجارة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة.



 

 

 التعاون واإلشعار   -5

 

األطراف على التدابري األحادية اجلانيتب اليتيت تتخيتذها     ةهناك تفضيل خلطط توثيق املصيد اإلقليمية أو املتعدد -1

من اإلدماج واالتسا  واملشاركة لألطراف اات الصلة ولتيسيتري   فراد  الدول املستوردة، وال  من أجل توفري مستو  عاٍل

هليتذه الغاييتة، ُتحيتل اليتدول عليتى السيتعي إىل إقاميتة         التجارة بالنسبة إىل املشغلني املتضررين من هذه التيتدابري. وحتقيقيتاً  

، قبيتل اعتميتاد التيتدابري    ترتيبات إقليمية أو متعددة األطراف باالستناد إىل نه  تقييم املخاطر واعتبيتارات فعالييتة التكلفيتة   

  األحادية اجلانب.

 

دول املصدرة يف تنفيذ خطط الوينبغي للدولة املستوردة أن تبذل قصار  جهدها للتعاون من الناحية اإلدارية مع  -2

 توثيق املصيد وإدارتها. وينبغي هلذا التعاون أن يهدف إىل:
 

 أن واردات األمساك تتأتى من املصايد اليت تتم يف امتثال للتشريعات املعمول بها؛  ضمان (أ)

 وتيسري استرياد األمساك ومتطلبات التحقق اخلاصة بشهادات املصيد؛ (ب)

 وتوخي وضع إطار لتبادل املعلومات.  (ج)

 

سيتلطة خمتصيتة لشيتر      ألغراض هذه اخلطو  التوجيهية، خيضع قبول شيتهادات املصيتيد اليتيت تصيتاد  عليهيتا      -3

 حصول الدولة املستوردة على إشعار من الدولة املصدرة املعنية يفيد:
 

سفن الصيتيد  ب على أنها اعتمدت ترتيبات وطنّية لتنفيذ القوانني واللوائ  وتدابري الصون واإلدارة اليت جي (أ)

 االمتثال هلا، وملراقبتها وإنفااها؛

كِّنهيتا ميتن إثبيتات صيتحة املعلوميتات اليتواردة يف شيتهادات املصيتيد وميتن          وأن سلطاتها املختصة مزودة اما ُيم (ب)

االضطالع بعمليات التحقق من هذه الشهادات بناء على طلب الدولة املستوردة. وينبغي أن يتضمن اإلشعار 

 أيضا املعلومات الالزمة لتحديد تل  السلطات واالتصال بها؛

قليمية إلدارة مصايد األمساك، يف حال كانت املعلوميتات املقدميتة   وأنه ينبغي للدولة املستوردة أو املنظمة اإل (ج)

غري كاملة، أن توض  دون تأخري للدولة اليت تصاد  على شهادة املصيد العناصر الناقصة وأن تطلب منها 

 تقديم إشعار جديد يف أقرب وقت كمكن.

 

 الوظائف واملعايري املوصى بها -6

 

إىل هدف حميتدد بشيتكل واضيت ، اميتا ُيمكّميتن ميتن حتدييتد مسيتتو  التتبيتع           ينبغي أن تستند خطط توثيق املصيد -1

 املطلوبة. وينبغي تصميمها لتحقيق هدفها املنشود والتقليل من األعباء امللقاة على عاتق املستخدمني. والوظائف

 



 

 

أنيتواع  ويتعني على خطط توثيق املصيد أن حتدد بوضوح نوع األمساك اليت تطّبق عليهيتا وميتا إاا كانيتت هنيتاك      -2

 منتجات معفاة، مثل املساحيق السمكية والزيوت السمكية.

 

 وينبغي خلطط توثيق املصيد أن حتدد مستويات سلسلة اإلمداد اليت تكون فيهيتا مصيتادقة سيتلطة خمتصيتة أميتراً      -3

 وينبغي املصادقة على املعلومات اات الصلة باملصيد من قبل: . الزما
 

 املختصة يف دولة العلم؛   السلطة (أ)

أو السلطة املختصة لدولة ساحلية أجيتازت لسيتفن مسيتتأجرة ال ترفيتع علمهيتا العميتل يف املنيتاطق اخلاضيتعة          (ب)

 لواليتها القانونية. 
 

  وجيوز للدول املستوردة أن تطلب إجراء عملية حتقق من جانب السلطة اليت تصاد  على شهادة املصيد.

 

بأرقيتام مسيتتندات فرييتدة ورمنيتة. ويف حاليتة الشيتحنات        وينبغي خلطط توثيق املصيد أن تتضمن متطلبات خاصة -4

 اجملزأة أو املنتجات اجملهزة، ينبغي ترقيم نسخ الشهادة األصلية من خالل تكملة رقم الشهادة األصلية برقم إضايف.

 

 وعند وضع خطة لتوثيق املصيد، ينبغي إيالء االعتبار الواجب إىل: -5
 

 ملعمول بها؛متطلبات الرصد والرقابة واإلشراف ا (أ)

 واملعايري اات الصلة املتعلقة بتبادل املعلومات وسرية البيانات؛ (ب)

 ولغات العمل الضرورية لألداء الفعال للخطة. وينبغي قبول اللغة اإلنكليزية؛ (ج)

 ووضع دالئل تعرض متطلبات اخلطة. (د)

 

 األشكال -7

 

منظميتة إقليمييتة إلدارة مصيتايد األمسيتاك أو دوليتة      ينبغي اسيتتخدام الشيتكل األول لشيتهادات املصيتيد إاا قيتررت       -1

 مستوردة، باالستناد إىل تقييم للمخاطر، اعتماد خطة لتوثيق املصيد.

 

وينبغي أن يتضمن الشكل األول لشهادات املصيد معلومات، مثل رقم مستند فرييتد ورميتن، واملعلوميتات املتعلقيتة      -2

وصيتف للمنيتت  املصيتدر،    مة على إصدار الشهادة، وتفاصيتيل النقيتل، و  باملصيد واإلنزال، والتفاصيل اخلاصة بالسلطة القائ

  4.واالسترياداملعلومات املتعلقة باجلهة املصدرة، واملعلومات املتصلة امصادقة دولة العلم و

 

                                        
 حيدد الحقا يف ملحق.  4



 

 

وينبغي استخدام الشكل الثاني لشهادات املصيد إاا كانيتت هنيتاك حاجيتة إىل املزييتد ميتن املعلوميتات اجلوهرييتة         -3

ذ الفعال ملتطلبات الرصد والرقابة واإلشراف املعميتول بهيتا باإلضيتافة إىل خطيتة توثييتق املصيتيد ملنيتع األمسيتاك         لضمان التنفي

 5املتأتية من الصيد غري القانوني من النفاا إىل األسوا .

 

                                        
يف ملحق. الشكل الثاني لشهادات املصيد عبارة عن شهادات من قبيل مستند مصيد التونة زرقاء الزعانف الصادر عن اهليئيتة الدولييتة    حيدد الحقا  5

 . أنتاركتيكالصون أمساك التونة يف احمليط األطلسي، ومستند املصيد املتعلق بالسم  البتاغوني املسنن الصادر عن جلنة حفظ املوارد البحرية احلية يف


