متن مصوبه قانون موافقتنامه مربوط به اجراي مفاد كنوانسيون سازمان ملل متحد در زمينه حقوق
درياها مصوب  91آذر 9639هجري شمسي برابر با  91دسامبر  9191ميالدي راجع به حفظ و
مديريت ذخاير ماهيان مهاجر و دوكاشانهاي
قانونموافقتنامهمربوطبهاجرايمفادكنوانسيونسازمانمللمتحددرزمينهحقوقدرياهامصوب91آذر
ميالديراجعبهحفظومديريتذخايرماهيانمهاجرودوكاشانهاي

9639هجريشمسيبرابربا91دسامبر9191

مادهواحده-موافقتنامهمربوطبهاجرايمفادكنوانسيونسازمانمللمتحددرزمينهحقوقدرياهامصوبنوزدهم
ذرماهساليكهزاروسيصدوشصتويكهجريشمسيبرابربادهمدسامبرساليكهزارنهصدوهشتادودو

آ
كاشانهاي،مشتملبريكمقدمه)01(،مادهو()1


ميالديراجعبهحفظومديريتذخايرماهيانمهاجرودو
ضميمه،بهشرحپيوستتصويبواجازهمبادلهاسنادآندادهميشود.


الرحمنالرحيم

بسم 
اهلل
 
پيشنويسموافقتنامهمربوطبهاجرايمفادكنوانسيونسازمانمللمتحددرزمينهحقوقدرياهامصوب91
[ ]z
ذخايرماهيانمهاجرودوكاشانهاي


راجعبهحفظومديريت
دسامبر9191
كشورهايعضواينموافقتنامه
بايادآوريمفادمربوطكنوانسيونسازمانمللمتحددرزمينهحقوقدرياهامصوب91دسامبر،9191باعزمضمانتحفظدرازمدتوبهرهبرداريپايدارازذخايرماهيانمهاجرودوكاشانهاي،

باتصميمبربهبودهمكاريبينكشورهابدينمنظور،

بادرخواستاعمالموثرتراقداماتمديريتوحفظذخايرمصوبدرمورداينگونهذخايرازسويكشورهايصاحبپرچم،بندروكشورهايساحلي،

باتوجهخاصبهمسائلمعينشدهدردستوركارشماره،19فصل91برنامه(پ)مصوبكنوانسيونمللمتحددربهعنوانمثالمديريتشيالتآبهايآزاددراغلبمناطقچندانكارآمدنبودهوبرخي
زمينهتوسعهومحيطزيست 

رويهقرارگرفته،باتوجهبهاينكهمشكالتچنديمربوطبهصيدغيرقانونمند،


ازذخايرآماجبهرهبرداريبي
رويه،حجمبيشازحدناوگان،شناورهاييكهبرايفرارازكنترلپرچمديگريرابرافراشته


گذاريبي

سرمايه

تينهچندانمعتبروفقدانهمكاريكافيبينكشورهاوجود
ميكنند،ابزاروادواتانتخابينامتناسب،بانكاطالعا 

دارد.
باالتزامخودبهماهيگيريمسووالنه،باآگاهيبهضرورتجلوگيريازاثراتنامطلوببرمحيطزيستدريايي،حفظتنوعزيستي،حفظانسجاموازمدتيااثراتجبرانناپذيرعمليات

بهحداقلرساندنخطراتاحتماليدر
هايدرياييو 


يكپارچگياكوسيستم
صيادي،
باتصديقضرورتكمكهايخاصازقبيلمساعدتهايمالي،علميوفنآوريدرراستاياينهدفكه

مديريتوبهرهبرداريپايدارازذخايرماهيانمهاجرودوكاشانهاي


كشورهايدرحالتوسعهبتواننددرامرحفظ،
مشاركتموثرداشتهباشند،
بااعتقادبهاينكهموافقتنامهمربوطبهاجرايمفادمربوطكنوانسيونبهبهتريننحواهدافمزبورراتامينخواهد

حفظصلحوامنيتبينالمللي.


كردوكمكيخواهدبوددرراستاي
باتاييداينكهمسائليكهازسويكنوانسيونيااينموافقتنامهقانونمندنشدهباشدكماكانمشمولقواعدواصولالمللعموميخواهدبود.


حقوقبين
درمواردزيرتوافقنمودهاند:



بخش-9مقرراتكلي

ماده-9كاربرداصطالحاتوحيطهشمول
-9ازنظراينموافقتنامه:
الف" -كنوانسيون"بهمعنايكنوانسيونسازمانمللمتحددرزمينهحقوقدرياهامصوب91دسامبر9191
ميباشد.

ب" -اقداماتحفظومديريت"بهمعناياقداماتمربوطبهحفظيامديريتيكگونهيابيشازيكگونهاز
المللبهگونهايكهدر


قرارگرفتهومطابققواعدمربوطحقوقبين

ذخايرزندهدريايياستكهموردتصويب
كنوانسيونواينموافقتنامهقيدشده،بهاجرادرآمدهاست.

تنانوسختپوستانبهاستثنايگونههايياستكهبهخانوادهغيرمهاجرتعلقدارندوطبق


شاملنرم
پ" -ماهي"
اند،و
كنوانسيونتعريفشده 

ماده11
بهمعنايمكانيزمهمكاريميباشدكهمطابقكنوانسيونواينموافقتنامهازسويدوكشوريابيشتراز

ت" -اقدام"
اييازيرمنطقهايدرزمينهيكگونهياچندين


حفاظتيومديريتي،درسطحمنطقه

جملهبهمنظوروضعاقدامات
گونهازذخايرماهيانمهاجرودوكاشانهاياتخاذشدهاست.

-1
آنچهبهموجبآن

اندتابهاينموافقتنامهو


معنايكشورهايياستكهموافقتنموده
الف" -كشورهايعضو" 
به
اجرادرميآيدمتعهدباشند.


به
اينموافقتنامهبااعمالتغييراتمقتضيدرمواردزيراعمالميگردد:

ب-
درموردهرموسسهموضوعجزءهاي(پ)(،ت)و(ث)بند()9ماده()610كنوانسيون،و

()9
درموردهرموسسهايكهدرماده()9پيوست()1كنوانسيونتحتعنوان "سازمان

()1بارعايتماده()71
بينالمللي"قلمدادشدهاست،

شاملآنهاهمميگردد.

كهعضواينموافقتنامهميشودوتاحديكهاصطالح "كشورهايعضو"


-6اينموافقتنامهبااعمالتغييراتمقتضيدرموردسايرموسساتماهيگيريكهشناورهايآنهادرآبهايآزادبه
ميگردد.
پردازند،اعمال 


عملياتصياديمي

ماده-1هدف
هدفاينموافقتنامهضمانتحفظدرازمدتوبهرهبرداريپايدارازذخايرماهيانمهاجرودوكاشانهايازطريق


اجرايموثرمفادمربوطكنوانسيوناست.


ماده-6مواردشمول
بجزدرموارديكهبهگونهديگرقيدشدهباشد،اينموافقتنامهبارعايترژيمهايحقوقيمتفاوتيكهدرمناطق

-9
مناطقفراترازصالحيتمليمندرجدركنوانسيوناعمالميشود،درموردحفظو


تحتصالحيتمليوهمچنين
صالحيتملياعمالميگردد،بهاستثنايمواد()3


ايفراترازمناطقتحت

مديريتذخايرماهيانمهاجرودوكاشانه

كهدرموردحفظومديريتذخايرمذكوردرمناطقتحتصالحيتملينيزاعمالميگردد.

و()1
-1كشورهايساحليدرراستاياعمالحقوقحاكميتيخودبهمنظورشناسايي،بهرهبرداريوحفظومديريت
ايدرمناطقتحتصالحيتملي،اصولكليمندرجدرماده0رابااعمالتغييرات


ذخايرماهيانمهاجرودوكاشانه
الزماعمالخواهندكرد.
-6كشورهاتواناييهايمربوطكشورهايدرحالتوسعهرادرخصوصاعمالمفادمواد0و3و1درمناطقتحت
بينيشدهدراينموافقتنامهراموردامعاننظرقرارخواهندداد.


هايپيش

كمك

صالحيتمليخودشانونيازآنهابه
اعمالتغييراتالزماعمالميشود.


درخصوصمناطقتحتصالحيتمليبا
دراينراستا،بخش()1

ماده-7رابطهاينموافقتنامهباكنوانسيون
هيچيكازمفاداينموافقتنامهلطمهايبهحقوق،صالحيتووظايفكشورهابهموجبكنوانسيوننخواهدزد.اين


درقالبومطابقكنوانسيونتفسيروبهاجرادرخواهدآمد.

موافقتنامه

حفظومديريتذخايرماهيانمهاجرودوكاشانهاي

بخش-1

ماده-0اصولكلي
بهمنظورحفظومديريتذخايرماهيانمهاجرودوكاشانهاي،كشورهايساحليوكشورهاييكهدرآبهايآزادبه


مسووليتخودمبنيبرهمكاريبراساسمفادكنوانسيون:


ايعملبه
صيدميپردازند،درراست

برتضمينپايداريدرازمدتذخايرماهيانمهاجرودوكاشانهايمبادرتورزيدهو


بهاتخاذاقداماتيمبني
الف-
هدفحداكثربهرهبرداريخودرادنبالخواهندكرد،

ب-اطمينانحاصلخواهندكردكهاقداماتمزبوربراساسبهترينشواهدعلميموجودوضعشدهوهدفاز
سطوحتامينحداكثربهرهپروريپايدار،همانطوريكهبراساسعواملاقتصاديو


وضعآنهاحفظيااحيايذخايرتا
زيستمحيطيمربوطشاملنيازهايخاصكشورهايدرحالتوسعهوباتوجهبهالگوهايصيادي،ارتباطدروني

منطقهاييا
اي ،
طورعموميتوصيهشدهاعماززيرمنطقه 


الملليكهبه

گونهحداقلاستانداردهايبين
ذخايروهر
جهانيميباشد،


بهكارخواهندبست،
پ-راهبرداحتياطيرابراساسماده 3
اثراتصيدوسايرفعاليتهايانسانيوعواملزيستمحيطيرابرذخايرموردنظروگونههايمتعلقبه

ت-
موردنظروابستهويابهآنهامربوطاستارزيابيخواهندكرد.


اكوسيستممذكورياآنچهبهذخاير
درصورتلزوماقداماتمربوطبهحفظومديريتگونههايمتعلقبهاكوسيستممذكورياآنچهبهذخاير

ث-
گونههايمذكوردرحدباالترازسطوحي
آنهامربوطاستراازنظرحفظواحياءجمعيت 


موردنظروابستهويابه
كهممكناستبازتوليدآنهاشديداتهديدگردد،بكارخواهندبست.
آلودگي،موادزايد،صيددورريختني،صيدبااستفادهازادواتغيرمجازوياازردهخارج،صيدگونههاي

ج-
هايغيرهدفناميدهميشود)واثرات


پسگونه
هايغيرازماهي(كهازاين


غيرهدفاعمازماهيياگونه
پذيرراازطريقاقداماتينظيرتوسعهواستفادهازابزاروادواتو


هايآسيب

هايمربوطياوابستهبويژهگونه

برگونه
فنونصياديانتخابي،بيضررازنظرزيستمحيطيومقرونبهصرفهبهحداقلخواهندرساند،

چ-ازتنوعزيستيدرمحيطزيستدرياحفاظتخواهندكرد،
بهمنظورجلوگيريياازبينبردنصيدبيرويهوصيدبيشازظرفيتصيادياقداماتالزمرااتخاذواطمينان

ح-
بيشازحجمبهرهبرداريپايدارازمنابعماهيگيرينميباشد،


حاصلخواهندكردكهتالشصيد
يادانيكهجهتتامينامرارمعاشبهصيدميپردازندراموردتوجهقرارخواهندداد،

منافعصيادانحرفهايوص

خ-
اطالعاتكاملودقيقمربوطبهفعاليتهايصيادي،ازجملهدرزمينهموقعيتشناور،صيدگونههايهدفوغير

د-
برنامههايتحقيقاتيمليو
هدفوتالشصيدراهمانطوريكهدرپيوست()9آمدهوهمچنيناطالعاتحاصلاز 

الملليرابهموقعگردآوريوازآنبهرهبرداريمشتركخواهندكرد،


بين
ذ-تحقيقاتعلميراتوسعهوپيشخواهندبردوتكنولوژيهايمناسبرادرراستايتقويتحفظومديريت(
ذخاير)توسعهخواهندداد،و
ر-اقداماتمربوطبهحفظومديريتراازطريقنظارت،كنترلوحراستموثراجراخواهندكرد.

ماده-3مواردشمولراهبرداحتياطي
كشورهاراهبرداحتياطيرادرسطحگستردهايدرزمينهحفظ،مديريتوبهرهبرداريازذخايرماهيانمهاجر

-9
ايبهمنظورحفظذخايرزندهآبزيوحفظمحيطزيستدريائيبكارخواهندبست.


ودوكاشانه

-1درصورتيكهاطالعات،غيرموثق،غيرمعتبرياناكافيباشندكشورهابااحتياطبيشترعملخواهندكرد.فقدان
عنواندليلتعويقانداختنياعدماتخاذاقداماتحفاظتيومديريتيتلقينخواهدگرديد.


اطالعاتعلميكافيبه
-6درراستايبكارگيريراهبرداحتياطي،كشورها:
تصميمگيريدرخصوصحفظومديريتمنابعماهيگيريراازطريقدستيابيوتشريكبهتريناطالعات

الف-
پيشرفتهمقابلهباخطراتاحتماليوغيرقابلپيشبينيبهبودخواهندبخشيد.


علميموجودوبكارگيريفنون
ب-دستورالعملهايمندرجدرپيوست()1رابكارخواهندبستوبراساسبهتريناطالعاتعلميموجودنقاط
مرجعذخايرخاصواقداماتيكهدرصورتمتعددبودنآنهاقراراستاتخاذشوندرامشخصخواهندكرد.

ازجمله،عدمتطبيقمربوطبهحجموبهرهوريذخاير،نقاطمرجع،شرايطذخايردرارتباطبانقاطمرجع

پ-
آمدهايفعاليتهايصياديبرگونههايغيرهدفو


ناشيازصيدوپي

وپراكندگيمرگومير
مزبور،سطوح
بينيشدهاقيانوسي،زيستمحيطيواقتصادي-


هايمربوطياوابستهبهآنهاوهمچنينشرايطكنونيوپيش

گونه
اجتماعيراموردنظرقرارخواهنددادو
آمدهايصيدوصياديبرگونههايغيرهدفو


عاتبهمنظورارزيابيپي
برنامههايتحقيقيوگردآورياطال
ت -
هايمذكورومحيطزيستآنهاراتنظيموطرحهاييراتصويبخواهندكردكه
هايمربوطياوابستهبهگونه 


گونه
هايمذكوروحفظزيستگاههايخاصميباشند.


