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ข้อมติ 16/01
เรื่อง แผนชั่วคราวเพื่อการฟื้นฟูประชากรปลาทูน่าครีบเหลืองมหาสมุทรอินเดียในพื้นที่อานาจของ IOTC
Keywords: Yellowfin tuna, Kobe Process, MSY, Precautionary Approach, Time-area-closures
อาศัยความ ตามบทบัญญัตใิ น มาตรา IX วรรค 1 ของความตกลง IOTC, ให้การรับรอง ดังต่อไปนี:้
1. ข้อมตินตี้ ้องนาไปใช้กับเรือประมงทั้งหมดทีม่ ีขนาดความยาวเรือตั้งแต่ 24 เมตร และเรือที่มีขนาดความยาวเรือน้อย
กว่า 24 เมตรที่ทาการประมงนอกเขต EEZ ของรัฐเจ้าของธง ที่มเี ป้าหมายเป็นปลาทูน่าและชนิดพันธุค์ ล้ายทูน่าใน
มหาสมุทรอินเดียภายใต้อานาจบริหารจัดการของ IOTC
2. ประเทศสมาชิก CPCs จะลดปริมาณการจับปลาทูน่าครีบเหลือง ดังต่อไปนี:้
3. อวนล้อมจับ Purse seine:
a. ประเทศสมาชิก CPCs ทีเ่ รือประมงอวนล้อมจับรายงานปริมาณการจับปลาทูน่าครีบเหลืองในปี ค.ศ. 2014
มากกว่า 5000 เมตริกตันต้องลดปริมารการจับปลาทูน่าครีบเหลืองจากเรืออวนล้อมจับลง 15 % ของ
ปริมาณจับในปี ค.ศ. 2014
b. จานวนแพล่อสัตว์น้า (FADs) ตามที่กาหนดในข้อมติ Resolution 15/08, วรรค 7, จะต้องใช้วางอยูใ่ นทะเล
ได้พร้อมกันไม่เกิน 425 แพ และเรืออวนล้อมมีแพได้ไม่เกิน 850 แพ/ลา/ปี
c. เรือส่งเสบียงและอุปกรณ์ (supply vessels): จานวนเรือส่งเสบียงและอุปกรณ์ของแต่ละประเทศใน
ระเบียนเรือที่ใช้งานจริงในแต่ละปี จะต้องไม่เกินกึง่ หนึง่ ของจานวนเรืออวนล้อมจับที่อยู่ในระเบียนเรือที่ใช้
งานจริงในปีเดียวกันของแต่ละประเทศสมาชิก. เพื่อเป็นการสนับสนุนต่อข้อมติ Resolution 15/08 เรื่อง
"กรอบปฏิบัติการเรื่อง แผนการบริหารจัดการแพล่อสัตว์น้า (Fish Aggregating Devices ,FADs) รวมทัง
การจ้ากัดจ้านวน FADs, การเพิ่มรายเอียดลักษณะข้อมูลที่รายงานจากการวาง FAD เพื่อช่วยในการจับสัตว์
นา้ , และการพัฒนารูปแบบ FAD เพื่อลดการติดโดยบังเอิญของสัตว์น้าที่ไม่ใช่ชนิดเป้าหมาย " และข้อมติ
Resolution 15/02 “ข้อบังคับส้าหรับประเทศสมาชิกประเภทพันธสัญญาและประเทศสมาชิกทีไ่ ม่ใช่
ประเภทพันธสัญญาแต่ให้ความร่วมมือ ในการส่งข้อมูลสถิตติ ามที่ก้าหนด” ประเทศสมาชิก CPC จะต้องส่ง
รายงานประจาปีรายงานว่าเรือส่งเสบียงและอุปกรณ์แต่ละลาใช้กับเรืออวนล้อมลาใด
เพื่อประโยชน์ในแง่ของการประเมินผลข้อมติที่ดาเนินการโดยคณะทางานเรื่องแพล่อสัตว์น้า (WG on FADs)
และคณะกรรมการวิทยาศาสตร์, คณะกรรมาธิการต้องปรับปรุงข้อจากัดในข้อ b) และ c) ถ้าจาเป็น
4. อวนติดตา Gillnet: ประเทศสมาชิก CPCs ที่เรือประมงอวนติดตารายงานปริมาณการจับปลาทูน่าครีบเหลืองในปี
ค.ศ. 2014 มากกว่า 2000 เมตริกตันต้องลดปริมาณการจับปลาทูน่าครีบเหลืองจากเรือประมงอวนติดตาลง 10 %
ของปริมาณจับในปี ค.ศ. 2014
5. เบ็ดราว Longline: สมาชิก CPCs ที่เรือประมงเบ็ดราวจับรายงานปริมาณการจับปลาทูน่าครีบเหลืองในปี ค.ศ. 2014
มากกว่า 5000 เมตริกตันต้องลดปริมาณการจับปลาทูน่าครีบเหลืองจากเรือเบ็ดราวลง 10% ของปริมาณจับในปี ค.ศ. 2014
6. เครื่องมือประมงอื่นๆของประเทศสมาชิก CPCs: ประเทศสมาชิก CPCs ที่รายงานปริมาณการจับปลาทูน่าครีบเหลือง
โดยเครื่องมืออื่นๆในปี ค.ศ. 2014 มากกว่า 5000 เมตริกตันต้องลดปริมาณการจับปลาทูน่าครีบเหลืองจากเครื่องมือ
อื่นๆลง 5 % ของปริมาณจับในปี ค.ศ. 2014
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7. รัฐเจ้าของธงจะต้องกาหนดวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้ประสบความสาเร็จในการลดปริมาณการจับตามเป้าหมาย ซึ่งอาจจะเป็น
การลดประสิทธิภาพการจับ จากัดการลงแรงประมง และอื่นๆ และจะต้องรายงานมาตรการที่ได้ใช้ต่อสานักเลขาธิการ
IOTC ในรายงานการนาข้อมติไปปฏิบัติใช้
8. ประเทศสมาชิก CPCs ต้องตรวจสอบปริมาณการจับปลาทูน่าครีบเหลืองจากเรือของตนให้เป็นไปตามข้อมติ
Resolution 15/01 “เรื่อง การบันทึกข้อมูลปริมาณการจับและการลงแรงประมงของเรือประมงในพืนที่รับผิดชอบของ
IOTC” และข้อมติ Resolution 15/02 “ข้อบังคับส้าหรับประเทศสมาชิกประเภทพันธสัญญาและประเทศสมาชิกที่
ไม่ใช่ประเภทพันธสัญญาแต่ให้ความร่วมมือ ในการส่งข้อมูลสถิติตามที่ก้าหนด” และจะให้รายงานสรุปปริมาณการจับ
ปลาทุน่าครีบเหลืองที่เป็นปัจจุบันที่สุดให้คระกรรมการการปฏิบัติตามพิจารณา
9. แต่ละปี คณะกรรมการปฏิบัติตามจะต้องประเมินระดับการปฏิบตั ิตามการจากัดปริมาณการจับที่กาหนดโดยข้อมตินี้
และต้องให้ความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการ. ในปี ค.ศ. 2016 คณะกรรมการวิทยาศาสตร์โดยคณะทางานเรื่อง
ปลาทูน่าเขตร้อนจะต้องทาการประเมินสถานภาพของปลาทูน่าครีบเหลืองใหม่โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่
10. ในปี ค.ศ. 2018 คณะกรรมการวิทยาศาสตร์จะต้องทาการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการตามที่มีรายละเอียดใน
ข้อมตินี้ โดยต้องคานึงถึงข้อมูลจากทุกแหล่งเกี่ยวกับการตายจากการประมง และทางเลือกที่เป็นไปได้ในการฟื้นฟูและ
รักษาระดับ มวลชีวภาพของปลาทูน่าครีบเหลืองในระดับเป้าหมายของคณะกรรมาธิการ ภายหลังการพิจารณาผลของ
การประเมินนี,้ คณะกรรมาธิการต้องแก้ไขมาตรการให้สอดคล้องกับการประเมินดังกล่าว
11. คณะกรรมาธิการต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการการประมงพื้นบ้านปลาทูน่าครีบเหลืองในการประชุม
คณะกรรมาธิการในปี ค.ศ. 2018 โดยใช้ฐานข้อมูลการประมงพื้นบ้านที่ปรับปรุงแล้วและการประเมินสถานภาพและ
ผลกระทบของการประมงพื้นบ้านต่อประชากรปลาทูน่าครีบเหลือง
12. มาตรการที่อยู่ในข้อมตินี้ต้องมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2017 โดยต้องคานึงว่าเป็นมาตรการชั่วคราว และจะต้อง
มีการทบทวนโดยคณะกรรมาธิการในการประชุมประจาปี ภายในเกินปี ค.ศ. 2019
13. ไม่มสี ิ่งใดในข้อมตินี้ที่จะถูกยึดเอาหรือตัดสินว่าจะเป็นกลไกลการจัดสรรทรัพยากรในอนาคต
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ข้อมติ 16/02
เรื่อง กฎการควบคุมการใช้ประโยชน์ปลาทูนา่ ท้องแถบในพื้นที่อานาจของ IOTC
หมายเหตุ: อ้างตามมาตรา IX (5) ของความตกลง IOTC ประเทศออสเตรเลียได้คัดค้านเมื่อวันที่ 27/09/2016 ต่อข้อมติ IOTC
ที่ 16/02 ซึ่งได้รับการรับรองในการประชุม IOTC สมัยที่ 20 (ณ La Réunion ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 23-27 พฤษภาคม
2016) อ้างตามมาตรา IX ของความตกลง IOTC และการได้รับคาคัดค้านจากประเทศออสเตรเลีย จึงได้ขยายระยะเวลาออกไป
เป็นเวลา 60 วัน (จนถึง 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016) ก่อนที่ข้อมติ IOTC ที่ 16/02จะมีผลบังคับใช้ ยกเว้นในกรณีที่หนึ่งในสาม
ของสมาชิกมีการคัดค้านด้วย
(รับคาค้าน [ประเทศออสเตรเลีย, 24/09/2016]: ไม่มผี ลผูกพันต่อประเทศออสเตรเลีย)
(จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016)
Keywords: Skipjack tuna; Reference Points; Harvest Control Rules; Precautionary Approach; Management Strategy
Evaluation.
อาศัยความ ตามวรรค 1 มาตรา IX ของความตกลง IOTC, ให้การรับรองว่า:
วัตถุประสงค์
1.