الزمهتضمينحفظگونه
خواهندكردتاتضميننمايندكهوقتيبهنقاطمرجعنزديكميشوندتعدادآنها

-7كشورهااقداماتيرااتخاذ
درصورتيكهتعدادنقاطمرجعفراترازحدباشد،كشورهابدونهيچگونهتعللياقداممشخص

متعددنخواهدبود.
رابهمنظوراحياءذخايراتخاذخواهندكرد.

شدهبهموجبجزء(ب)بند()6
كهوضعيتذخايرهدفياغيرهدفياگونههايمربوطياوابستهموردنظرباشد،كشورهاذخايرو

-0درصورتي
هايمذكوررامشمولنظارتبيشتربهمنظوربررسيوضعيتآنهاوكارآمدبودناقداماتمديريتيوحفاظتي


گونه
آنهااقداماتمزبورراباكمكاطالعاتجديدبطورمرتبموردتجديدنظرقرارخواهندداد.

قرارخواهندداد.
درزمينهشيالتجديدوتازهشناختهشدهكشورهادراسرعوقتاقداماتحفاظتيومديريتيازجمله

-3
محدوديتهايصيدومحدوديتهايتالشصيدرااتخاذخواهندكرد.اقداماتمزبورتازمانيكهاطالعاتكافيبه

داردبهمورداجراگذاشتهخواهندشد


التيبرپايداريدرازمدتذخايروجود
منظورميسرساختنارزيابياثراتشي
كهدرنتيجهآناقداماتمديريتيوحفاظتيبراساسارزيابيمذكوراجراخواهندشد.درصورتاقتضاء

اقداماتاخيرتوسعهتدريجيشيالتراامكانپذيرخواهندساخت.

ائزاهميتيبروضعيتذخايرماهيانمهاجرودوكاشانهايداشتهباشد

-1اگريكپديدهطبيعياثراتنامطلوبح
كشورهابهتدوينواتخاذاقداماتحفاظتيومديريتياضطراريمبادرتخواهندكردتابدينطريقاطمينانحاصل

كنندكهفعاليتماهيگيرياثراتنامطلوبمزبورراتشديدنميكنند.همچنيندرصورتيكهفعاليتهايصيادي

تهديدجديرابرپايداريذخايرمذكوردرپيداشتهباشندكشورهااقداماتاضطراريمذكوررااتخاذ

اقداماتيكهبهصورتاضطراريصورتميپذيردموقتي،وبرمبنايبهترينشواهدعلميموجود

خواهندكرد.

خواهندبود.

ماده-1مطابقتاقداماتمربوطبهحفاظتومديريت
-9بدونلطمهبهحقوقحاكميتكشورهايساحليازنظرشناساييوبهرهبرداري،حفظومديريتمنابعزنده
دريادرمحدودهمناطقتحتصالحيتمليهمانطوريكهدركنوانسيونآمدهاستوهمچنينحقتماميكشورها

درخصوصاشتغالاتباعآنهابهصياديدرآبهايآزادطبقكنوانسيون:

درارتباطباذخايرماهياندوكاشانهاي،كشورهايساحليذيربطوكشورهاييكهاتباعآنهادرمناطق

الف-
ميپردازندبرآنخواهندشدتابهصورتمستقيمياازطريقاعمال
هايمزبور 


مجاورآبهايآزادبهصيدگونه
الزمبرايحفظذخايرمذكوردرمناطق

مكانيزمهايمناسبهمكاريمندرجدربخش()6درخصوصاقدامات
مجاورآبهايآزادتوافقكنند.
ب-درارتباطباذخايرماهيانمهاجر،كشورهايساحليذيربطوكشورهاييكهاتباعآنهادرمنطقهبهصيدذخاير
پردازندبهصورتمستقيمياازطريقاعمالمكانيزمهايمناسبهمكاريمندرجدربخش()6ازنظر


مزبورمي
تضمينحفاظتوپيشبردهدفبهرهبرداريحداكثرازذخايرمذكوردركلمنطقهتحتصالحيتمليوفراتراز

آنهمكاريخواهندنمود.
-1اقداماتحفاظتيومديريتياتخاذشدهدرموردآبهايآزادواقداماتمتخذهدرموردمناطقتحتصالحيت
ريتذخايرماهيانمهاجرودوكاشانهايبطوركليبايكديگرمطابقتخواهند

مليبهمنظورتضمينحفظومدي

آزادبهصيدميپردازندمسووليتدارندتادر


دراينراستا،كشورهايساحليوكشورهاييكهدرآبهاي
داشت.
تحفاظتيومديريتي

زمينهاتخاذاقداماتهماهنگدررابطهباذخايرمذكورهمكاريكنند.درراستايتعييناقداما

هماهنگكشورها:
الف-اقداماتحفاظتيومديريتيمصوبوبكاربستهشدهمطابقماده()39كنوانسيوندرزمينهذخايرمذكوراز
سويكشورهايساحليدرمحدودهمناطقتحتصالحيتمليراموردتوجهقراردادهواطمينانحاصلخواهند

رارتباطباذخايرمذكوردرآبهايآزادوضعگرديدهكارائياقداماتمزبوررا

كردكهاقداماتمذكوركهد
كاهشنميدهد.

ب-اقداماتموردتوافققبليمربوطبهآبهايآزادراكهبهموجبكنوانسيوندرخصوصهمانذخايرازسوي
كهدرآبهايآزادبهصيدميپردازندوضعواعمالشدهراموردتوجهقرار


كشورهايساحليذيربطوكشورهايي
خواهندداد.
پ-اقداماتموردتوافققبليمربوطراكهمطابقكنوانسيوندرخصوصهمانذخايربوسيلهسازمانياترتيبات
ايمديريتشيالتوضعواعمالشدهراموردتوجهقرارخواهندداد.


اييازيرمنطقه

منطقه
ت-انسجامزيستيوسايرويژگيهايزيستيذخايروروابطبينتوزيعذخاير،ويژگيهايشيالتيوجغرافيائيمنطقه
كنندودرمحدودهمناطقتحتصالحيتمليصيدميشوند


ذخايردرآنزندگيمي

ايكه

موردنظرشاملمحدوده
رادرنظرخواهندگرفت.
ذخايرمذكورراصيدميكنندمورد

ث-وابستگيوارتباطكشورهايساحليوكشورهاييكهدرآبهايآزاد
توجهقرارخواهنددادو
اطمينانحاصلخواهندكردكهاقداماتمزبوردرمجموعپيآمدهايزيانباريرابرايمنابعزندهدريادر

ج-
برنخواهندداشت.
-6كشورهادرانجاممسووليتخودمبنيبرهمكاري،تماميمساعيخودرابهمنظورتوافقدرزمينهاتخاذ
اقداماتهماهنگحفاظتيومديريتيدرمقطعزمانيمناسببكارخواهندبست.

اگردرخالليكمقطعزمانيمناسبتوافقحاصلنگردد،هريكازكشورهايذيربطميتواندبهتشريفات

-7
حلوفصلاختالفاتمندرجدربخش()9استنادكند.
-0درضمنتوافقدرزمينهاقداماتهماهنگحفظومديريت،كشورهايذيربطدرجويازتفاهموهمكاري
تماميمساعيخودرابكارخواهندبستتاترتيباتعمليموقتيرامنعقدنمايند.درصورتيكهامكانتوافقدر

تواندازنظراتخاذاقداماتموقتي،اختالفرا


موردترتيباتمزبورميسرنگردد،هريكازكشورهايذيربطمي

مطابقتشريفاتحلوفصلاختالفاتمندرجدربخش()9ارجاعنمايد.
،مفاداينقسمترانيزمطمحنظرقرارخواهند

-3اقداماتياترتيباتموقتيمنعقدشدهياتوصيفشدهدربند()0
دادوبهحقوقوتعهداتتماميكشورهايذيربطتوجهالزمراداشتهونيلبهتوافقنهاييدرزمينهاقدامات

وهيچگونهلطمهايبهدستاوردنهايي


هماهنگحفاظتيومديريتيرابهمخاطرهنيانداختهومانعآننخواهدشد
هرگونهتشريفاتحلوفصلاختالفنخواهدزد.
-1كشورهايساحليبطورمرتبكشورهاييراكهدرآبهايآزادمنطقهيازيرمنطقهخواهبصورتمستقيميااز
اييازيرمنطقهايمديريتشيالتيابهطرقمقتضيازهرگونهاقداممتخذه

طريقسازمانهاياترتيباتذيربط 
منطقه

ايدرمحدودهمناطقتحتصالحيتمليخودمطلعخواهندساخت.


درخصوصذخايرماهيانمهاجرودوكاشانه
كشورهاييكهدرآبهايآزادبهعملياتصيدميپردازندبطورمرتبسايركشورهايذينفعرابصورتمستقيم

-9
ايمديريتشيالتيابهطرقمقتضيازهرگونهاقداممتخذه


اييامنطقه
ياازطريقسازمانهاياترتيباتذيربط 
منطقه

درخصوصقانونمندكردنفعاليتهايشناورهاييكهتحتپرچمآنهادرآبهايآزادازذخايرمذكوربهرهبرداري

ميكنندآگاهخواهندساخت.


ذخايرماهيانمهاجرودوكاشانهاي

مكانيزمهمكاريهايبينالملليدرزمينه

بخش-6

ماده-9همكاريدرزمينهحفظومديريت
كشورهايساحليوكشورهاييكهدرآبهايآزادبهصيدميپردازندمطابقمفادكنوانسيونهمكاريدرزمينه

-9
اييازيرمنطقهاي


بطورمستقيمياازطريقسازمانهاياترتيباتذيربطمنطقه
خايرماهيانمهاجرودوكاشانه 
ايرا

ذ
مديريتشيالتباامعاننظردرويژگيهايخاصمنطقهيازيرمنطقهموردنظربهمنظورحصولاطميناندرزمينه

حفظومديريتموثرذخايرمذكوردنبالخواهندكرد.
وقفهبويژهدرموارديكهمداركيدالبرموردتهديدياآماجصيدبيرويهقرار


كشورهاباحسننيتوبي
-1
ايوجودداردويادرموارديكهشيوهصيدجديديدرموردذخايرمزبور
گرفتنذخايرماهيانمهاجرودوكاشانه 

راستا،مشورتهايمربوطممكناستبنابهدرخواستهر

بكاربستهميشودواردشورومشورتخواهندشد.دراين

يكازكشورهايذينفعازنظرايجادترتيباتمناسببهمنظورتضمينحفظومديريتذخايرمذكورصورتپذيرد.


كشورهادرهنگامتوافقدرزمينهترتيباتمزبور،مفاداينموافقتنامهرارعايتكردهوباحسننيتوتوجهشايسته
هحقوق،منافعومسووليتهايسايركشورها،اقدامخواهندنمود.

ب
اييازيرمنطقهايمديريتشيالتصالحيتاتخاذاقداماتحفاظتيو


درصورتيكهسازمانياترتيباتمنطقه
-6
ماهيانمهاجرودوكاشانهايراداشتهباشدكشورهاييكهدرآبهايآزادبهصيد


مديريتيدرخصوصذخايرخاص
پردازندوهمچنينكشورهايساحليذيربط،بهوظيفهخودمبنيبرهمكاريازطريقعضويتدر


ذخايرمذكورمي
چنينسازمانيياشركتدرچنينترتيباتيياازطريقتوافقدرخصوصاعمالاقداماتمديريتيوحفاظتياتخاذ

شدهازسويچنينسازمانياترتيباتيجامهعملخواهندپوشاند.كشورهاييكهدرشيالتموردنظردارايمنافع
ميتوانندعضوسازمانهايمذكورشدهيادرترتيباتمزبورشركتنمايند.شرايطمشاركتدرچنين
واقعيهستند 

سازمانهاياترتيباتيمانععضويتيامشاركتكشورهايمزبورنخواهدبودوهمچنيشرايطمذكوربهنحوياعمال

شدكهبينهركشورياگروهيازكشورهاكهازنفعواقعيدرشيالتموردنظربرخوردارهستندتمايزقائل

نخواهد
گردد.
جويندياتوافقميكنندتا


تنهاكشورهاييكهعضوسازمانهايمذكورهستنديادرترتيباتمزبورشركتمي
-7
اقداماتحفاظتيومديريتياتخاذشدهازسويسازمانياترتيباتمذكوررابكاربندندبهمنابعشيالتيمذكوركه

مشمولاقداماتمزبورميگرددامكاندسترسيخواهندداشت.

اييازيرمنطقهايبهمنظوراتخاذاقداماتحفاظتيومديريتي


درموارديكههيچگونهسازمانياترتيباتمنطقه
-0
رودوكاشانهايوجودندارد،كشورهايساحليذيربطو

هايخاصيازذخايرماهيانمهاج


درخصوصگونه
برداريميكننددرزمينهايجادسازمان


كشورهاييكهدرآبهايآزادازذخايرمذكوردرمنطقهيازيرمنطقهبهره
مزبورياانعقادديگرترتيباتمناسببرايحصولاطمينانازحفظومديريتذخايرمزبورهمكاريكردهو
درفعاليتهايسازمانياترتيباتمشاركتخواهدداشت.

-3هركشوريكهتمايلبهپيشنهاداتخاذاقداممذكورتوسطيكسازمانبيندولتيكهدرزمينهمنابعزندهداراي
صالحيتاست،داشتهباشدبايددرصورتيكهاقداممزبوراثراتقابلتوجهيبراقداماتمربوطبهحفظومديريت

ايمديريتشيالتاتخاذشدهاستازخودبرجاي
اييازيرمنطقه 


الازسويسازمانياترتيباتذيصالحمنطقه
كهقب
هايدرآنبهمشورتبپردازد.

گذارد،ازطريقسازمانياترتيباتمزبورباكشورهايعضوياشركت 
كننده

مشورتهايمزبوربايدتاحدامكانقبلازارائهپيشنهادبهسازمانبيندولتيصورتگرفتهباشد.


ايوزيرمنطقهايمديريتشيالت


سازمانهاوترتيباتمنطقه
ماده-1
اييازيرمنطقهاي


ايمديريتشيالتياانعقادترتيباتمنطقه

اييازيرمنطقه

درراستايايجادسازمانهايمنطقه
-9
مهاجرودوكاشانهاي،كشورهاازجملهدرزمينهمواردزيرتوافقخواهندنمود:


مديريتشيالتدرزمينهماهيان
ذخايريكهمشمولاعمالاقداماتحفاظتيومديريتيميشوند،باتوجهبهويژگيهايزيستيذخايرمزبورو

الف-
ماهيتشيالتموردنظر،
ب-حيطهشمول،باتوجهبهبند()9ماده()1وويژگيهايمنطقهيازيرمنطقهشاملعواملاجتماعي-اقتصادي،
جغرافيائيوزيستمحيطي.
پ-رابطهبينعملكردسازمانياترتيباتجديدونقش،اهدافوعملياتهرگونهسازمانهاياترتيباتذيربط
مديريتشيالتموجود،و
مكانيزمهاييكهطيآنهاسازمانياترتيباتقادربهدستيابيبهتوصيههايعلميوبررسيوضعيتذخايراز

ت-
جملهدرصورتاقتضاايجادهياتمشورتيعلميخواهدنمود.

ايمديريتشيالتهمكاريميكنند


اييازيرمنطقه

كشورهاييكهدرزمينهايجادسازمانوياترتيباتمنطقه
-1
سايركشورهاييراكهازبرخورداربودنمنافعواقعيدرعملكردسازمانياترتيباتپيشنهاديآگاههستنداز

همكاريمذكورآگاهخواهندساخت.

ايوزيرمنطقهايمديريتشيالت


وظايفسازمانهاوترتيباتمنطقه
ماده-91
كشورهادرراستايعملبهتعهدومسووليتخودمبنيبرهمكاريازطريقسازمانهاياترتيباتمنطقهاييا


زيرمنطقهايمديريتشيالت:

اقداماتمديريتيوحفاظتيبهمنظورتضمينپايداريدرازمدتذخايرماهيانمهاجرودوكاشانهاي

الف-با
موافقتكردهوازآنهاپيرويخواهندكرد،
ب-درصورتاقتضاباحقوقمشاركتيازقبيلتخصيصصيدمجازياميزانتالشهايصيدموافقتخواهندكرد،
ينالملليراكهبطورعموميبرايرفتارمسووالنهعملياتماهيگيريتوصيه
پ-هرگونهاستانداردهايحداقلب 
گرديدهاست،اتخاذواعمالخواهندكرد.


توصيههايعلميراكسبوآنهاراارزيابيكرده،وضعيتذخايرراموردمطالعهقراردادهواثراتماهيگيري

ت-
هايمربوطياوابستهبهآنهاارزيابيخواهندكرد.
رابرذخايرغيرهدفوگونه 

موافقتخودرانسبتبهمعيارهايگردآوري،ارائهگزارش،تاييدوتبادلدادههادرخصوصشيالتذخاير

ث-
ابرازخواهندداشت،
دادههايآماريدقيقوكاملراهمانطوريكهدرپيوست()9آمدهاستبهمنظورحصولاطمينانازدسترسي
ج -
نشواهدعلميموجود،درصورتاقتضاضمنرعايتمحرمانهبودنآنها،گردآوريوانتشارخواهندداد،

بهبهتري
چ-ارزيابيعلميذخايروتحقيقاتمربوطراگسترشدادهوآنراپيشخواهندبردونتايجحاصلهرامنتشر
خواهندنمود،
ح-مكانيزمهايمتناسبهمكاريرادرراستاينظارت،كنترل،حراستواجرايموثرايجادخواهندكرد،
هاييكهبدانطريقمنافعماهيگيرياعضايجديدياشركتكنندگاندرسازمانياترتيبات


درخصوصشيوه
خ-
تامينخواهدشدتوافقخواهندنمود،
توافقخودرادرزمينهروشهايتصميمگيريكهاتخاذاقداماتحفاظتيومديريتيرابموقعوبهصورتموثر

د-
تسهيلميكنداعالمخواهندداشت،

ذ-حلمسالمتآميزاختالفهاراطبقبخش()9ترغيبخواهندنمود،
همكاريكاملصنايعوموسساتمليمربوطخودرادراجرايتوصيههاوتصميمات،ترتيباتياسازمانهاي

ر-
ايمديريتشيالتتضمينخواهندكرد،و


اييازيرمنطقه

منطقه
توجهشايستهايرانسبتبهاقداماتحفاظتيومديريتياتخاذشدهازسويسازمانياترتيباتنشانخواهدداد.

ز-

ماده-99اعضاءياشركتكنندگانجديد
اييازيرمنطقهايمديريتشيالتيا


درتعيينماهيتودامنهحقوقمشاركتيبراياعضايجديدسازمانمنطقه

اييازيرمنطقهايمديريتشيالت،كشورهاازجملهمواردزيررانيز

برايشركتكنندگانجديددرترتيبات 
منطقه

موردتوجهقرارخواهندداد:
وضعيتذخايرماهيانمهاجرودوكاشانهايوحجمكنونيتالشصيددرشيالت،

الف-
ضاءياشركتكنندگانجديدوكنوني،

ب-منافعمربوط،الگوهايصياديوعملياتاع

پ-نقشومساعدتاعضاءياشركتكنندگانجديدوكنونيدرمسائلحفظومديريتذخاير،گردآوريو
هايدقيقوپيشبردتحقيقاتعلميدرزمينهذخايرمذكور،


تامينداده
ت-نيازهايجوامعصياديساحليكهبطورعمدهوابستهبهصيدذخايرمذكورهستند،
ث-نيازهايكشورهايساحليكهاقتصادآنهابطوركليبهرهبرداريازمنابعزندهدريااستواراست،
منافعكشورهايدرحالتوسعهمنطقهيازيرمنطقهكهدرمناطقتحتصالحيتمليآنهاذخايرمذكور

ج-
زندگيميكنند.

ايمديريتشيالت
ايوزيرمنطقه 


يباتمنطقه
ماده-91آشكاربودنفعاليتهايسازمانهاوترت
گيريوسايرفعاليتهايسازمانهاوترتيباتمنطقهايمديريتشيالترا


كشورهاآشكاربودنفرايندتصميم
-9
پيشبينيخواهندنمود.

-1بهنمايندگانسايرسازمانهايبيندولتيونمايندگانسازمانهايغيردولتيذينفعدرذخايرماهيانمهاجرو
ايوزيرمنطقهايمديريتشيالت،به


اجالسهايسازمانهاوترتيباتمنطقه

ايفرصتدادهخواهدشدتادر

دوكاشانه
عنوانناظريادرصورتاقتضا،بهعنوانديگريطبقتشريفاتسازمانياترتيباتمربوطشركتكنند.تشريفات

مزبوردراينخصوصنبايدبيشازاندازهمحدودكنندهباشد.سازمانهايبيندولتيوغيردولتيمزبور
موقعرابهاسنادوگزارشهايسازمانهاوترتيباتمزبوربارعايتآييننامهراجعبهدسترسيبهآنها


دسترسيبه

امكان
خواهندداشت.

ماده-96تقويتسازمانهاوترتيباتكنوني
ايوزيرمنطقهايمديريتشيالتهمكاريخواهندكردتااينكه

كشورهابهمنظورتقويتسازمانهاوترتيبات 
منطقه
اقداماتحفاظتيومديريتيذخايرماهيانمهاجرودوكاشانهايبهبودبخشند.


كاراييآنهارادراتخاذواعمال

ماده-97گردآوريوتاميناطالعاتوهمكاريدرتحقيقاتعلمي
-9كشورهاتضمينخواهندنمودكهشناورهايصياديحاملپرچمآنهاآندستهازاطالعاتيراكهبهمنظورعمل
بهتعهداتومسووليتهايآنهابهموجباينموافقتنامهممكناستالزمباشد،ارائهخواهندنمود.بدينمنظور

كشورهاطبقپيوست(:)9

بوطبهشيالتماهيانمهاجرودوكاشانهاي

مبادرتبهگردآوريوتبادلدادههايعلمي،فنيوآماريمر

الف-
خواهندنمود،
اطمينانحاصلخواهندكردكهدادههايگردآوريشدهازجزئياتكافيبهمنظورتسهيلارزيابيموثرذخاير

ب-
ايمديريتشيالتبهموقعارائه


اييازيرمنطقه

نيازهايسازمانهاياترتيباتمنطقه

برخورداربودهوبهمنظورتامين
ميشوند،و

اقداماتمناسببهمنظورتاييدصحتودقتدادههايمذكوررااتخاذخواهندنمود.

پ-
اييازيرمنطقهايمديريتشيالتهمكاري


كشورهابهصورتمستقيمياازطريقسازمانهاياترتيباتمنطقه
-1
خواهندكردتااينكه:
درزمينهويژگيهايدادههاونحوهارائهآنهابهسازمانهاياترتيباتمزبورباتوجهبهماهيتذخايروشيالت

الف-
آنها،توافقنمايند،و
فنونتحليليوشيوههايارزيابيذخايررابهمنظوربهبوداقداماتمربوطبهمديريتوحفظذخايرمهاجرو

ب-
ايتدوينوبهاشتراكگذارند.


دوكاشانه
كنوانسيون،كشورهابطورمستقيمياازطريقسازمانهايبينالملليذيصالحهمكاريخواهند

-6مطابقبخش()96
كردتااينكهتوانتحقيقاتعلميرادرزمينهشيالتتقويتكردهوتحقيقاتعلميمربوطبهمديريتوحفاظت

ايرادرراستايمنافعهمهترغيبكنند.دراينراستا،يككشورياسازمان


ذخايرماهيانمهاجرودوكاشانه
پردازدبطورفعالانتشاروتوزيع


الملليذيصالحكهفراترازمحدودهتحتصالحيتخودبهتحقيقاتمذكورمي

بين
نتايجتحقيقاتمزبورواطالعاتمربوطبهروشهاواهدافخودرادربينكشورهايذينفعترغيبكردهو

االمكانمشاركتدانشمندانكشورهايمزبوررادرانجاماينتحقيقاتتسهيلخواهدكرد.


حتي

ماده-90درياهايمحصورونيمهمحصور
كشورهادراجراياينموافقتنامهدرخصوصدرياهايمحصوريانيمهمحصور،ويژگيهايطبيعيدريايمزبوررا
موردتوجهقراردادهوهمچنينمطابقمفادبخش()1كنوانسيونوسايرمفادمربوطبهآنعملخواهندكرد.


ماده-93مناطقيازآبهايآزادكهبطوركاملازسوييكمنطقه

تحتصالحيتملييككشورواحداحاطهشدهاست
كشورهاييكهدرمنطقهايازآبهايآزادكهبطوركاملازسوييكمنطقهتحتصالحيتملييككشور

-9
ايميپردازند،وكشورمزبوربهمنظوراتخاذ


ماهيانمهاجرودوكاشانه
واحداحاطهشدهاستبهصيدذ 
خاير
اقداماتحفاظتيومديريتيمربوطبهذخايرمذكوردرمنطقهآبهايآزادهمكاريخواهندكرد.كشورهاباتوجهبه

درزمينهذخاير

ويژگيهايطبيعيمنطقهمذكور،توجهخاصيرابهاتخاذاقداماتمديريتيوحفاظتيهماهنگ
مزبوربهموجبماده()1مبذولخواهندداشت.اقداماتيكهدرخصوصآبهايآزاداتخاذشده،حقوق،مسووليتها
بهموجبكنوانسيونراموردتوجهقراردادهوبراساسبهترينشواهدعلميموجودبودهو
ومنافعكشورساحلي 

خاذوبكارگرفتهشدهمربوطبههمانذخايرمطابقماده()39

همچنينهرگونهاقداماتمديريتيوحفاظتيات
كنوانسيونكهازسويكشورساحليواقعدرمنطقهتحتصالحيتمليراموردتوجهقرارخواهدداد.كشورها

همچنيندرزمينهاقداماتمربوطبهنظارت،كنترل،حراستواجرابهمنظورحصولاطمينانازرعايتاقدامات
تيومديريتيراجعبهآبهايآزادتوافقخواهندكرد.

حفاظ
كشورهابهموجبماده()9بهمنظورتوافقبدونتاخيردرزمينهاقداماتمديريتيوحفاظتيكهقراراستدر

-1
انجامعملياتصياديدرمنطقهمذكوردربند()9اعمالگردد،باحسننيترفتاركردهوتماممساعيخودرابكار

اگردرخاللمقطعزمانيمناسبكشورهايصيدكنندهذيربطوكشورساحلينتواننددرمورد

خواهدبست.
درخصوصترتيباتيااقدامات

اقداماتمذكورتوافقكنند،باتوجهبهبند()9اينماده،بندهاي(0،7و)3ماده()1
بههنگاممبادرتبهاتخاذترتيباتيااقداماتموقتيمذكور،كشورهايذيربطدر
موقتيرااعمالخواهندكرد .
خصوصشناورهايحاملپرچمآنهابهمنظورجلوگيريازپرداختنبهصيدذخايريكهممكناستبرذخاير

موردنظرآسيببرسانداقداماتيرااتخاذخواهندنمود.

كنندهها
غيراعضاوغيرشركت 

بخش-7

رشركتكنندگاندرترتيبات

ماده-91غيرعضوسازمانهاوغي
باشدويااينكهدرترتيباتمنطقهاييا


ايمديريتشيالتنمي

اييازيرمنطقه

كشوريكهعضوسازمانمنطقه
-9
مشاركتنميكندونسبتبهاجراياقداماتاتخاذشدهمديريتيوحفاظتيازسوي


ايمديريتشيالت

زيرمنطقه

نميكند،ازتعهدهمكاريطبقكنوانسيونواين
ديگريموافقتخودراابراز 

چنينسازمانوترتيباتيبهگونه

ايمربوطمبريشمردهنميشود.


موافقتنامهدرزمينهحفظومديريتذخايرماهيانمهاجردوكاشانه
-1كشورمزبوربهشناورهايحاملپرچمخوداجازهنخواهددادتابهعملياتصيدذخايرماهيانمهاجرو
ايكهمشمولاقداماتومقرراتمصوبسازمانياترتيباتمربوطهستند،بپردازند.


وكاشانه
د
ايمديريتشيالتعضويتدارنديادرترتيباتمنطقهاييا


اييازيرمنطقه

كشورهاييكهدرسازمانهايمنطقه
-6
ميجويند،بهصورتفردييامشتركازنهادهايماهيگيريمندرجدربند()6
ايمديريتشيالتشركت 


زيرمنطقه
،كهدارايشناورهايماهيگيريدرمنطقهموردنظرهستنددرخواستخواهندكردتابطوركاملباسازمان

ماده()9
ياترتيباتمذكوردراجراياقداماتحفاظتيومديريتيمصوبآنازنظراجرايعمليهرچهجامعترفعاليتهاي

صياديدرمنطقهموردنظر،همكاريكنند.نهادهايماهيگيريمزبورازمشاركتدرعملياتماهيگيريمطابقتعهد
رعايتاقداماتحفاظتيومديريتيمربوطبهذخايرمزبورسودخواهندجست.