เพื่อรักษาความยั่งยืนของประชากรปลาทูน่าท้องแถบของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย ให้อยู่ในระดับที่ไม่
ต่ากว่าระดับความสามารถในการให้ผลผลิตสูงสุดที่ยงั่ ยืน (maximum sustainable yield (MSY)) โดยคานึงถึงปัจจัยทาง
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความต้องการเฉพาะของรัฐชายฝั่งกาลังพัฒนาและรัฐหมู่เกาะขนาดเล็กกาลัง
พัฒนาในพื้นที่ IOTC และโดยพิจารณาวัตถุประสงค์ทั่วไปที่ได้ระบุไว้ในข้อมติ Resolution 15/10 (หรือการแก้ไขใดใน
ภายหลัง)

2.

เพื่อใช้กฎการควบคุมการใช้ประโยชน์ (harvest control rule (HCR)) ซึ่งได้รับรองเป็นมติแล้ว ในการรักษาระดับประชากรให้
คงทีห่ รือเหนือกว่า จุดอ้างอิงเป้าหมาย (the target reference point (TRP)) และเหนือกว่าจุดอ้างอิงขีดจากัด (limit
reference point (LRP)) อย่างยิง่ , ตามที่ระบุในข้อมติ Resolution 15/10 (หรือการแก้ไขใดในภายหลัง)

จุดอ้างอิง Reference Points
3.
ตามวรรค 2 ของข้อมติ Resolution 15/10, จุดอ้างอิงมวลชีวภาพขีดจากัด (the biomass limit reference point Blim)
ต้องเป็น 20% ของมวลชีวภาพของปลาวัยเจริญพันธุ์ที่ยงั ไม่ถูกจับ unfished spawning biomass5 (i.e. 0.2B0)
4.

ตามวรรค 3 ของข้อมติ of Resolution 15/10, จุดอ้างอิงมวลชีวภาพเป้าหมาย (the biomass target reference point
Btarg) ต้องเป็น 40% ของมวลชีวภาพของปลาวัยเจริญพันธุ์ที่ยังไม่ถูกจับ (i.e. 0.4B0)

5.

กฎการควบคุมการใช้ประโยชน์ (HCR) ตามที่กล่าวในวรรค 6–12 ก็เพื่อรักษามวลชีวภาพของประชากรปลาทูน่าท้องแถบให้
คงทีห่ รือเหนือกว่า จุดอ้างอิงเป้าหมาย (the target reference point (TRP)) และในขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงจุดอ้างอิง
ขีดจากัด (limit reference point (LRP))

กฎการควบคุมการใช้ประโยชน์ Harvest Control Rule (HCR)
6.

ต้องทาการประเมินปลาทูน่าท้องแถบทุกๆสาม (3) ปี โดยการประเมินครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในปี 2017 การประมาณค่าของ
7(a–c) ต้องได้จากโมเดลการประเมินประชากรซึ่งได้รับการตรวจสอบจาก๕ระทางานปลาทูน่าเขตร้อน Working Party on
Tropical Tunas และรับรองโดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ Scientific Committee โดยการแนะนาต่อคณะกรรมาธิการ
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7.