كنندبهتبادلاطالعاتمربوطبه


كشورهاييكهعضوسازمانهايمزبوربودهيادرترتيباتمزبورشركتمي
-7
پرچمكشورهاييكهنهعضوسازمانبودهونهدرترتيباتشركتميكنندوبه


ريشناورهايحامل
فعاليتهايماهيگي
راستاياينموافقتنامهوحقوقبينالمللبه


آنهادر
عملياتماهيگيريازذخايرمزبورميپردازند،خواهندپرداخت.

زيرمنطقهايرا

يتوحفاظتمنطقه 
ايو

منظورجلوگيريازعملياتشناورهايمذكوركهكارايياقداماتمدير
كاهشميدهند،اقداماتيرااتخاذخواهندكرد.


بخش-0وظايفكشورصاحبپرچم

ماده-99وظايفكشورصاحبپرچم
صيدميپردازنداقداماتالزمرااتخاذخواهدنمودتا


كشوريكهشناورهايمتعلقبهآندرآبهايآزادبه
-9
ايوزيرمنطقهايرارعايت


پرچمآناقداماتمديريتوحفاظتمنطقه

صلكندكهشناورهايحامل
اطمينانحا
كردهوبهفعاليتينميپردازندكهكارايياقداماتمذكورراكاهشدهد.

-1يككشورفقطدرصورتيبهشناورهايحاملپرچمخوداجازهصيددرآبهايآزادراخواهددادكهقادربه
ممسووليتهايخوددرخصوصشناورهايمذكوربهموجبكنوانسيونواينموافقتنامهبطورموثرباشد.

انجا

-6اقداماتيكهقراراستازجانبيككشوردرخصوصشناورهايحاملپرچمآنكشوراتخاذشودشامل
مواردزيرخواهدبود:
هاياپروانههابراساسهرگونه

مجوزها،اجازه 
نامه

الف-كنترلشناورهايمذكوردرآبهايآزادازطريقصدور
اي،منطقهايياجهاني

هايحاكمموردتوافقدرسطحزير 
منطقه


رويه
ب-وضعمقرراتبهمنظور:
ايكهبرايايفايتعهداتزيرمنطقهاي،

نامهياپروانهبه 
اندازه


اعمالاصولوشرايطدرموردمجوز،اجازه
()9
هانيكشورصاحبپرچمكافيباشد،

منطقهايياج

()1جلوگيريازعملياتصياديدرآبهايآزادتوسطشناورهاييكهمجوزياپروانهالزمبرايصيدندارنديا
شناورهاييكهمغايربااصولوشرايطمجوز،اجازهنامهياپروانهصيد


جلوگيريازصياديدرآبهايآزادتوسط
ميكنند،

همراهداشتندائميمجوز،اجازهنامهياپروانهدر


كنندبه

ناورهاييكهدرآبهايآزادصياديمي
()6ملزمكردنش
عرشهشناوربهمنظورارائهآنبههنگامتقاضايبازرسيازسويشخصيكهبهنحومقتضيمجازاست،و

()7حصولاطمينانازاينكهشناورهايحاملپرچمآنكشوردرمحدودهمناطقتحتصالحيتمليسايركشورها
بهصيدغيرقانونينميپردازند.

پ-ايجادآرشيومليشناورهايصياديكهمجازبهصيددرآبهايآزادبودهوايجادامكاندسترسيبهاطالعات
مندرجدرآنبنابهدرخواستمستقيمكشورهايذينفعباتوجهبهقوانينمليكشورصاحبپرچمدرخصوصارائه

اطالعاتمذكور،
الزاماتتعيينشناورهايصياديوادواتصيدبهمنظورشناساييآنهاطبقنظامهايواحدومعتبربينالمللي

ت-
تعيينشناوروادواتصيدازقبيلمشخصاتاستانداردمربوطتعيينوشناساييشناورهايصياديسازمانخواروبار

وكشاورزيسازمانمللمتحد.
موقعوضعيتشناور،صيدگونههايهدفوغيرهدف،تالشصيدوسايراطالعات


بتوارائهبه
ث-الزاماتث
اي،منطقهايوجهانيگردآورياطالعاتمزبور.


زيرمنطقه

شيالتمربوططبقمعيارهاي
هايهدفوغيرهدفازطريقروشهائينظيربرنامههاينظارتي،طرحهايبازرسي،


الزاماتتاييدصيدگونه
ج-
گزارشهايتخليه،سرپرستيعملياتانتقالازيككشتيبهكشتيديگرونظارتبرصيدتخليهشدهوآمارهاي


بازار.
چ-نظارت،كنترلوحراستازشناورهايمذكور،عملياتماهيگيريوسايرفعاليتهايمربوطآنها،ازجملهاز
راههايزير:
ايهمكاريدراجرابهموجبمواد(19و)11


ايومنطقه

زيرمنطقه
()9اجرايطرحهايمليبازرسيوطرحهاي
ساختنامكانحضوربرايبازرسانسايركشورهاكهبهنحو


مذكوربهمنظورفراهم

شاملالزاماتيبرايشناورهاي
مقتضيمجازميباشند.

ايومنطقهايكهكشورصاحبپرچمدرآن


هاينظارتزيرمنطقه

هاينظارتمليوبرنامه

اجرايبرنامه
()1
شناورهايمذكوربهمنظورفراهمساختنزمينهحضورناظرانسايركشورها


مشاركتداردازجملهالزاماتيبراي
جهتايفايوظايفموردتوافقبراساسبرنامه،و
ارهايطبق
()6تهيهواجراينظامهاينظارتبرشناورهاازجملهدرصورتاقتضاء،سيستمهايفرستندهماهو 
اي،منطقهايياجهانيموردتوافقكشورهايذيربط


بهصورتزيرمنطقه

هاييكه

هايمليوبرنامه

هرگونهبرنامه
قرارگرفتهاست.
ح-تنظيمعملياتانتقالازيككشتيبهكشتيديگردرآبهايآزادبهمنظورحصولاطمينانازاينكهكارائي
نيافتهاست،و
تدابيرحفاظتي،مديريتيكاهش 
اي،منطقهايياجهانيازجمله


تنظيمفعاليتهايماهيگيريبهمنظورحصولاطمينانازرعايتاقداماتزيرمنطقه
()9
رساندنصيدگونههايغيرهدفاست.


حداقل

اقداماتيكههدفآنهابه
درصورتيكهسيستمزيرمنطقه،منطقهايياجهانيموردتوافقدرزمينهنظارت،كنترلوحراستدرحال

-7
اعمالباشدكشورهااطمينانحاصلخواهندكردكهاقداماتيراكهآنهادرموردشناورهايحاملپرچمخودوضع

ميكنندباسيستممذكورمغايرتينداشتهباشد.

بخش-3رعايتواجرا

ماده-91رعايتواجراتوسطكشورصاحبپرچم
ايومنطقهايمربوطبهذخاير


اصلخواهدكردكهاقداماتحفظومديريتزيرمنطقه
-9يككشوراطمينانح
شناورهايحاملپرچمآنكشوررعايتميگردد.دراينراستاكشورمزبور:


ايازسوي

ماهيانمهاجرودوكاشانه

الف-اقداماتمزبورراصرفنظرازمكانوقوعتخلفاتبهاجرادرخواهدآورد.
اييازيرمنطقهايراموردبررسي


وراوبطوركاملهرگونهتخلفادعائيازاقداماتحفظومديريتمنطقه
ب-ف
تواندشاملبازرسيفيزيكيشناورهايمربوطباشدودراسرعوقتپيشرفتكارو
قرارخواهددادواينبررسيمي 

منطقهايگزارشخواهدداد،
اييا 
نتيجهبازرسيرابهكشورمدعيوقوعتخلف،سازمانيازيرمنطقه 
پ-ازشناورحاملپرچمخودخواهدخواستتااطالعاتيرادرزمينهوضعيتشناور،صيد،ابزارادواتصيد،
عملياتصياديوفعاليتهايمربوطدرمنطقهوقوعتخلفادعائيبهاطالعمقامبازرسيكنندهبرساند،

ت-اگرقانعشدهباشدكهمدارككافيدرخصوصتخلفادعائيشدهدردسترساست،درآنصورت
موضوعرابدونهيچگونهتعلليبهمقاماتخودبهمنظوراقامهدعويطبققوانينخودارجاعدادهودرصورت

اقتضاءشناورمربوطراتوقيفخواهدكرد،و
ث-درصورتيكهطبققوانينآنكشوراثباتگرددكهشناورمرتكبتخلفجديازاقداماتمزبورگرديده،
اطمينانحاصلنمودكهتازمانيكشورصاحبپرچمكليهمجازاتهايپابرجائيراكهدرخصوصتخلفوضع

نموده،اجرانكردهاست،شناوربهعملياتماهيگيريدرآبهايآزادنميپردازد.

-1تماميتحقيقاتومراحلرسيدگيقضاييدراسرعوقتصورتخواهدگرفت.مجازاتهايقابلاعمالدر
خصوصتخلفاتبرايتضمينرعايتاقداماتوجلوگيريازوقوعتخلفاتدرهرمحلازشدتالزمبرخوردار

خواهدبودوافرادخطاكارراازدستيابيبهمنافعحاصلازفعاليتهايغيرقانونيآنهابرحذرخواهدداشت.اقدامات

گرفتنياتعليق


سايرافسرانشناورهايصيادي،ازجملهشاملمردوددانستن،پس
قابلاعمالدرخصوصناخدا،
مجوزهايخدمتبهعنوانناخداياافسردرشناورهايمزبورخواهدبود.

همكاريبينالملليدرزمينهاجرا

ماده-11
كشورهابصورتمستقيمياازطريقسازمانهاياترتيباتزيرمنطقهاييامنطقهايمديريتشيالتبهمنظور

-9
اييامنطقهايمديريتوحفاظتذخايرماهيانمهاجرو


اقداماتزيرمنطقه

حصولاطمينانازرعايتواجراي
دوكاشانهايهمكاريخواهندكرد.

كشورصاحبپرچميكهبهانجامتحقيقدرزمينهادعايتخلفازاقداماتحفظومديريتذخايرماهيان

-1
تواندازهركشورديگريكههمكاريآندرزمينهانجامتحقيقمذكورمفيد
پردازد،مي 


ايمي

ودوكاشانه
مهاجر

تماميكشورهاتالشخواهندنمودتابهدرخواستهاياصوليكهازسوي

نظرميرسد،درخواستكمكنمايد.


به
كشورصاحبپرچمدرارتباطباتحقيقاتمزبورمطرحميگرددجامهعملبپوشاند.

كشورصاحبپرچمميتواندتحقيقاتمزبوررابطورمستقيم،باهمكاريسايركشورهايذينفعياازطريق

-6
منطقهايمديريتشيالتانجامدهد.اطالعاتمربوطبهپيشرفتودستاورد
اييا 
سازمانياترتيباتذيربطزيرمنطقه 

عيامتاثرازتخلفادعائيخواهدرسيد.

تحقيقاتمزبوربهاطالعتماميكشورهايذينف
كشورهاهمديگررادرامرشناساييشناورهاييكهگزارششدهبهفعاليتهاييپرداختهاندكهكارائياقداماتزير

-7
ايياجهانيحفظومديريتراكاهشدادهياريخواهندكرد.


اي،منطقه

منطقه
لياجازهميدهدترتيباتيراايجادخواهندكردتااسنادومدارك

-0كشورهاتابدانحدكهقوانينومقرراتم
مربوطبهتخلفادعائيازاقداماتمزبوردردسترسمقاماتقضاييسايركشورهاقرارگيرد.

-3اگرداليلمعقوليبرايپذيرشاينمسالهكهشناوريدرآبهايآزادبهعملياتصيدغيرمجازدرمحدوده
كشورساحليپرداختهاست،وجودداشتهباشد،كشورصاحبپرچمشناورمذكوربنابه

تحتصالحيتيك
درخواستكشورساحليذيربطدراسرعوقتوبهصورتجامعموضوعراموردبررسيقرارخواهدداد.كشور

صاحبپرچمباكشورساحليدراتخاذاقداماتاجراييمناسبدرچنينموارديهمكاريخواهدكردو
تواندبهمقاماتذيربطكشورساحلياجازهدهدتاواردعرشهشناوردرآبهايآزادشدهوآنرابازرسيكنند.
مي 

نميزند.
كنوانسيون 

اينبندلطمهايبهماده()999

اييامنطقهايمديريتشيالتياشركتكنندهدرترتيبات


كشورهايعضويكهعضوسازمانزيرمنطقه
-1
توانندطبقحقوقبينالمللازجملهازطريقتوسلبهتشريفات


باشند،مي
ايمديريتشيالت 
مي


يامنطقه
زيرمنطقهاي

ايكهدراينراستاايجادگرديدهدرموردجلوگيريازادامهفعاليتشناوريكهبهفعاليتهايي


اييامنطقه

زيرمنطقه
ظذخايرمصوبسازمانياترتيباتمربوطبهماهيگيريدر

اشتغالداردكهكارائياقداماتمربوطبهمديريتوحف
گونهديگريازآنهاتخلفميكندتازماناتخاذاقدام


آبهايآزادواقعدرزيرمنطقهيامنطقهراكاهشدادهيابه
مقتضيازسويكشورصاحبپرچماقداميرااتخاذكنند.


ايوزيرمنطقهايدرزمينهاجرا


همكاريمنطقه
ماده-19
اييازيرمنطقهايمديريتشيالت،كشور


درهرمنطقهآبهايآزادتحتپوششسازمانياترتيباتمنطقه
-9

باشدميتواندازنظرحصولاطمينانازرعايت


سازمانياترتيباتيمي

عضويكهعضوياشركتكنندهدرچنين
يازطريقبازرسانخودكهبطورمقتضيمجازهستند

اقداماتحفظومديريتذخايرماهيانمهاجرودوكاشانها

طبقبند()1واردعرشهشناورماهيگيريحاملپرچمعضوديگرشدهوآنرابازرسيكند،اعمازاينكهعضو
مزبورعضوياشركتكنندهدرسازمانياترتيباتباشديانه.

قهايمديريتشيالتتشريفاتيرابرايورودبهعرشه
كشورهاازطريقسازمانهاياترتيباتمنطقهاييازيرمنط 

-1
شناوروبازرسيآنبهموجببند()91وهمچنينتشريفاتيرابراياجرايسايرمفاداينمادهمقررخواهندكرد.

تشريفاتمزبورمطابقاينمادهوتشريفاتاساسيمقرردرماده()11بودهوبينكشورهايغيرعضوسازمانيا
ورودبهعرشهوبازرسيوهمچنيناقداماتاجرائيبعدي

غيرشركتكنندهدرترتيباتتمايزيقايلنخواهدشد.
جهشايانيرانسبتبهتشريفاتمصوببهموجباينبند

طبقتشريفاتمزبورصورتخواهندگرفت.كشورهاتو
مبذولخواهندداشت.
-6اگردرطولدوسالاززمانتصويباينموافقتنامههرسازمانياترتيباتي،تشريفاتمزبوررامقررنكردهباشد،
ورودبهعرشهشناوروبازرسيآنمطابقبند()9وهمچنيناقداماتاجرائيبعديتازمانمقرركردنتشريفات

انجامخواهدگرفت.
مزبور،طبقمفاداينمادهوتشريفاتاساسيمقرردرماده( )11
-7قبلازهرگونهاقدامبهموجباينماده،كشوربازرسيكنندهبهصورتمستقيمياازطريقسازمانياترتيبات
ايمديريتشيالت،كليهكشورهاييراكهشناورهايآنهادرآبهايآزادمنطقهيا
اييازيرمنطقه 


ذيربطمنطقه
پردازندازنحوهشناسائيابالغشدهبهبازرسانآنهاكهبطورمقتضيمجازهستند،آگاهخواهد


زيرمنطقهبهصيدمي
بهعنوان
گيرندعالمتمشخصداشتهو 


شناورهاييكهبرايورودبهعرشهوبازرسيمورداستفادهقرارمي
ساخت.
كشورهادرزمانيكهعضواينموافقتنامهميشوند،مرجع

شناوريكهدرخدمتدولتاستشناختهخواهندشد.
اطالعيههايموضوعاينمادهتعيينخواهندكردوازطريقسازمانياترتيباتذيربط


مناسبيرابرايدريافت
ايمديريتشيالتانتصابمذكوررابهنحومقتضيبهاطالعسايرينخواهندرساند.


اييازيرمنطقه

منطقه
-0درصورتيكهپسازورودبهعرشهشناوروبازرسي،مداركمتقندالبرمبادرتشناوربههرگونهفعاليت
مغايربااقداماتحفظومديريتموضوعبند()9وجودداشتهباشد،كشوربازرسيكنندهدرصورتاقتضاءاسنادو

وقتتخلفادعائيرابهاطالعكشورصاحبپرچمخواهدرساند.

مداركراتضمينودراسرع
-3كشورصاحبپرچمظرفسهروزكاريازتاريخدريافتاطالعيهموضوعبند()0ياظرفمدتزمانديگري

كهممكناستكهتشريفاتمقررشدهطبقبند()1تعيينكردهباشدبهآنپاسخخواهددادو:

الف-بدونتاخيربهتعهداتخودبهموجبماده()91مبنيبرتحقيقعملكردهواگراسنادومداركدالبر
وقوعتخلفباشد،اقداماتاجرائيرادررابطهباشناورموردنظربهمورداجراخواهدگذاشتكهدرآنصورت

كشوربازرسيكنندهرادراسرعوقتازنتايجتحقيقوهرگونهاقداماجرائيبهعملآمده،مطلعخواهدساخت،يا

اينكه
ب-بهكشوربازرسيكنندهاختيارواجازهتحقيقخواهدداد.
-1درصورتيكهكشورصاحبپرچمبهكشوربازرسيكنندهاجازهدهدتادرخصوصتخلفادعائيتحقيق
كند،كشوربازرسيكنندهبدوندرنگنتايجتحقيقرابهاطالعكشورصاحبپرچمخواهدرساند.اگراسنادو

مداركدالبرصحتتخلفباشددرآنصورتكشورصاحبپرچمتعهداتخودرادرمورداتخاذاقداماجرائي

تواندبهكشوربازرسيكنندهاجازه


يااينكهكشورصاحبپرچممي
دررابطهباشناورموردنظرانجامخواهدداد.
دهدتااقداماتاجرائيرابطوريكهكشورصاحبپرچمممكناستدرخصوصشناورموردنظرمعينكنددر

راستايحقوقوتعهداتكشورصاحبپرچمبهموجباينموافقتنامهاتخاذنمايد.

-9درصورتيكهپسازورودبهعرشهوبازرسي،داليلمتقنيمبنيبرتخلفجديازسويشناوروجودداشته
باشدوكشورصاحبپرچمپاسخندادهباشدويااينكهاقداماجرائيرابهموجببندهاي(3و)1انجامندادهباشد،

توانندبررويعرشهشناورباقيماندهواسنادومداركراتضمينكنندوازناخدا


درآنصورتبازرسانمي
رنگشناوربهنزديكترين

بخواهندتادرادامهتحقيقاتبيشتردرصورتاقتضاآنهاراازجملهازطريقانتقالبدوند
بندرمربوطيابندرديگريكهدرتشريفاتمقررشدهطبقبند()1معينشدهاست،ياريكند.كشوربازرسي
كننده،نامبندريراكهشناورقراراستبدانانتقالدادهشودبهاطالعكشورصاحبپرچمخواهدرساند.كشور

رتاقتضاكشورصاحببندرتمامياقداماتالزمرابرايتامينرفاه

بازرسيكنندهوكشورصاحبپرچمودرصو
خدمهبدونتوجهبهمليتآنها،اتخاذخواهندنمود.
-1كشوربازرسيكننده،كشورصاحبپرچموسازمانياشركتكنندگاندرترتيباتمربوطراازنتايجهرگونه
تحقيقاتبيشترمطلعخواهدنمود.
الملليورويههاوتشريفاتمربوطبهامنيت


نندهازبازرسانخودخواهدخواستتاقواعدبين
-91كشوربازرسيك
هاراكهبطورعموميپذيرفتهشدهرعايت،دخالتدرعملياتماهيگيريرابهحداقلبرسانندو


شناوروخدمه

االمكانازمبادرتبهاقداماتيكهممكناستبركيفيتصيدموجودبررويعرشهاثرنامطلوبگذاردامتناع


حتي
نحويصورتنخواهد


كشورهايبازرسيكنندهاطمينانحاصلخواهندكردكهورودبهعرشهوبازرسيبه
ورزند.
گرفتكهبهعنوانعملياتايذائيدرموردشناورماهيگيريتلقيگردد.
-99ازنظراينمادهتخلفجديعبارتاستاز:
ز،اجازهنامهياپروانهصادرهازسويكشورصاحبپرچمطبقجزء(الف)بند()6ماده()99

الف-صيدبدونمجو
،
هايمربوطبهصيدبهگونهايكهسازمانياترتيباتذيربط


عدمنگهداريسوابقدقيقيازصيدوداده
ب-
ايمديريتشيالتمقرركردهياارائهگزارشنادرستازصيدبرخالفالزاماتارائهگزارش


اييامنطقه

منطقه
صيدسازمانياترتيباتمزبور،
پ-صيددرمنطقهمحصور،صيددرطولفصلممنوعياصيدبدوندريافتسهميهمعينشدهازسويسازمانيا
منطقهايمديريتشيالتياصيدبعدازدريافتسهميهمزبور،
اييا 
ترتيباتذيربطزيرمنطقه 

ت-صيدمستقيمازذخايريكهمشمولممنوعيتموقتيصيدبودهيااينكهصيدآنهاممنوعشدهاست،
ث-بكارگيريابزاروادواتغيرمجازصيد،
جعلياپنهانكردنعالمتگذاريها،شناساييياثبتشناورصيادي،

ج-
چ-پنهانكردن،جعلياتغييرمداركمربوطبهتحقيقات،
وعبهعدمرعايتآشكاراقداماتحفظومديريتمنجرميگردد،يا،

ح-تخلفاتمكرريكهدرمجم
تخلفاتديگريكهممكناستدرتشريفاتمقررشدهازسويسازمانياترتيباتذيربطمنطقهاييا

خ-
ايمديريتشيالتمشخصشدهباشد.


زيرمنطقه
اندبرايانجامتعهداتخودبهموجبماده

باوجودسايرمفاداينماده،كشورصاحبپرچمدرهرموقعميتو

-91
درخصوصتخلفادعائياقدامنمايد.درصورتيكهشناورتحتنظارتكشوربازرسيكنندهباشد،اين

()91
كشوربنابهدرخواستكشورصاحبپرچم،شناورمزبوررابههمراهاطالعاتكامليدرموردپيشرفتودستاورد

تحقيقاتخودبهكشورصاحبپرچمتحويلخواهدداد.
اينمادهلطمهايبهحقپرچمكشورصاحبپرچممبنيبراتخاذهرگونهاقداماتازجملهاقامهدعويبه

-96
منظوروضعمجازاتهاطبققوانينآننخواهدزد.


-97اينمادهبااعمالتغييراتالزمدرموردورودبهعرشهوبازرسيازسويعضويكهعضوسازمان
ايومنطقهايمديريتشيالت


شركتكنندهدرترتيباتزيرمنطقه

ايمديريتشيالتيا

اييامنطقه

زيرمنطقه
باشدومداركمتقنيدراختيارداردمبنيبراينكهشناورصياديحاملپرچمعضوديگربهعملياتيبرخالف


مي
اقداماتمربوطمديريتوحفظذخايرموضوعبند()9درآبهايآزادتحتپوششترتيباتياسازمانمزبور،
پرداختهودرنتيجهشناورمذكوردرطولعملياتماهيگيريمذكوربهمحدودهتحتصالحيتمليكشوربازرسي

كنندهواردشدهاست،اعمالميگردد.

اييامنطقهايمديريتشيالتمكانيزمديگريراايجادكرده


درصورتيكهيكسازمانياترتيباتزيرمنطقه
-90
استكهتعهداتاعضايسازمانمزبورياشركتكنندگاندرچنينترتيباتيبهموجباينموافقتنامهرامبنيبر

سازمانياترتيبات،بطورموثرنقضميكند،


حصولاطمينانازرعايتاقداماتحفظومديريتمقررشدهازسوي
كنندگاندرچنينترتيباتيميتوانندتوافقكنندتااعمالبند()9رابين

درآنصورتاعضاءسازمانمزبورياشركت
خوددرزمينهاقداماتحفظومديريتيكهدرمنطقهآبهايآزادذيربطوضعشدهاستمحدودكنند.
-93اقداماتيكهازسويكشورهاييبهغيرازكشورصاحبپرچمدرموردشناورهائيكهبرخالفاقداماتزير
بهصيدپرداختهانداتخاذشده،متناسبباشدتتخلفخواهدبود.


ايحفظومديريت

اييامنطقه

منطقه
اگرداليلكافيبرايسوءظندرمورداينكهشناورماهيگيريفعالدرآبهايآزاد،فاقدمليتاست،وجود

-91
ميتواندواردعرشهشناورمذكورشدهوآنراموردبازرسيقراردهد.اگر
داشتهباشد،درآنصورتيككشور 

المللاقداممناسبرااتخاذنمايد.
تواندطبقحقوقبين 


اسنادومداركمواردراتاييدكنند،آنكشورمي
-99كشورها،هنگاميمسئولهرگونهضرروزيانمنتسببهآنهاناشيازاقدامبعملآمدهدراجراياينماده
مزبورغيرقانونييافراترازآنچهبطورمنطقيدرپرتواطالعاتموجودبراياجرايمفاداينبند

خواهندبودكهاقدام
الزمبوده،باشد.

ماده-11تشريفاتاساسيبرايورودبهعرشهوبازرسيدراجرايماده19
كشوربازرسيكنندهتضمينخواهدكردكهبازرسانآنكهبطورمقتضيمجازهستندمواردزيرراانجام

-9
خواهدداد:
ايازمتنمقررات،قواعديااقداماتالزماالجرايمربوطبه


ارائهگواهينامهبهناخدايشناوروارائهنسخه
الف-

حفظومديريتدرآبهايآزادموردنظرطبقاقداماتمذكور،

ب-ارساليادداشتبهكشورصاحبپرچمهنگامورودبهعرشهشناوروبازرسيآن،
پ-عدمايجادمزاحمتبرايناخدابهمنظوربرقراريتماسبامقاماتكشورصاحبپرچمدرجريانورودبه
عرشهشناوروبازرسيآن،
ارائهنسخهايازگزارشورودبهعرشهوبازرسيبهناخداومقاماتكشورصاحبپرچمدرجريانورودبه

ت-
عرشهشناوروبازرسيآن،
ارائهنسخهايازگزارشورودبهعرشهوبازرسيبهناخداومقاماتكشورصاحبپرچمبامتذكرشدناين

ث-
مطلببررويآنكههرگونهاعتراضواظهاراتيراكهناخدادرنظردارددرگزارشگنجاندهشودنيزملحوظ

شدهاست،
ج-تركسريعشناورپسازخاتمهبازرسيدرصورتيكهمدركيدالبرتخلفجديوجودنداشتهباشد،و
چ-امتناعازبكارگيريقوهقهريهجزدرموارديكهوآنهمبهحديكهتامينامنيتبازرسانمطمحنظربودهودر
صورتيكهبازرساندرانجاموظايفخودبامانعمواجهشوند.ميزانقوهقهريهنبايدفراترازآنچهشرايطبصورت

قتضاءميكند،باشد.

منطقيا
كنندهكهبطورمقتضيمجازميباشندازاختياربازرسيشناور،ادوات،تجهيزات،


بازرسانكشوربازرسي
-1
تاسيسات،ماهي،فرآوردههايآبزيوهرگونهاسنادومداركمربوطكه


بررسياسنادومدارك،مجوز،بازرسي
ريتالزماست،برخوردارخواهدبود.

براياثباترعايتاقداماتمربوطحفظومدي
-6كشورصاحبپرچمتضمينخواهدكردكهناخدايشناوراقداماتزيرراانجامخواهدداد:
پذيرشوتسهيلفوريوبيخطرورودبازرسانبهعرشهشناور،

الف-
همكاريومساعدتدرجريانبازرسيشناوركهبهموجباينتشريفاتانجامميگيرد،

ب-
پ-عدمايجادمانع،تهديديابرخوردپيداكردنبابازرساندرانجاموظايفشان،
ت-اجازهبهبازرسانبرايتماسبامقاماتكشورصاحبپرچموكشوربازرسيكنندهدرجريانورودبهعرشه
شناوروبازرسيآن،
ث-فراهمكردنتسهيالتمطلوببرايبازرسانازجملهدرصورتاقتضاءغذاومحلاقامت،
تسهيلتركبيخطرشناورازسويبازرسان.