HCR ของ ปลาทูน่าท้องแถบ ต้องเสนอจากัดปริมาณการจับทั้งหมดรายปี โดยการใช้สาม (3) ค่าที่ได้จากการประเมิน
ประชากรปลาทูน่าท้องแถบ ดังต่อไปนี้. สาหรับแต่ละค่า, ต้องใช้ค่ากลาง (median), ที่ได้จากการรายงานกรณีอ้างอิงที่รับรอง
โดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ ในการให้คาแนะนาต่อคณะกรรมาธิการ
a)

ค่าประมาณของมวลชีวภาพของประชากรเจริญพันธ์ในปัจจุบัน current spawning stock biomass (Bcurr)

b)

ค่าประมาณของ มวลชีวภาพของปลาวัยเจริญพันธุ์ที่ยงั ไม่ถูกจับ unfished spawning stock biomass (B0)

c)

ค่าประมาณของอัตราการใช้ประโยชน์ exploitation rate (Etarg) ที่ทาให้เกิดความยั่งยืนของประชากรที่มวลชีวภาพ
เป้าหมาย Btarg

8.

HCR ต้องมี 5 พารามิเตอร์ในการควบคุม ดังนี้:
a)
b)
c)
d)

e)

9.

เกณฑ์ (Threshold level) เปอร์เซ็นต์ของ B0 ต่าแค่ไหนจึงจะต้องมีการลดการตายจากการประมง, Bthresh =
40%B0 ถ้า biomass ได้รับการประเมินว่าต่ากว่าเกณฑ์ ดังนั้น ต้องมีการลดการตายจากการประมง ผลลัพธ์จาก
HCR จึงจะเกิดขึ้น
ค่าความหนาแน่นในการทางประมงสูงสุด เปอร์เซ็นต์ของ Etarg ซึ่งจะใช้เมื่อประชากรเท่ากับ หรือมากกว่า เกณฑ์ Imax
= 100% เมื่อประชากรเท่ากับหรือมากกว่า เกณฑ์ ดังนั้น ความหนาแน่นในการทาประมง (I) = Imax
ระดับปลอดภัย เปอร์เซ็นต์ของ B0 ต่าแค่ไหนจึงจะต้องมีการกาหนดให้การประมงที่ไม่ใช่กี่ประมงเพื่อยังชีพเป็นศูนย์
(0) เช่น i.e. การประมงที่มิใช่เพื่อการยังชีพ1เข้าใกล้ Bsaftey= 10%B0
ปริมาณการจับที่กาหนดสูงสุด maximum catch limit (Cmax) ปริมาณการจับสูงสุดที่เสนอแนะให้กาหนด =
900,000t เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบจากการประเมินประชากรที่อาจจะไม่แน่นอน HCR ต้องไม่กาหนด
ปริมาณการจับที่กาหนดสูงสุดเกินกว่า Cmax ค่านี้อยู่บนพื้นฐานของการประมาณที่สูงกว่าขีดจากัดบนของช่วง MSY
ในการประเมินประชากรปลาทูน่าท้องแถบในปี 2014
การเปลี่ยนแปลงปริมาณการจับทีก่ าหนดสูงสุด Maximum change in catch limit (Dmax) การเปลี่ยนแปลงการกาหนด
ปริมาณการจับสูงสุดได้ = 30% เพื่อสนับสนุนความมีเสถียรภาพของมาตรการบริหารจัดการ HCR ต้องไม่เสนอแนะให้มี
การกาหนดปริมาณจับสูงกว่า หรือต่ากว่า 30% เมื่อเปรียบเทียบกับการเสนอแนะการกาหนดปริมาณจับก่อนหน้า

การเสนอแนะปริมาณการจับทั้งหมดที่กาหนดรายปีต้องกาหนด ดังนี้:
a)

หากมวลชีวภาพของประชากรเจริญพันธุ์ในปัจจุบัน current spawning biomass (Bcurr) ถูกประเมินว่าเท่ากับหรือ
มากกว่าเกณฑ์ของมวลชีวภาพของประชากรเจริญพันธ์ เช่น, Bcurr >= 0.4B0, ดังนั้น ปริมาณการจับที่กาหนดจะต้อง
ให้อยู่ที่ [Imax x Etarg x Bcurr ]

b)

หากมวลชีวภาพของประชากรเจริญพันธุ์ในปัจจุบัน (Bcurr) ถูกประเมินว่าต่ากว่าเกณฑ์ของมวลชีวภาพของประชากร

1

การประมงแบบยังชีพคือการประมงที่เป็นการจับปลาเพื่อบริโภคภายในครอบครัวของชาวประมงมากกว่าเพื่อการซื้อของพ่อค้า/แม่ค้าคนกลางและขายต่อให้กับตลาดที่ใหญ่กว่า, อ้างตาม the FAO Guidelines
for the routine collection of capture fishery data. FAO Fisheries Technical Paper. No.382. Rome, FAO. 1999. 113p.
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c)

เจริญพันธุ์ เช่น Bcurr < 0.4B0, แต่มากกว่าระดับปลอดภัย เช่น, Bcurr > 0.1B0 ดังนั้นปริมาณการจับที่กาหนดต้องให้
อยู่ที่ [I x Etarg x Bcurr] ดูตารางที่ 1 ในผนวก 1 สาหรับค่าความหนาแน่นในการประมง fishing intensity (I) และ
สาหรับ Bcurr/B0 ใดๆ

d)

หากมวลชีวภาพของประชากรเจริญพันธุ์ถูกประเมินว่าเท่ากับหรือต่ากว่า ระดับปลอดภัย, เช่น Bcurr <= 0.1B0
ดังนั้นปริมาณการจับที่กาหนด ต้องให้เท่ากับ 0 สาหรับการประมงทั้งหมด ยกเว้นการประมงเพื่อยังชีพ

e)

ในกรณี (a) หรือ (b) การเสนอแนะปริมาณการจับที่กาหนดต้องไม่เกินปริมาณการจับที่กาหนดไว้สูงสุด maximum
catch limit (Cmax) และต้องไม่เพิ่มขึ้นเกินกว่า 30% หรือลดลงเกินกว่า 30% ของปริมาณการจับที่กาหนดไว้ก่อนหน้า

f)

ในกรณีของ (c) ปริมาณการจับที่จากัดต้องอยู่ที่ 0 เสมอ โดยไม่คานึงถึงปริมาณการจับที่กาหนดก่อนหน้า
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10.

HCR ตาม 8(a-e) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพประชากร (มวลชีวภาพของประชากรเจริญพันธุ์กับระดับที่ยังไม่ได้ทา
การประมง) และความหนาแน่นของการทาประมง (อัตราการใช้ประโยชน์กับอัตราการใช้ประโยชน์เป้าหมาย exploitation
rate relative to target exploitation rate) ตามภาพที่แสดง (ดูตารางที่ 1 ในผนวก 1 สาหรับค่าใดๆโดยเฉพาะ):

11.