ج-

-7درمواقعيكهناخداييكشناورازپذيرشورودبهعرشهوبازرسيشناورطبقاينمادهوماده()19امتناع
شرايطيكهبراساسمقررات،تشريفاتوعرفبينالملليدرموردامنيتدر


ورزد،كشورصاحبپرچم،بجزدر

مي
كندكهورودبهعرشهوبازرسيبهتعويقبيافتد،بهناخداي


درياكهبطورعموميپذيرفتهشدهضرورتپيدامي
شناوردستورخواهددادتابدوندرنگدرموردورودبهعرشهوبازرسيتسليمشودواگرناخداازاجراي
دستورامتناعورزدمجوزصيدشناورمذكوررابهحالتتعليقدرآوردهوبهشناورمذكوردستورخواهددادتا

كشورصاحبپرچماقداماتبعملآمدهرادرصورتوقوعشرايطمذكوردراينبند

فوريبهبندرمراجعتكند.
بهاطالعكشوربازرسيكنندهخواهدرساند.


ماده-16اقداماتاتخاذشدهازسويكشورصاحببندر
حقووظيفهدارداقداماتيراطبقحقوقبينالمللبمنظورترغيبكارائياقداماتزير

-9كشورصاحببندر
ايوجهانيحفظومديريتاتخاذنمايد.بههنگاممبادرتبهاتخاذچنيناقداماتيكشورصاحب


اي،منطقه

منطقه
بندردرموردشناورهايهيچكشوريدرظاهريادرواقعتمايزقائلنخواهدشد.

كشورصاحببندرازجملهميتوانداسناد،ادواتصيدومحصولصيدشدهبررويعرشهشناورهايماهيگيري

-1
دربنادريادرپايانههايدورازساحلآنهستند،بازرسينمايد.


رابههنگاميكهشناورهاآزادانه
كارائياقداماتزيرمنطقهاي،

كشورهاميتواننددرصورتاثباتاينكهصيدبهنحويصورتگرفتهكه

-6
ايياجهانيحفظومديريتدرآبهايآزادراكاهشدادهاستمقرراتيراوضعكنندكهمقاماتمليذيربط


منطقه
رامجازبهجلوگيريازتخليهصيدياانتقالمحمولهازيككشتيبهكشتيديگرنمايد.

ورهارابربنادرواقعدرسرزمينآنها،طبقحقوقبينالملل

-7هيچيكازمفاداينماده،اعمالحقحاكميتكش
تحتتاثيرقرارنميدهد.


بخش-1نيازهايكشورهايدرحالتوسعه

ماده-17بهرسميتشناختننيازهايويژهكشورهايدرحالتوسعه
كشورها،دررابطهباحفظومديريتذخايرماهياندوكاشانهايوذخايرماهيانمهاجروتوسعهشيالتبراي

-9

اينگونهازذخاير،نيازهايويژهكشورهايدرحالتوسعهراكامالبهرسميتخواهندشناخت.دراينراستا،

كشورها،بطورمستقيمياازطريقبرنامهتوسعهسازمانمللمتحدوسازمانخواروباروكشاورزيمللمتحدو

طزيستجهاني،كميسيونتوسعهپايداروديگرنهادهاوسازمانهاي

ديگرسازمانهايتخصصي،سازمانمحي
الملليومنطقهايذيربطكمكهايالزمرادراختياركشورهايدرحالتوسعهقرارخواهندداد.


بين
-1كشورهادرراستاياجرايوظايفمربوطبههمكاريدرزمينهبنيانگذارياقداماتحفظومديريتذخاير
ايوماهيانمهاجر،نيازهايويژهكشورهايدرحالتوسعه،بويژهمواردزيررامدنظرقرارخواهند

ماهياندوك 
اشانه
داد:
پذيريكشورهايدرحالتوسعهايكهوابستهبهبهرهبرداريازذخايرزندهدرياييازجملهبراي


آسيب
الف-
تاميننيازهايغذاييمردمانخودويابخشيازآنهاهستند.

ضرورتاجتنابازاثراتسوءبرشيالتوتضميندسترسيبهآنازجهتامرارمعاشصيادانخردهپا،

ب-
صيادانصيدصنعتيوزنانشاغلدرامورمربوطبهصيدوهمچنينساكنينبوميدركشورهايدرحالتوسعه،

بويژهكشورهايجزيرهايكوچكدرحالتوسعه،و

پ-ضرورتتضمينايننكتهكهاقداماتيازايننوعبهانتقالمستقيمياغيرمستقيمبخشنامتناسبيازمسووليت
كشورهايدرحالتوسعهمنجرنميگردد.


خطيراقداماتحفاظتي،به

ماده-10انواعهمكاريباكشورهايدرحالتوسعه
اي،منطقهايوجهانيدرمواردزيرهمكاريخواهند


كشورهابطورمستقيمياازطريقسازمانهايزيرمنطقه
-9
كرد.
ترينآنهاوكشورهايجزيرهايكوچكدر


باالبردنتوانكشورهايدرحالتوسعه،بويژهكمترتوسعهيافته
الف-
ذخايرماهياندوكاشانهايوماهيانمهاجروتوسعهشيالتخاصآنهابراي


حالتوسعهدرجهتحفظومديريت
اينقبيلازذخاير.
ترينآنهاوكشورهايجزيرهايكوچكدرحال


كمكبهكشورهايدرحالتوسعه،بويژهكمترتوسعهيافته
ب-
توسعهبرايقادرساختنآنهادرمشاركتدرشيالتدرياهايآزادبراياينقبيلازذخاير،ازجملهتسهيلدسترسي

بهشيالتمزبوربارعايتمواد(0و،)99و

ايوزيرمنطقهايمديريتشيالت.


لمشاركتكشورهايدرحالتوسعهدرسازمانهاوترتيباتمنطقه
پ-تسهي
-1همكاريباكشورهايدرحالتوسعهبرايمقاصدمقرردراينمادهشاملارائهكمكهايمالي،كمكدرزمينه
يباتسرمايهگذاريمشتركوخدمات

توسعهمنابعانساني،كمكهايفني،وانتقالتكنولوژيازجملهازطريقترت

مشاورهايخواهدبود.

-6اينكمكهاازجملهبطورمشخصدرجهتمواردزيرهدايتخواهندشد:
ايوذخايرماهيانمهاجر،ازطريقجمعآوري،ارائهگزارش،


مديريتوحفظبهترذخايرماهياندوكاشانه
الف-
هايشيالتيواطالعاتمربوط،
تاييد،تبادلوتجزيهوتحليلداده 

ب-ارزيابيذخايروپژوهشعلميو
پ-نظارت،كنترل،مراقبت،رعايتواجرا،شاملآموزشوايجادامكاناتدرسطحمحلي،توسعهوتامين
منطقهايومليودسترسيبهتكنولوژيوتجهيزات.
هاينظارت 


هايماليبرنامه

هزينه
ماده-13كمكويژهدراجراياينموافقتنامه
-9كشورهابرايتامينبودجهويژهبرايكمكبهكشورهايدرحالتوسعهدراجراياينموافقتنامهازجمله
كمكبهكشورهايدرحالتوسعهبرايتامينمخارجمربوطبهجريانرسيدگيبرايحلوفصلاختالفاتيكه

ممكناستآنهاازطرفينآنباشند،همكاريخواهندنمود.
الملليبايدبهكشورهايدرحالتوسعهدرايجادسازمانهاياترتيباتمنطقهاييا


كشورهاوسازمانهايبين
-1
سازمانهاياترتيباتكنونيبرايحفظومديريتذخايرماهياندوكاشانهايو


ايمديريتشيالتياتقويت

زيرمنطقه
ماهيانمهاجر،كمكنمايند.

فصلمسالمتآميزاختالفات

بخش-9حلو

تعهدحلوفصلاختالفاتازراههايمسالمتآميز

ماده-11
كشورهامتعهدنداختالفاتخودراازطريقمذاكره،استفسار،ميانجيگري،مصالحه،داوري،رسيدگيقضائي،
ياراههايصلحآميزديگربهانتخابخود،حلوفصلنمايند.

توسلبهترتيباتياموسساتمنطقه 
اي



ماده-19جلوگيريازاختالفات
دراينراستاكشورها،درخصوصشيوههاي

كشورهابمنظورجلوگيريازاختالفاتهمكاريخواهندكرد.
ايوزيرمنطقهايمديريتشيالتتوافقكردهودر


سازمانهاوترتيباتمنطقه

گيريسريعوكارآمددردرون

تصميم
هايتصميمگيريموجودراتقويتخواهندنمود.

صورتلزومشيوه

ماده-11اختالفاتدارايماهيتفني
درصورتيكهاختالفاتدارايماهيتفنيباشد،كشورهايذيربطميتوانندموضوعرابهيكهياتويژه


كارشناسيكهتوسطآنهاتشكيلشده،ارجاعنمايند.اينهياتباكشورهايذيربطمذاكرهودرجهتحلوفصل

آورحلوفصلاختالفاتتالشخواهدكرد.


هايالزام

سريعاختالفات،بدونتوسلبهشيوه

شيوههايحلوفصلاختالفات
ماده -61
-9مفادمربوطبهحلوفصلاختالفاتمقرردربخش()90كنوانسيون،بااعمالتغييراتالزمدرمورداختالفات
اينموافقتنامهدرزمينهتفسيريااجراياينموافقتنامهاعمازاينكهآنهاعضوكنوانسيوننيزباشند

بينكشورهايعضو
ياخيراعمالميگردد.

-1مفادمربوطبهحلوفصلاختالفاتمقرردربخش()90كنوانسيون،بااعمالتغييراتالزمدرمورداختالفات
اي،زيرمنطقهايياجهاني


زمينهتفسيريااجرايموافقتنامهشيالتمنطقه
بينكشورهايعضواينموافقتنامه،در

ايكهآنهاعضوموافقتنامهمزبورهستندازجملهاختالفاتراجعبهحفظ


مربوطبهماهيانمهاجروماهياندوكاشانه
ومديريتذخايرمزبوراعمازاينكهآنهاعضوكنوانسيوننيزباشندياخيراعمالميگردد.

هريكازشيوههايموردپذيرشيككشورعضواينموافقتنامهوكنوانسيونبهموجبماده()191

-6
كنوانسيون،درموردحلوفصلاختالفاتبهموجباينبخشاعمالخواهدشد،مگرآنكهآنكشوردرهنگام

شيوهديگريرابهموجبماده()191برايحل

امضاء،تصويبياالحاقبهاينموافقتنامه،يادرهرزمانپسازآن،
وفصلاختالفاتبهموجباينبخشبپذيرد.
-7كشورعضواينموافقتنامهكهعضوكنوانسيوننيست،درهنگامامضاء،تصويبياالحاقبهاينموافقتنامهياهر
زمانپسازآنمجازخواهدبودازطريقاعالميهكتبييكويابيشازيكيازراههايمقرردربند()9درماده


كنوانسيونرابرايحلوفصلاختالفاتبهموجباينبخشانتخابنمايد.ماده()191درمورداعالميه

()191
شوداعمالخواهدشد.


مزبورونيزهراختالفيكهكشورمزبوريكطرفآناستواعالميهجاريشاملآننمي
بمنظورمصالحهوداوريطبقپيوستهاي()9(،)1(،)0كنوانسيونكشورمزبورمجازبهتعيينميانجيها،داورانو
آنهادرفهرستهايموضوعماده()1پيوست(،)0ماده()1پيوست()1وماده()1پيوست


كارشناسانبرايدرجنام
ميباشد.
،برايحلوفصلاختالفاتبهموجباينبخش 

()9
-0هردادگاهوياديوانيكهاختالف،بهموجباينبخشبهآنارجاعشدهاست،مفادمربوطكنوانسيون،اين
اي،منطقهايياجهاني،وهمچنينهريكازمعيارهايموردموافقت


زيرمنطقه

موافقتنامهوهرموافقتنامهشيالت
حقوقبينالمللكهمنافاتبااينكنوانسيون


عموميمربوطبهحفظومديريتذخايرزندهدرياييوديگرقواعد
نداشتهباشدراازنظرتضمينحفظذخايرماهياندوكاشانهايومهاجر،اعمالخواهدكرد.


ماده-69اقداماتموقتي
-9طرفهاياختالف،بههنگامحلوفصلاختالفطبقاينبخش،تماميتالشخودرابرايانعقادترتيباتعملي
موقتيبكارخواهندگرفت.
بدونهيچگونهخدشهايبرماده()111كنوانسيون،دادگاهياديوانيكهاختالف،بهموجباينبخشبهآن

-1
موقتيراكهتحتشرايطي،مناسبتشخيصميدهدبرايحفظحقوقمربوط


توانداقدامات

ارجاعشدهاست،مي
موردنظرونيزدرشرايطموضوعبند()0ماده(،)1
طرفهاياختالفيابمنظورجلوگيريازايرادخسارتبهذخاير 
وبند()1ماده()93تجويزنمايد.
كشورعضواينموافقتنامهكهعضوكنوانسيوننيست،ميتوانداعالمنمايدكهباوجودبند()0ماده()111

-6
الملليبرايحقوقدرياها،مجازبهتجويز،اصالحيافسخاقداماتموقتيبدونموافقتكشور


كنوانسيون،ديوانبين
مزبورنميباشد.


محدوديتهايكاربردشيوههايحلوفصلاختالفات

ماده-61
بند()6ماده(،)111كنوانسيون،درمورداينموافقتنامهنيزقابلاجراخواهدبود.


بخش-1كشورهايغيرعضواينموافقتنامه

ماده-66كشورهايغيرعضواينموافقتنامه
-9كشورهايعضواينموافقتنامه،كشورهائيراكهعضواينموافقتنامهنيستندترغيبخواهندكردتاعضواين
موافقتنامهگرديدهوقوانينومقرراتيهماهنگبااينموافقتنامهوضعنمايند.

كشورهايعضودرراستاياينموافقتنامهوحقوقبينالمللاقداماتيرابرايجلوگيريازفعاليتشناورهاي

-1
تحتپرچمكشورهايغيرعضوكهمخلاجرايموثراينموافقتنامههستند،اتخاذخواهندكرد.