ปริมาณการจับที่กาหนดเป็นค่าเริ่มต้น ต้องนาไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบหลักการการจัดสรร (allocation scheme) ปลา
ทูน่าท้องแถบที่มีการเห็นชอบโดยคณะกรรมาธิการ ในกรณีที่ไม่มีกรอบหลักการการจัดสรรIn (allocation scheme) ต้องใช้
HCR ดังต่อไปนี:้
a) ถ้าประชากรเท่ากับ หรือมากกว่า เกณฑ์ (Threshold level) (เช่น, Bcurr >= 0.4B0) ดังนั้น HCR ต้องกาหนด
ปริมาณการจับโดยรวม (overall catch limit)
b) ถ้าประชากรลดลงต่ากว่าเกณฑ์ (Threshold level) (เช่น, Bcurr < 0.4B0) การลดการตายจากการประมงต้อง
กาหนดอย่างเป็นสัดส่วนของสมาชิก CPCs ที่มีปริมาณการจับเกิน 1% ของปริมาณการจับที่กาหนด ตามที่กาหนด
โดย HCR โดยคานึงถึงแรงจูงใจและความต้องการเป็นการเฉพาะของประเทศกาลังพัฒนาและประเทศหมู่เกาะขนาด
เล็กกาลังพัฒนา
c) ความตามวรรคนี้ต้องไม่ถือเอาเป็นข้อกาหนดหรือตัดสินการต่อรองการจัดสรรในอนาคต

การทบทวนและสถานการณ์แวดล้อมที่เป็นข้อยกเว้น Review and exceptional circumstances
12.

HCR, รวมทั้งค่าพารามิเตอร์ควบคุม จะต้องมีการทบทวนโดยกระบวนการการประเมินกลยุทธ์การบริหารจัดการ ต่อไป
(Management Strategy Evaluation (MSE)) แต่ต้องไม่ช้ากว่าปี 2021 (เช่น ห้าปีนับจากมีการนาไปปฏิบัต)ิ ขึ้นอยู่กับผล
ของการตรวจสอบว่า HCR ปัจจุบนั อาจจะปรับปรุงหรือถูกแทนที่ด้วยทาง HCR อื่น

13.

ในกรณีที่การประเมินมวลชีวภาพของประชากรเจริญพันธุ์ตกลงต่ากว่าจุดอ้างอิงขีดจากัด (limit reference point), จะต้องมี
การทบทวน HCR และต้องพิจารณาการใช้ HCR อื่น ซึง่ ออกแบบมาเป็นการเฉพาะสาหรับแผนการฟื้นฟูตามข้อแนะนาของ
คณะกรรมาธิการ

14.

ปริมาณการจับรายปีที่เสนอแนะตาม HCR จะนาไปใช้อย่างต่อเนื่องตามที่กาหนดในวรรค 11 ข้างต้น ยกเว้น ในกรณี
สถานการณ์แวดล้อมที่เป็นข้อยกเว้น เช่น สาเหตุจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง ในสถานการณ์เช่นนั้น ๕ระกรรมการ
วิทยาศาสตร์ต้องเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสม
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ข้อเสนอแนะทางวิทยาศาสตร์ Scientific Advice
15.

คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ IOTC ต้อง:
a)

รวมเอา LRP และ TRP เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ใดๆซึ่งอยู่ภายใต้การประเมินสถานภาพในอนาคตของ
ประชากรปลาทูน่าท้องแถบของ IOTC

b)

ดาเนินการ และรายงานการประเมินสถานภาพประชากรปลาทูน่าท้องแถบโดยใช้โมเดล ต่อคณะกรรมาธิการ ทุกๆ
สาม (3) ปี โดยเริ่มด้วยการประเมินครั้งต่อไปคือในปี 2017

c)

ดาเนินการแผนการทางานเพื่อการปรับปรุงกระบวนการประเมินกลยุทธ์การบริหารจัดการ (Management
Strategy Evaluation (MSE)) ต่อไป สาหรับการประมงปลาทูน่าท้องแถบของ IOTC ตามที่กาหนดในวรรค 12
รวมทั้ง แต่ไม่กาหนดเพียงแค่
i.

การปรับปรุงโมเดลการปฏิบัติการ (operating model(s)/used)

ii.

กระบวนการบริหารจัดการทางเลือก (Alternative management procedures)

iii.

การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสถิติ (Refining performance statistics)

บทส่งท้าย Final Clause
16.

คณะกรรมาธิการต้องทบทวนมาตรการนี้ ในการประชุมประจาปีในปี 2019 หรือก่อนหน้า หากมีเหตุผล และ/หรือ หลักฐานที่
ชี้ว่าประชากรปลาทูน่าท้องแถบมีความเสี่ยงต่อการเกินจุด LRP
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ผนวก Appendix 1
Table 1. ค่าความหนาแน่นในการทาการประมงต่อระดับสถานะภาพของประชากรโดยประมาณ (Bcurr /B0 ) ซึ่งได้จากโดยกฎควบคุม
การใช้ประโยชน์ HCR
สถานภาพประชากร
Stock status (Bcurr
/B0)

ค่าความหนาแน่นในการ
ทาการประมง
Fishing Intensity

สถานภาพประชากร
Stock status (Bcurr /B0 )

ค่าความหนาแน่นในการ
ทาการประมง
Fishing Intensity

(I)

(I)

0.40 หรือ สูงกว่า
0.39
0.38
0.37
0.36
0.35
0.34
0.33
0.32
0.31
0.30

100%
96.7%
93.3%
90.0%
86.7%
83.3%
80.0%
76.7%
73.3%
70.0%
66.7%

0.24
0.23
0.22
0.21
0.20
0.19
0.18
0.17
0.16
0.15
0.14

46.7%
43.3%
40.0%
36.7%
33.3%
30.0%
26.7%
23.3%
20.0%
16.7%
13.3%

0.29
0.28
0.27
0.26
0.25

63.3%
60.0%
56.7%
53.3%
50.0%

0.13
0.12
0.11
0.10 หรือ ต่ากว่า

10.0%
6.7%
3.3%
0%
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ข้อมติ 16/03
เรื่อง การติดตามการตรวจสอบประสิทธิภาพ ครั้งที่ 2
Keywords: Performance review; ความตกลง IOTC (IOTC Agreement)
อาศัยความ ตามวรรค 1 มาตรา IX ของความตกลง IOTC, ให้การรับรองว่า:
1.

คณะกรรมาธิการรับรองข้อแนะนาในการรายงานของคณะกรรมการ Panel Report (ผนวก I)

2.

เพื่อปรับปรุงการทางานของ IOTC และเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง รวมทั้งความจาเป็นที่เป็นไปได้ในการแก้ไขความตกลง IOTC
(IOTC Agreement) และจะมีการจัดตัง้ คณะกรรมการเฉพาะกิจทางเทคนิค (ข้อกาหนดของการว่าจ้าง (ToR) ตามผนวก II)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดเตรียมแผนการทางาน (Program of Work) โดยมีการดาเนินการที่เป็นรูปธรรมตามข้อเสนอแนะ
รวมทั้งการจัดลาดับความสาคัญ กาหนดเวลาที่ต้องการ งบประมาณและข้อความที่เป็นไปได้ของข้อตกลงใหม่ คณะกรรมการ
เฉพาะกิจทางเทคนิค ต้องทางานให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคม 2019 ตามที่กาหนดไว้ใน ToR

3.

ร่างแผนงานและข้อแนะนาของคณะกรรมการเฉพาะกิจทางเทคนิคจะต้องถูกทบทวนโดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์
คณะกรรมการปฏิบัติตาม และ คณะกรรมาธิการบริหารและการเงิน ภายหลังการทบทวนแล้ว คณะกรรมาธิการจะพิจารณา
แผนงานดังกล่าว

4.

การตรวจสอบประสิทธิภาพของ IOTC จะต้องดาเนินการทุกๆ 5 ปี ตามข้อแนะนาของกระบวนการโกเบ (Kobe process)

5.

ข้อมตินี้ บังคับใช้แทนข้อมติ 09/01 เรื่อง การติดตามการตรวจสอบประสิทธิภาพ
ผนวก II
ร่างขอบเขตงาน (ToR) – คณะกรรมการทางเทคนิคเรื่องการตรวจสอบประสิทธิภาพ

คณะกรรมการทางเทคนิคได้รบั การจัดตั้งขึ้นตามร่างขอบเขตงาน ต่อไปนี้ :
1.

เพื่อการเตรียมแผนงานที่มีการดาเนินการที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับข้อแนะนาของรายงานผลการปฏิบัติการตรวจสอบ รวมทั้งการ
จัดลาดับความสาคัญ การกาหนดระยะเวลา งบประมาณ

2.

เพื่อพัฒนาข้อความใหม่ของความตกลง IOTC โดยคานึงถึงข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบประสิทธิภาพครั้งที่ 2 (2PRP) โดยมี
ขอบเขตดังต่อไปนี:้
a)

การพัฒนาภาษาต้องการสาหรับความตกลง IOTC โดยคานึงถึงหลักการที่ทันสมัยของการจัดการประมง

b)

พัฒนาแผนงานที่เป็นแผนงานระยะเวลาหลายปี (a multi-year Program of Work) ซึง่ กาหนดประเด็นที่มีการ
เรียงลาดับความสาคัญที่เฉพาะเจาะจง และจะใช้ในการอภิปรายโดยใช้การวิเคราะห์ทางกฎหมายที่มีอยู่ในรายงาน
ฉบับนี้ เพื่อที่จะแจ้งให้คณะกรรมการเทคนิคมีการพิจารณา
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c)

จัดทาข้อเสนอเพื่อที่จะสามารถทาให้ผู้ที่มีส่วนในการประมงทั้งหมด (fishing players) เข้ามามีส่วนร่วมใน
IOTC ได้

d)

เมื่อสมาชิก CPCs ทั้งหมดมีความประสงค์ ควรต้องเข้าร่วมในคณะกรรมการเทคนิคนี้ และโดยที่มีเงินทุน
สนับสนุนสาหรับรัฐชายฝั่งที่กาลังพัฒนาในการเข้าร่วมประชุม

e)

คณะกรรมการเทคนิคมีการประชุมอย่างน้อยทุกๆปี และ ขยายขอบเขตการทางานของเป็นระยะๆ โดยใช้
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.

เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการในการตัดสินใจว่า IOTC จะยังคงอยู่ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานของ FAO หรือ
จะแยก ออกมาเป็นนิติบุคคลทางกฎหมาย และเริ่มดาเนินการปรึกษากับ FAO เนื่องจากมีความจาเป็นเพราะมีลาดับ
ความสาคัญสูงสุด หากมีความจาเป็นและเหมาะสมเพื่อที่จะรับรองความตกลงที่เป็นสถานะทางกฎหมายที่เป็นอิสระ
คณะกรรมการทางเทคนิคสามารถเสนอให้สิ้นสุดความตกลง IOTC ตามมาตรา XXII ของความตกลงปัจจุบัน

4.

เพื่อรายงานและให้ข้อเสนอแนะตามที่เหมาะสมต่อคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับความก้าวหน้าตามข้อมติ Resolution
09/01 [superseded by Resolution 16/03] เรื่องการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ on the Performance
Review follow-up

5.

ในการพัฒนาเสนอแก้ไขข้อตกลงในปัจจุบันและจัดทาร่างข้อเสนอแนะ โดยจะต้องคานึงถึงข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิก
ประเภทพันธสัญญา ของ IOTC สมาชิกที่ไม่ใช่ประเภทพันธสัญญา แต่ให้ความร่วมมือ และผู้ที่มีบทบาทในการประมง
อื่นๆของ IOTC Fishing player

6.

คณะกรรมการทางเทคนิคต้องดาเนินงานของตนโดยสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานต่อไปนี้:

2016–17
2017–18
ประชุมเป็นระยะๆ เพื่ออภิปรายการเสนอ ประชุมเป็นระยะๆเพื่ออภิปรายการเสนอ
เสนอแก้ไขข้อตกลง รวมทั้งจัดทาร่าง
เสนอแก้ไขข้อตกลงต่อไป และเพื่อพัฒนา
ข้อความ และข้อเสนอแนะต่อ
ข้อความในความตกลง ซึ่งจะเสนอให้เป็น
คณะกรรมาธิการ เพื่อการตัดสินใจว่า IOTC ข้อความที่จะมีการเจรจาตกลงสาหรับการ
จะยังคงอยู่ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานของ ประชุมต่อไปในอนาคต ซึ่งจะ
FAO หรือจะแยก ออกมาเป็นนิติบุคคลทาง
กฎหมาย ในการประชุมประจาปี 2018
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2018–19
ประชุมเป็นระยะๆเพื่อที่จะทาให้การเสนอ
แก้ไขความตกลงเสร็จสิ้น หากเป็นไปได้
เสนอข้อความความตกลงเพื่อให้มีการ
รับรอง

ข้อมติ 16/04
เรื่อง การดาเนินการโครงการนาร่องเพื่อส่งเสริมกรอบการปฏิบัติงานผู้สังเกตการณ์การระดับภูมิภาคของ IOTC
Keywords: กรอบการปฏิบัติงานผู้สังเกตการณ์การระดับภูมิภาค (Regional Observer Scheme)
ADOPTS in accordance with the provisions of Article IX, paragraph 1 of the IOTC Agreement the following:
1.