بخش-91حسننيتوسوءاستفادهازحقوق

ماده-67حسننيتوسوءاستفادهازحقوق
رشدهاندباحسننيتانجامخواهنددادوازحقوق

كشورهايعضوتعهداتيراكهبهموجباينموافقتنامهعهدهدا


ايبهرهخواهندگرفتكهسوءاستفادهازحقراموجبنگردد.


موافقتنامهبگونه

بهرسميتشناختهشدهدراين

بخش-99مسووليتوتعهد

ماده-60مسووليتوتعهد
كشورهايعضوطبقحقوقبينالملل،مسئولخسارتهاوصدماتواردهتوسطآنهادررابطهبااينموافقتنامه،


هستند.

بخش-91كنفرانسبازنگري

ماده-63كنفرانسبازنگري
دبيركلسازمانمللمتحدچهارسالپسازتاريخالزماالجراشدناينموافقتنامه،ازنظرارزيابيكارائياين

-9

وكاشانهايوماهيانمهاجر،اقدامبهبرگزاريكنفرانسيخواهد

موافقتنامهدرتضمينحفظمديريتذخايرماهياند

دبيركلتماميكشورهايعضووآندستهازكشورهاوموسساتيكهمجازبهعضويتدراينموافقتنامه

نمود.
الدوليكهمجازبهشركتبهعنوانناظرهستندرادعوت


هستند،وهمچنينآندستهازسازمانهايغيردولتيوبين
خواهدكردتادراينكنفرانسحضوريابند.
-1كنفرانسمناسبتودرستياينموافقتنامهراموردبررسيوارزيابيقرارخواهددادودرصورتلزومبهمنظور
مربوطبهمديريتوحفظذخايرماهياندوكاشانهايوماهيانمهاجر،روشهاييرا


برخوردبهتربامشكالتمستمر
برايتقويتمحتواوشيوهاجرايمفادمذكور،ارائهخواهدداد.
بخش-96مفادنهائي

ماده-61امضاء
امضاءتماميكشورهاوديگرموسساتموضوعجزء(ب)بند()1ماده()9مفتوحخواهدبودوبه


اينموافقتنامهبراي

ماهدرمقرسازمانمللمتحدازتاريخ7دسامبر9110ميالدي(961771796هجريشمسي)برايامضاء

مدت91
مفتوحباقيخواهدبود.

ماده-69تصويب
اينموافقتنامهمنوطبهتصويبكشورهاوديگرموسساتموضوعجزء(ب)بند()1ماده()9خواهدبود.اسناد
تصويبنزددبيركلسازمانمللمتحد،سپردهخواهدبود.


ماده-61الحاق
اينموافقتنامه،برايالحاقكشورهاوديگرموسساتموضوعجزء(ب)بند()1ماده()9مفتوحخواهدبود.اسناد
الحاقنزددبيركلسازمانمللمتحدسپردهخواهدشد.


الزماالجراشدن
ماده -71
مينسندتصويبياالحاقالزماالجراخواهدشد.

روزپسازتاريخسپردنسياُ


اينموافقتنامه،سي
-9

ايكهپسازسپردنسياُمينسندتصويبياالحاق،اينموافقتنامهرا


اينموافقتنامهبرايهركشورياموسسه
-1
مينروزپسازسپردنسندتصويبياالحاقآنكشورالزماالجرا

درسياُ


گردد،

تصويبكردهيابهآنملحقمي
خواهدشد.

ماده-79اجرايموقتي
اينموافقتنامهبطورموقتتوسطكشورياموسسهايكهموافقتخودرابااجرايموقتياينموافقتنامهبطور

-9
كتبيبهاميناسناداعالمكردهباشد،اعمالخواهدشد.اجرايموقتيازتاريخدريافتاطالعيهنافذخواهدشد.

اجرايموقتيتوسطيككشورياموسسهازتاريخالزماالجراشدناينموافقتنامهدرموردآنكشورياموسسه

-1
ياازتاريخاطالعيهكتبيآنكشورياموسسهبهاميناسنادمبنيبرتصميمبهخاتمهاجرايموقتي،خاتمهخواهد

يافت.

ماده-71حقشرطواستثنائات
لحاظهيچگونهحقشرطيااستثنائينسبتبهاينموافقتنامهمجازنخواهدبود.

هاوبيانيهها


اعالميه
ماده-76
ايرادرهنگامامضاء،تصويبياالحاقبهاينموافقتنامهمانعازآننميسازدكهبيانيه


،هيچكشورياموسسه
ماده71
ايتحتهرعنوانازجملهازنظرايجادهماهنگيبينقوانينومقرراتخودبامفاداينموافقتنامه،ارائه


ويااعالميه
هاييداللتبرحذفيااصالحاثرحقوقيمفاداينموافقتنامهدراعمال


نمايد،مشروطاينكهچنينبيانيهويااعالميه
آنهادرموردآنكشورياموسسهنداشتهباشد.

ارتباطباموافقتنامههايديگر

ماده-77
ازديگرموافقتنامههايمنطبقبااينموافقتنامهنشأت

-9اينموافقتنامهبرحقوقوتعهداتكشورهايعضوكه
داشتوبهرهمنديديگركشورهايعضوازحقوقخوديااجرايتعهداتآنها


گيرد،هيچگونهتاثيرينخواهد

مي
بهموجباينموافقتنامهراتحتتاثيرقرارنخواهدداد.

تنامههاييرامنعقدكنندكهعملكردمفاداينموافقتنامهرا
دوياتعدادبيشتريازكشورهايعضوميتوانندموافق 

-1
صرفادرروابطبينآنهاقابلاجراباشد،مشروطاينكهموافقتنامههايمزبور


اصالحيابهحالتتعليقدرآوردو
مربوطبهمفادينباشدكهعدولازآنبااجرايموثرمقاصدواهدافاينموافقتنامهناسازگارباشدوهمچنين

مشروطبهاينكهاينقبيلموافقتنامههااعمالاصولاساسيمندرجدرموافقتنامهراتحتتاثيرقرارندهد

هايمزبوربهرهمنديديگركشورهايعضوازحقوقخوديااجرايتعهداتآنهابهموجباين


موافقتنامه
و
موافقتنامهراتحتتاثيرقرارندهد.
-6كشورهايعضويكهقصدانعقادموافقتنامهموضوعبند()1رادارندديگركشورهايعضوراازطريقامين
بينيميكند،آگاه


موافقتنامهوموارداصالحياتعليقيكهموافقتنامهمزبورپيش

اسنادازقصدخودبرايانعقاد
خواهندنمود.

ماده-70اصالح
يككشورعضوميتواند،اصالحاينموافقتنامهرابطوركتبيوخطاببهدبيركلسازمانمللمتحدپيشنهاد

-9
نمايدودرخواستنمايدكنفرانسيبرايبررسياصالحپيشنهاديبرگزارگردد.دبيركلمكاتبهمزبوررادرميان

اگرظرفمدتششماهازتاريختوزيعمكاتبهمزبوربيشازنيمياز

تماميكشورهايعضوتوزيعخواهدكرد.
كشورهايعضوجوابمساعدبهدرخواستبدهنددبيركلاقدامبهبرگزاريكنفرانسخواهدكرد.
،برگزارميشود،همانشيوهجاريدر

شيوهتصميمگيريقابلاجرادركنفرانساصالحيكهبهموجببند()9

-1
خصوصذخايرماهيانمهاجروماهياندوكاشانهايخواهدبودمگرآنكهكنفرانس


كنفرانسسازمانمللمتحددر
كنفرانسبايدتماميتالشخودرابكارگيردتابهاتفاقآراء،درموردهريك

بهگونهديگريتصميمگيريكند.

ازاصالحاتتوافقحاصلكندوتاماداميكهتماميتالشهابراينيلبهاتفاقآراءبهاتمامنرسيدهباشد،هيچگونه

رايگيرينبايدبعملآيد.

اصالحيههاياينموافقتنامهدرصورتتصويب،برايمدت()91ماهازتاريختصويبدرمقرسازمانملل

-6
گونهديگريپيشبينيشدهباشد.


مفتوحخواهدبود،مگراينكهدراصالحيهبه

متحد،برايامضاءكشورهايعضو
الحاتاينموافقتنامه،اعمالميگردد.

-7مواد()71(،)61(،)69و()01درموردتمامياص
-0اصالحيهاينموافقتنامهبرايكشورهايعضويكهموافقتخودرابامتعهدشدننسبتبهآناعالمنمايند،و

تصويبياالحاقدوسومكشورهايعضوالزماالجراخواهدشد.پسازآن


مينروزپسازسپردنسند
درسياُ

عضويكهاصالحيهراپسازسپردنتعدادمقررشدهاسنادتصويبياالحاق،تصويب

اصالحيهبرايهركشور
مينروزپسازسپردنسندتصويبياالحاقآنالزماالجراخواهدشد.

كردهيابهآنملحقگرددازسياُ

اصالحيهممكناستبرايالزماالجراشدنآن،تعدادسندهايالحاقياتصويبكمتريابيشترينسبتبهآنچه

-3
بينينمايد.
دراينمادهمقررشده،پيش 

،عضواينموافقتنامهميگردد،درصورتعدم

كشوريكهپسازالزماالجراشدناصالحات،طبقبند()0

-1
اعالمقصدمغايرازطرفآنكشور:
ايكهاصالحشدهتلقيميگردد،و

بهعنوانعضواينموافقتنامهبه 
گونه

الف-
ب-بهعنوانعضوموافقتنامهاصالحنشده،دررابطهباهركشورعضويكهبهاصالحيهمتعهدنگرديده،تلقي
ميگردد.


ماده-73فسخ
يككشورعضوميتواندازطريقاطالعيهكتبيخطاببهدبيركلسازمانمللمتحد،فسخعضويتخودرااز

-9
ميتواندداليلخودرامشخصسازد.قصوردرمشخصساختنداليل،اعتبارفسخ
اينموافقتنامهاعالمنمودهو 

فسخعضويتپسازتاريخدريافتاطالعيهنافذخواهدشد،مگرآنكهدر

عضويتراتحتتاثيرقرارنخواهدداد.
اطالعيهتاريخديگريقيدشدهباشد.
-1فسخعضويتبههيچوجهتاثيريبروظيفههركشورعضوبرايانجامتعهداتمندرجدراينموافقتنامهكه
بينالمللجدايازاينموافقتنامهمتعهداست،نخواهدداشت.
نسبتبهآنهابهموجبحقوق 


مشاركتسازمانهايبينالمللي

ماده-71
درموارديكهسازمانبينالملليموضوعماده()9پيوست()1كنوانسيون،درموردتمامموضوعاتتحت

-9
پوششاينموافقتنامهصالحيتندارد،پيوست()1كنوانسيون،بااعمالتغييراتالزمدرموردمشاركتسازمان

الملليمزبوردراينموافقتنامهبجزمفادزيرازپيوستمزبور،اعمالخواهدشد.


بين
الف-جملهاولماده()1و

ب-بند()9ماده(.)6
انبينالملليموضوعماده()9پيوست()1درموردتماميموضوعاتتحتپوششاين

-1درموارديكهسازم
زيردرموردمشاركتسازمانبينالملليمزبوردراينموافقتنامهاعمالخواهد


موافقتنامهصالحيتداشتهباشد،مفاد
شد.
الملليمزبورطياعالميهايمواردزيررابيانخواهدكرد.


درهنگامامضاياالحاق،سازمانبين
الف-
()9دارابودنصالحيتدرموردتماميموضوعاتتحتپوششاينموافقتنامه،
بهايندليل،كشورهايعضوآن،عضوموافقتنامهنخواهندشد،جزدرخصوصسرزمينهايآنهاكهسازمان
( )1
المللي،مسووليتيدرقبالآنندارد،و


بين
كشورهابهموجباينموافقتنامه.

()6پذيرشحقوقوتعهدات
الملليمزبوربههيچوجهموجباعطايحقوقيبهموجباينموافقتنامهبهكشورهاي


مشاركتسازمانبين
ب-
عضوسازمانبينالمللينخواهدبود.

موجباينموافقتنامهوتعهداتآنبهموجب


الملليبه

درصورتبروزتعارضبينتعهداتسازمانبين
پ-
آن،تعهداتبهموجباينموافقتنامهحاكمخواهدبود.


هرسندمربوطبه

الملليويا

موافقتنامهتاسيسسازمانبين

پيوستها

ماده-79
دهدوجزدرموارديكهبطورصريحبهگونهديگري


هاجزءالينفكاينموافقتنامهراتشكيلمي

پيوست
-9
آنميباشد.


يايكيازبخشهايآنشاملاشارهبهپيوستهايمربوطبه

افقتنامه
بينيشدهباشداشارهبهاينمو


پيش
توانندهرازچندگاهي،پيوستهاراموردتجديدنظرقراردهند.چنينتجديدنظرهائي،


كشورهايعضومي
-1
تيبهاتفاق
براساسمالحظاتعلميوفنيصورتخواهدگرفت.باوجودمفادماده،70چنانچهتجديدنظردرپيوس 

تصويببرسد،ضميمهاينموافقتنامهگرديدهوازتاريختصويبآنياتاريخ


آراءدراجالسكشورهايعضوبه
اگرتجديدنظردرپيوستيبهاتفاقآرا

ديگريكهممكناستدرتجديدنظرمشخصشدهباشدنافذخواهدشد.
دراجالسمزبورتصويبنشوددرآنصورتروشهاياصالحمقرردرماده()70اعمالخواهدشد.


ماده-71اميناسناد

دبيركلسازمانمللمتحد،اميناسناداينموافقتنامهواصالحاتياتجديدنظرهايآنخواهدبود.

ماده-01متونموثق
متونعربي،چيني،انگليسي،فرانسويوروسيواسپانيايياينموافقتنامهداراياعتباريكسانخواهندبود.
كنندهزيركهبهنحومقتضيمجازبهانجاماينكارميباشنداين


االختيارامضاء

درتاييدمراتبفوقنمايندگانتام

موافقتنامهراامضاءنمودهاند.

مفتوحبرايامضادرنيويوركدرتاريخ96آذر9617هجريشمسيبرابربا7دسامبر9110ميالديدريكنسخه
يواحدبهزبانهايعربي،چيني،انگليسي،فرانسوي،روسيواسپانيايي.