สร้างโครงการนาร่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของข้อมติ Resolution 11/04 เรื่อง กรอบการปฏิบัติงานผู้
สังเกตการณ์การระดับภูมิภาคและเพื่อยกระดับของการปฏิบัติตามการด้าเนินการตามข้อมติ 15/01 และ 15/02 เรื่อง
การบันทึกข้อมูลปริมาณการจับและการลงแรงประมงของเรือประมงในพื้นที่รับผิดชอบของ IOTC และ เรื่อง ข้อบังคับ
ส้าหรับประเทศสมาชิกประเภทพันธสัญญาและประเทศสมาชิกที่ไม่ใช่ป ระเภทพันธสัญญาแต่ให้ความร่วมมือ ในการส่ง
ข้อมูลสถิติตามที่ก้าหนด

2.

โครงการนาร่องนี้จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณ IOTC และ/หรือจากการสมทบแบบสมัครใจ การ
เตรียมการโครงการนาร่องจะต้องคานึงถึง องค์ประกอบดังต่อไปนี้:
a)

การจาแนก และการคัดเลือกสมาชิก (CPCs) ที่เข้ามามีส่วนร่วมโดยสมัครใจ โดยสมาชิกที่เข้ามีส่วนร่วมจะต้อง
ระบุเรือที่จะเข้าร่วมโครงการ

b)

ข้อกาหนดการว่าจ้าง (ToR) และการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์วิทยาศาสตร์ ตามบทบัญญัติในข้อมติ 11/04
15/01 และ 15/02

c)

นิยามของแผนปฏิบัติการสาหรับงานของผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งต้องระบุปฏิทินการทางานและพื้นที่ของกิจกรรม

d)

การตรวจสอบระยะกลาง (mid-term review) และระยะสุดท้าย (final review) และในการตรวจสอบระยะสุดท้าย
ควรมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการที่จะนาประสบการณ์และผลที่ได้จากโครงการนาร่องไปใช้กับพื้นที่ IOTC ทั้งหมด

e)

กลไกการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมในโครงการ

f)

การสนับสนุนส่งเสริมกรอบการปฏิบัติการผู้สังเกตการณ์ระดับภูมิภาคที่มีอยู่แล้ว

3.

คณะกรรมการวิทยาศาสตร์จะร่างข้อแนะนาเกี่ยวกับการจัดทา ToR และงานของผู้สังเกตการณ์, และงบประมาณที่เสนอ
เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมาธิการในปี ค.ศ. 2017. โครงการนี้จะมุ่งไปที่ประเทศกาลังพัฒนา, โดยให้ความสาคัญในการ
ส่งเสริมการดาเนินงานของ ROS ของรัฐหมู่เกาะขนาดเล็กที่เป็นประเทศกาลังพัฒนารัฐ (small island developing
states, SIDS) และประเทศที่พัฒนาน้อย (least developed countries, LDC)

4.

ประเทศสมาชิกประเภทพันธสัญญาจะต้องให้ความเห็นและข้อเสนอแนะภายใน 1 เดือน หลังจากที่เลขาธิการ IOTC ส่ง
ร่างโครงการให้โดยผ่านทางคณะกรรมการวิทยาศาสตร์

5.

การแก้ไขร่างข้อเสนอโครงการ, รวมทั้งรายละเอียดงบประมาณ, จะต้องส่งต่อคณะกรรมการปฏิบัติตามและคณะกรรมการ
บริหารจัดการและการเงินเพื่อตรวจสอบและนาเสนอต่อคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมประจาปี 2017
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6.

โครงการนาร่องจะศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้การสังเกตการณ์ระบบอิเลคทรอนิคส์และการสังเกตการณ์ที่ท่า

7.

คณะกรรมการวิทยาศาสตร์จะประเมินว่าการสังเกตการณ์อิเลคทรอนิคส์หรือการสังเกตการณ์ที่ท่าจะสามารถนาไปใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ตรงตามมาตรฐาน และคณะกรรมการวิทยาศาสตร์จะต้องเสนอมาตรฐานขั้นต่าในการนาระบบ
การสังเกตการณ์อิเลคทรอนิคส์ไปใช้ และจะทาให้ระบบดังกล่าวเพิ่มร้อยละของความครอบคลุมการสังเกตการณ์ประมง
ในมหาสมุทรอินเดียได้อย่างไร

8.

โครงการนาร่องจะต้องไม่ไปขัดขวางการดาเนินการตามกรอบงานการสังเกตการณ์ระดับภูมิภาคที่มีอยู่แล้วของประเทศ
สมาชิกและกองเรือที่เกี่ยวข้อง
ผนวก I
ข้อกาหนดขั้นต่าสาหรับผู้สังเกตการณ์

ผู้สังเกตการณ์วิทยาศาสตร์
1.

2.

โดยปราศจากอคติว่าได้มีการฝึกอบรมเป็นการเฉพาะ และเป็นคุณสมบัติได้รับการแนะนาจากคณะกรรมการวิทยาศาสตร์
เพื่อการปฏิบัติงานให้สมบูรณ์ ผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้:
a)

มีความรู้เกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการของ IOTC ในระดับที่น่าพอใจ

b)

มีความสามารถในการสังเกตและบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

c)

มีความรู้ทางด้านภาษาของเรือธงนั้นๆที่ผู้สังเกตการณ์ลงปฏิบัติงาน

d)

มีประสบการณ์ที่เพียงพอในการจาแนกชนิดสัตว์น้าและเครื่องมือประมง

e)

แสดงหลักฐานว่าผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและความอยู่รอดในทะเล

ผู้สังเกตการณ์ต้อง:
a)

บันทึกและรายงานเมื่อมีการดาเนินกิจกรรมการประมง

b)

สังเกตและประมาณปริมาณจับและตรวจสอบความสอดคล้องกับปริมาณที่ มีการลงบันทึกใน logbook

c)

จดตาแหน่งของเรือเมื่อดาเนินกิจกรรมจับสัตว์น้า

d)

ปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น รวบรวมข้อมูลทางสถิติตามข้อบังคับของ IOTC และการปฏิบัติการตาม
หลักการ logbooks

e)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่บนเรือประมงเหล่านี้ต่อหน่วยงานที่มีอานาจของรัฐเจ้าของธงโดยใช้รายงานผู้
สังเกตการณ์

f)

ส่งรายงานผู้สังเกตการณ์ต่อหน่วยงานที่มีอานาจของรัฐเจ้าของธงภายใน 30 วัน นับจากสิ้นสุดการปฏิบัติการ
สังเกตการณ์
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g)

รักษาความลับของข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการประมงและการขนถ่ายสัตว์น้าของเรือประมง และยอมรับ
ข้อกาหนดนี้โดยการเขียนเป็นเงื่อนไขของการได้รับการแต่งตั้งในฐานะผู้สังเกตการณ์

h)

ปฏิบัติตามข้อกาหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐเจ้าของธงซึ่งมีอานาจเหนือเรือประมงที่ผู้สั งเกตการณ์
ได้รับมอบหมายให้ลงปฏิบัติงาน

i)

เคารพในลาดับอาวุโส และกฎทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ใช้กับบุคลากรในเรือทั้งหมด โดยที่กฎดังกล่าวไม่ส่งผล
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์ภายใต้โครงการนี้ และต่อภาระผูกพันของบุคลากรในเรือ

ภาระผูกพันของผู้ควบคุมเรือ
3.

ผู้ควบคุมเรือต้ออนุญาตให้ผู้สงั เกตการณ์:
a)

ลงเรือประมง, หากสภาพอากาศเอื้ออานวย, และสามารถเข้าถึงบุคลากรในเรือและเครื่องมือประมงและ
อุปกรณ์ แต่ต้องไม่ไปรบกวนการทางานของอุปกรณ์บนเรือนั้น

b)

สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ตามรายการดังต่อไปนี้ เพื่อที่จะเอื้ออานวยต่อการปฏิบัติการตามหน้าที่ของผู้
สังเกตการณ์, หากอุปกรณ์เหล่านี้มีอยู่ในเรือที่ผู้สังเกตการณ์ถูกกาหนดให้ลงปฏิบัติงาน. โดยต้องอยู่บนพื้นฐาน
ของการร้องขอ. อุปกรณ์เกี่ยวกับ

c)

i)

อุปกรณ์การเดินเรือด้วยดาวเทียม; (การปรึกษาหารือเท่านั้น)

ii)

หน้าจอแสดงผลของเรดาร์เมื่อมีการใช้งาน; (การปรึกษาหารือเท่านั้น)

iii)

อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ที่ใช้เพื่อการสื่อสาร

ผู้สังเกตการณ์ต้องได้รับการจัดหาที่พัก อาหาร และมีสุขาภิบาลเพียงพอ เทียบเท่ากับเจ้าหน้าที่ระดับนายเรือ
(officers)

d)

ผู้สังเกตการณ์ต้องได้รับการจัดหาพื้นที่ที่เพียงพอบนสะบานเดินเรือหรือห้องควบคุมเรือ เพื่อการปฏิบตั ิงาน
รวมทั้งพื้นที่บริเวณดาดฟ้าเพื่อการปฏิบัติหน้าที่สังเกตการณ์
ภาระผูกพันของรัฐเจ้าของธง
4.

ธงรัฐจะต้องให้แน่ใจว่าผู้ควบคุมเรือ ลูกเรือ และเจ้าของเรือ ไม่ขัดขวาง ข่มขู่ แทรกแซง มีอิทธิพล ให้สินบน หรือ
พยายามที่จะติดสินบนผู้สังเกตการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

5.

ไม่เกิน 2 เดือน ภายหลังสิ้นสุดเที่ยวเรือ รายงานผู้สังเกตการณ์จะถูกส่งไปที่สานักเลขาธิการ IOTC ผู้ซึ่งจะจัดการข้อมูล
และรักษาข้อมูลที่บันทึกอยู่ในรายงานผู้สังเกตการณ์ให้เป็นไปตามข้อกาหนดการรักษาความลับของ IOTC
และส่งสาเนารายงานผู้สังเกตการณ์ให้กับคณะกรรมการวิทยาศาสตร์

6.

ข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมจากเขตเศรษฐกิจจาเพาะของรัฐชายฝั่งจะส่งให้กับหน่วยงานที่มีอานาจของรัฐชายฝั่งภายใน
ระยะเวลาตามเงื่อนไขและความล่าช้าตามที่ระบุในวรรคก่อนหน้า

การยอมรับผู้สังเกตการณ์ร่วม
7.

ผู้สังเกตการณ์ที่ได้เลือกให้เข้าร่วมในโครงการนาร่อง จะได้รับการยอมรับโดย CPC ทั้งหมด ที่เข้าร่วมในโครงการนี้
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ข้อมติ 16/05
เรื่อง เรือไร้สญ
ั ชาติ
Keywords: เรือไร้สัญชาติ Vessels without nationality, เรือไร้รัฐ stateless vessels, การประมง IUU fishing, การบังคับใช้
enforcement, การขนถ่าย transshipment, การเข้าใช้ท่า port access.
อาศัยความ ตามวรรค 1 มาตรา IX ของความตกลง IOTC, ให้การรับรองว่า:
1.

เรือไร้สัญชาติตามกฎหมายระหว่างประเทศคือ เรือที่ไม่ได้รับสิทธิในการชักธงของรัฐใดหรือตามมาตรา 92 ของกฎหมาย
ทะเล เรือไร้สัญชาติคือ เรือที่ใช้ธงมากกว่า 2 สัญชาติในการเดินเรือ เพื่อใช้ตามสะดวก

2.

เรือไร้สัญชาติที่ทาการประมงในพืน้ ที่อานาจของ IOTC บ่อนทาลายความตกลง IOTC และมาตรการอนุรักษ์และบริหาร
จัดการที่รับรองโดยคณะกรรมาธิการและจัดอยู่ในการประมง IUU

3.

สมาชิกประเภทที่มีพันธสัญญา (Members) และสมาชิกประเภทให้ความร่วมมือแต่ไม่มีพันธสัญญา (CNCPs) ได้รับการ
สนับสนุนให้ดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงในสถานการณ์ที่เหมาะสม
ต้องดาเนินการบังคับใช้ ต่อต้านเรือไร้สัญชาติซึ่งกาลังทาการประมง หรือมีการทาประมง หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ประมงในพื้นที่อานาจของ IOTC และห้ามการเทียบท่าและการขนถ่ายปลาและผลิตภัณฑ์ปลา และการใช้บริการของ
ท่าเรือ โดยเรือดังกล่าว ยกเว้นในกรณีที่จาเป็นต่อความปลอดภัยหรือสุขภาพของลูกเรือ หรือความปลอดภัยของเรือ

4.

สมาชิกประเภทที่มีพันธสัญญา (Members) และสมาชิกประเภทให้ความร่วมมือแต่ไม่มีพันธสัญญา (CNCPs) ได้รับการ
สนับสนุนให้ใช้มาตรการที่จาเป็นรวมถึงกฎหมายภายในประเทศ เพื่อทาให้สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามที่กล่าวในวรรค 3 เพื่อป้องกันและขัดขวางเรือประมงไร้สัญชาติจากการทาการประมง หรือดาเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่อานาจของ IOTC

5.