اصل

پيوست()9
نيازمنديهاياستانداردبرايگردآوريوتشريكدادهها



ماده-9اصولكلي
موقعدادهها،درامرحفظومديريتموثرذخايرماهيانمهاجروماهيان


گردآوري،تدوينوتجزيهوتحليلبه
-9
ايحائزاهميتاساسياست.دراينراستا،اطالعاتحاصلازشيالتاينگونهازذخايردردرياهايآزادو


كاشانه
دو
ايگردآوريوتدوينشوندكهامكانتجزيهوتحليل
گونه 
باشدوبايدبه 


نواحيتحتصالحيتمليموردنيازمي
هادربردارندهآمارميزانصيدو


اينداده
هدفمندآماريراازنظرحفظومديريتذخايرشيالتي،ميسرسازد.

هايمربوطبهشناوروديگردادههابراياستانداردكردن


تالشصياديوديگراطالعاتمربوطشيالتيازقبيلداده
هايغيرهدفوگونههاي


هايگردآوريشدهبايدحاوياطالعاتيدرخصوصگونه
تالشصيادياست .
داده
بودندادههاي


محرمانه
هابايدازنظرصحتمطالب،موردتاييدقرارگيرند.


تماميداده
مربوطووابستهنيزباشد.
هابراساسآنهاتهيه
هامنوطبهشرايطيخواهدبودكهداده 


انتشاراينقبيلازداده
طبقهبندينشدهحفظخواهدشد.

شدهاست.
-1بهمنظورايجادتواناييدرزمينهحفظومديريتذخايرزندهدريائي،كمك،ازجملهكمكآموزشي،فنيو
ماليدراختياركشورهايدرحالتوسعهقرارخواهدگرفت.كمكبايددرجهتباالبردنتواناجرائيدرامر


پروژههايپژوهشيپشتيبانيكننده
هاوانجام 


هاينظارتي،تجزيهوتحليلداده

گردآوريوتاييداطالعات،برنامه
ارزيابيذخاير،متمركزشود.بيشترينميزانمشاركتدانشمندانومديرانكشورهايدرحالتوسعهدرامرحفظ
مديريتذخايرماهياندوكاشانهايوماهيانمهاجرموردترغيبقرارخواهدگرفت.

و

اصولگردآوري،تدوينوتبادلدادهها

ماده-1
يمربوطبهگردآوري،تدوين،وتبادلدادههايحاصلازعملياتماهيگيري

اصولكليزيربايددرتعيينمعيارها
ايوماهيانمهاجر،درنظرگرفتهشود.


ذخايرماهياندوكاشانه
كشورهابايداطمينانحاصلنمايندكهدادههاازشناورهاييكهدرفعاليتهايماهيگيريتحتپرچمآنها

الف-
ربوطبههرروش(برايمثالصيدترال،النگالين،پرساينوهرگروهازماهيان

هستندطبقويژگيهايعملياتيم
وباجزئياتكافيبرايتسهيلارزيابيموثرذخايرگردآوريشدهاست.

صيدشدهتوسطداموطنابدرهرروز)
دقرارميگيرد.

كشورهابايداطمينانحاصلنمايندكهدادههايشيالتيازطريقنظامصحيحيموردتايي

ب-
هايمربوطبهشيالتوديگردادههايعلميپشتيبانيكنندهراتدوينوآنهارابهشكل


كشورهابايدداده
پ-
اييازيرمنطقهايمديريتشيالت(درصورتيكه


ياسازمانهايذيربطمنطقه

موردتوافقوبهموقعدراختيارترتيبات
تبادلدادههابطورمستقيمياازطريقهر


رغيراينصورتكشورهابايددرزمينه
وجودداشتهباشند)قراردهند.د
مكانيزمديگرهمكاري،كهممكناستبينآنهاموردتوافققرارگيردهمكارينمايند.
ايمديريتشيالتيابهگونهديگري،در


اييازيرمنطقه

كشورهابايددرچهارچوبسازمانهاياترتيباتمنطقه
ت-
هاوشكلارائهآن،طبقاينپيوستبهتوافقبرسندوماهيتذخايروشيالتذخايرمزبور


خصوصمشخصاتداده
اينقبيلسازمانهاياترتيباتبايدازكشورهايغيرعضووغيرشركتكنندهدرخواست

درمنطقهرامدنظرقراردهند.
وسطشناورهايماهيگيريتحتپرچمكشورآنهاراتهيهكنند.

كنندتادادههايمربوطبهفعاليتهايصياديمربوطت

اينقبيلسازمانهاياترتيباتدادههاراتدوينوآنهارابهموقعوبهشكلپذيرفتهشدهدراختيارتمامي

ج-
كشورهايذينفعبراساسشرايطوضوابطمقررشدهتوسطسازمانياترتيباتقرارخواهندداد.

اييازيرمنطقهايمديريتشيالتبايد


كشورصاحبپرچموسازمانهاياترتيباتذيربطمنطقه
چ-دانشمندان
هارابطورجداگانهيادرصورتاقتضاءبطورمشتركموردارزيابيقراردهند.


داده


دادههاياساسيشيالتي
ماده -6
كشورهاانواعدادههايزيرراباجزئياتكافي،جهتتسهيلدرامرارزيابيموثرذخايروطبقروشهايپذيرفته

-9
اييازيرمنطقهايمديريتشيالتقرارخواهندداد:

شده،دراختيارسازمانهاياترتيبات 
منطقه

آمارهايتواليزمانيصيدوتالشصياديبهوسيلهگروههايماهيگيريوناوگانماهيگيري

الف-
شاملگونههايهدفوغيرهدف)مربوط

يياهردو،ازنظرگونهها(

ب-كلميزانصيدبرحسبتعداد،وزناسم
بههردستهازگروههايصيادي(.وزناسمي،توسطسازمانخواروباروكشاورزيسازمانمللمتحدتعريفشده
استوبرابرباوزنزندهمحصوالتصيدشدهاست).
پ-آمارمربوطبهصيددورريختهشده،درصورتلزومشاملبرآوردهائيكهبهعنوانتعدادياوزناسمي
هايمربوطبههردستهازگروههايصياديگزارششدهاست.


گونه
ت-آمارمربوطبهتالشصياديبرحسبهرشيوهصياديو
ج-مكانماهيگيري،تاريخوهنگامصيدودرصورتاقتضاءديگرآمارهايمربوطبهعملياتماهيگيري.
-1كشورهادرصورتاقتضاءاطالعاتيشاملمواردزيرراجهتتقويتارزيابيذخاير،دراختيارسازمانهايا
ايمديريتشيالتقرارخواهندداد:


اييازيرمنطقه

ترتيباتمنطقه
الف-تركيبصيدبرحسبطول،وزنوجنسيت.
ب-ديگراطالعاتزيستشناختيپشتيبانيكنندهارزيابيذخاير،ماننداطالعاتمربوطبهسن،جنس،ميزان
رشد،توزيعوهويتذخاير.
پ-ديگرپژوهشهايمربوطازجملهبررسيفراواني،حجمتودهزنده،مطالعاتصوتشناسيآبي(
،پژوهشهايمربوطبهعواملزيستمحيطيموثربرفراوانيذخايرومطالعاتاقيانوسشناسيو

هيدروآكوستيك)
بومشناسي.

دادههاواطالعاتمربوطبهشناور
ماده -7
-9كشورهابايدبهمنظوراستانداردكردنتركيبناوگانصياديوتوانشناورهايماهيگيريوتعديلبيناقدامات
صيدوتالشهايصيادي،انواعدادههايمربوطبهشناوررابهشرحزير

گوناگوندرتجزيهوتحليلداده 
هاي

گردآورينمايند:

الف-مشخصاتشناور،پرچموبندرثبت
ب-نوعشناور
برايمثالموادمورداستفادهدرساخت،تاريخساخت،طولبهثبترسيده،ظرفيتبارگيري

پ-مشخصاتشناور(
موتوراصلي،گنجايشنگهداري،شيوههاينگهداريمحصولصيد)و

ناخالصثبتشده،قدرت 
هاي

ت-شرحآالتماهيگيري(برايمثالنوع،مشخصاتوسيلهصيدومقدارآن)
-1كشورصاحبپرچماطالعاتزيرراگردآوريخواهدكرد
الف-دستگاههايكمكناوبريوتثبيتكنندهموقعيت
تجهيزاتارتباطيوعالمتاعالمراديوييبينالملليو

ب-
پ-تعدادخدمه.

ماده-0ارائهگزارش
ينانحاصلخواهدكردكهشناورهايتحتپرچمآندادههايمربوطبهميزانصيدوتالشهاي

هركشوراطم
هايمربوطبهعملياتصياديدرآبهايآزادرادرفواصلزمانيمنظمبهمنظوربرآوردن


صياديازجملهداده
فقبهسازمانهاياترتيباتمنطقهاي

الملليبهادارهشيالتمليودرصورتتوا


ايوبين

نيازهايمليوتعهداتمنطقه
سيم،تلكس،نمابرياارسال


هادرموقعلزومازطريقبي

اينقبيلداده
ايمديريتشيالتارسالميكنند.


يازيرمنطقه
ماهوارهايارسالخواهدشد.


تاييددادهها

ماده-3
يرمنطقهايمديريتشيالتبايدمكانيزميبرايتاييد

كشورهايادرصورتاقتضاء،سازمانهاياترتيباتمنطقهايياز


هايشيالتيازقبيلمواردزيرايجادكنند:


داده
تاييدوضعيتازطريقسيستمهاينظارتبرشناور

الف-
گونههايهدفوغيرهدف)
برنامههاينظارتعلميجهتنظارتبرصيد،تالشماهيگيريوتركيبصيد( 
ب -
مربوطبهعملياتماهيگيري

وديگرجزئيات
پ-گزارشهايسفرشناورهايماهيگيري،بهساحلآوريوانتقالازيككشتيبهكشتيديگر،و

نمونهبرداريبندري
ت -

تبادلدادهها

ماده-1
دادههايگردآوريشدهتوسطكشورصاحبپرچمبايدباديگركشورهايصاحبپرچموكشورهايساحلي
 -9
اييازيرمنطقهايمديريتشيالتبهاشتراكگذاشتهشود.سازمانها


ذيربطمنطقه

زطريقسازمانهاياترتيبات
ذيربطا
هايطبقهبندينشده،بهموقعوبهشكل

ماندن 
داده
هاراتدوينوآنهاراضمنحفظمحرمانه 


ياترتيباتمزبورداده
توسطسازمانهاياترتيباتدراختيارتماميكشورهايذينفع

پذيرفتهشدهوبراساسشرايطوضوابطمقررگرديده
هاراميسرميسازد،


هاراكهدسترسيكارآمدبهداده

هايپايگاهداده

قرارخواهنددادوتاسرحدامكانسيستم
توسعهخواهندداد.
گردآوريوانتشاردادههادرسطحجهانيبايدازطريقسازمانخواروباروكشاورزيسازمانمللمتحدانجام

-1
ايمديريتشيالتسازمانمذكورميتواند،در


اييازيرمنطقه

ترتيباتمنطقه

درصورتعدموجودسازمانيا
شود.
ايازطريقترتيباتيباكشورهايذيربطاقدامبهاينكارنمايد.


اييازيرمنطقه

سطحمنطقه

پيوست()1
مرجعاحتياطيدرامرحفظومديريتذخايرماهيانمهاجروماهياندوكاشانهاي

رهنمودهايمربوطبهكاربردنقاط

-9نقاطمرجعاحتياطييكارزشبرآوردياستكهحاصلفرايندعلميموردتوافقاستكهدرحكمكشور
ميتواندبهعنوانراهنمائيبرايمديريتشيالتمورداستفادهقرارگيرد.
صاحبذخايروشيالتاستكه 

-1دونوعازنقاطمرجعاحتياطيبايدمورداستفادهقرارگيرد.
نقاطمرجعحفظ،يامحدودونقاطمرجعومديريت،ياهدف.
نقاطمرجعمحدودبهتعيينحدومرزميپردازدكههدفازآنمحدودكردنميزانبرداشتدرمحدودهزيستي


ميتوانندباالترينميزانبازدهيپايدارراايجادكنند.
امناستكهبراساسآنذخاير 

هدفازنقاطمرجعهدف،تحققاهدافمديريتياست.
نقاطمرجعاحتياطيبايدشاملگونههايخاصباشدتاازجملهتوانتوليدمثل،ميزانانعطافپذيريهريكاز

-6

ذخايروويژگيهايبهرهبرداريشيالتيازذخايرونيزديگرمنابعمرگوميروعواملعمدهناشناختهباشد.

هايمديريتي،حفظ،يابازسازيذخايرماهيانبهرهبرداريشده،ودرمواقعضروري،گونههاي


هدفخطمشي
-7
مطابقبانقاطمرجعاحتياطيپيشينميباشد.اينقبيلازنقاطمرجعبرايشروعاقدام


وابستهيامربوطودرسطحي
هايمديريتيبايددربردارندهاقداماتيباشدكهقابلاجرا
خطمشي 

ايرموردتوافق،بكارميرود.

مديريتوحفظذخ
درهنگاماتخاذشيوهنقاطمرجعاحتياطآميزباشد.
خطمشيهايمديريتشيالتيبايدتضميننمايدكهخطرفرارفتنازحدنقاطمرجعبسياراندكاست.اگر

-0
باشديادرمعرضخطرسقوطبهپائينترازنقطهمرجعباشد،اقدامحفظو


ازحدنقطهمرجع
ميزانذخايريپائينتر

مديريتبايدتضميننمايدكهنقاطمرجعهدفازحدمتوسطفراترنرود.
هنگاميكهاطالعاتبرايتعييننقاطمرجعبرايشيالتكموياموجودنباشد،نقاطمرجعموقتيميبايست

-3
شدهترايجادكرد.درچنين
توانازطريققياسباذخايرمشابهوشناخته 

نقاطمرجعموقترا 
مي

ايجادگردد.
مواردي،شيالتمشمولنظارتبيشترقرارخواهدگرفتتاامكانانجامتجديدنظررادرنقاطمرجعموقتيبه

گونهايكهاطالعاتبهتريدردسترسقرارگيرد،فراهمآورد.

ستهالكصياديكهحداكثربازدهيپايداررابهوجودميآوردبايدبهعنوانمعيارحداقلبراينقاط

-1نرخا
اند،خطمشيهاي


رويهقرارنداشته

ذخايريكهدرمعرضصيدبي

درمورد
مرجعمحدوددرنظرگرفتهشود.
مديريتشيالتبايدتضميننمايدكهميزاناستهالكصياديازحدحداكثربازدهپايدارفراترنرودوكلحجم
تودهماهيانزندهازحدازپيشتعيينشدهنيزپاييننروددرموردذخايربيشازحدبهرهبرداريشدهحجم
توانددربازسازيمجددگونههايموردنظرمفيدواقع


كند،مي

كهحداكثربازدهيپايدارراتوليدمي
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