สมาชิกประเภทที่มีพันธสัญญา (Members) และสมาชิกประเภทให้ความร่วมมือแต่ไม่มีพันธสัญญา (CNCPs) ได้รับการ
สนับสนุนให้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเรือต้องสงสัยว่าไร้สัญชาติเพื่อช่วยให้สถานะของเรือดังกล่าวมีความชัดเจนและแบ่งปัน
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของเรือไร้สัญชาติเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการป้องกันและขัดขวางเรือดังกล่าวในการทา
ประมงหรือดาเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่อานาจของ IOTC การมองเห็นเรือประมงต้องสงสัย หรือ
เรือที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นเรือไร้สัญชาติซึ่งอาจจะทาการประมงในทะเลหลวงภายใต้อานาจของ IOTC หน่วยงานที่มี
อานาจของประเทศสมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของเรือหรืออากาศยานที่แจ้งการมองเห็นจะต้องรายงานต่อสานักเลขาธิการ IOTC
โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้. สานักเลขาธิการ IOTC จะแจ้งเวียนข้อมูลดังกล่าวต่อสมาชิกทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะ
ทาได้ และจะรายงานข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดในการประชุมประจาปีของคณะกรรมการปฏิบัติตาม

6.

Members และ CNCPs ได้รับการสนับสนุนให้ร่วมมือกับรัฐเจ้าของธงในการสร้างความเข้มแข็งให้กับกฎหมาย
การปฏิบัติการ และการเพิ่มศักยภาพขององค์กรรวมทั้งการลงโทษที่รุนแรงเพียงพอ เพื่อการปฏิบัติการต่อต้านเรือธงของ
ตนที่ทาประมงหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่อานาจของและมีการเปลี่ยนธงของเรือไปมา จึงจัดเป็นเรือที่
ไร้สัญชาติดังกล่าว
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ข้อมติ 16/06
เรื่อง มาตรการที่ใช้บังคับในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีของ IOTC ในด้านการรายงาน
Keywords: พันธกรณีการรายงาน; การส่งข้อมูล; ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์; ผลจับ
อาศัยความ ตามวรรค 1 มาตรา IX ของความตกลง IOTC, ให้การรับรองว่า:
1.

ประเทศสมาชิก CPCs ต้องรายงานประจาปี Annual Reports (Report of Implementation) ที่ประกอบด้วยข้อมูล
เกี่ยวกับการดาเนินการในการปฏิบัติตามพันธกรณีด้านการรายงาน ของการประมงของ IOTC ทั้งหมด รวมทั้ง ชนิดพันธุ์
ปลาฉลามที่ถูกจับได้ร่วมกับการประมงของ IOTC โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขั้นตอนในการพัฒนาการเก็บรวบรวมข้อมูลผลจับ
เป้าหมายและสัตว์น้าที่จับได้โดยบังเอิญ

2.

การดาเนินการของประเทศสมาชิกตามที่ได้อธิบายในวรรค 1 ต้องมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการปฏิบัติตามทุกปี

3.

หลังจากมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการปฏิบัติตามและหลังจากมีการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้จากประเทศ
สมาชิกที่เกี่ยวข้องกับกรณีเหล่านี้ ในการประชุมประจาปี คณะกรรมาธิการอาจจะพิจารณา (ตาม guidelines ที่แนบใน
ผนวก I) ห้ามมิให้ประเทศสมาชิก CPCs ที่มิได้รายงานข้อมูลผลจับคานวณ (อย่างเป็นความลับ) รวมทั้งที่มีผลจับเป็น
ศูนย์, ของ1 ชนิดพันธุ์หรือมากกว่า 1 ชนิดพันธุ์ สาหรับปีที่ได้รับข้อมูล เก็บรักษาสัตว์น้าชนิดนั้นไว้ในเรือในปีถัดไปจากปี
ที่ขาดการรายงานหรือการรายงานไม่สมบูรณ์ จนกว่าเลขาธิการ IOTC จะได้รับข้อมูลนั้น โดยสอดคล้องกับข้อมติ
Resolution 15/02 วรรค 2 (หรือการแก้ไขใดในภายหลัง) โดยต้องให้ความสาคัญลาดับแรกกับสถานการณ์ที่มีการไม่
ปฏิบัติตามซ้าๆ ประเทศสมาชิก CPC ใด ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามพันธกรณีด้านการรายงานได้อันเนื่องมาจาก ความ
ขัดแย้งทางด้านพลเมือง (civil conflict) ต้องยกเว้นจากการบังคับใช้ตามมาตรการนี้ ประเทศสมาชิก CPC ที่เกี่ยวข้อง
จะทางานร่วมกับเลขาธิการ IOTC Secretariat ในการกาหนดวิธีการทางเลือกที่เป็นไปได้ และการนาข้อมติไปปฏิบัติ
สาหรับการเก็บรวบนวมข้อมูล และการจัดให้มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม FAO ( FAO data collection methods)

15

ผนวก 1
แนวทางเพื่อการเอื้ออานวยต่อการนาไปใช้ ตาม วรรค 3
1.

คณะกรรมาธิการจะดาเนินการตามตารางเวลาและขั้นตอนที่กาหนดไว้ด้านล่างนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการ
ตามวรรค 3 ของข้อมติ

ปีที่มีการตรวจสอบข้อมูล
(เริ่มในปี 2016 และหลังจากนั้นทุกๆปี)
1. สมาชิก CPCs ส่งข้อมูลผลจับทั้งหมดต่อสานักเลขาธิการ
IOTC ตามข้อมติ
Resolution 15/02 และตามต้นแบบของคณะกรรมการ
วิทยาศาสตร์ รวมถึงปริมาณการจับที่เป็นศูนย์
2. สานักเลขาธิการ IOTC โดยการปรึกษาหารือกับ
คณะกรรมการวิทยาศาสตร์นารายละเอียดสถานภาพของ
ข้อมูลที่มีการส่งรายชนิดหรือรายประชากร (เช่น สมบูรณ์,
ไม่สมบูรณ์, หรือขาดหาย) ลงในรายงานการปฏิบัติตาม
(compliance report) ของแต่ละประเทศสมาชิก CPC
3. คณะกรรมการปฏิบัติตามตรวจสอบรายงาน โดยใช้ข้อมูล
อื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจากเลขาธิการ IOTC คณะกรรมการ
วิทยาศาสตร์ หรือสมาชิก CPC จากการตรวจสอบดังกล่าว
คณะกรรมการปฏิบัติตามจะระบุว่าสมาชิก CPC ใด ที่มิได้
ส่งข้อมูลตามที่กาหนด (นั่นคือ ข้อมูลขาดหาย หรือข้อมูลไม่
สมบูรณ์) และแจ้งต่อประเทศเหล่านั้นว่า ประเทศเหล่านั้น
อาจจะถูกห้ามโดยคณะกรรมาธิการในการเก็บรักษาสัตว์น้า
ชนิดที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการประมงที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจากปี
ถัดไป เว้นแต่ หรือจนกว่าจะมีการส่งข้อมูลให้กับสาหนัก
เลขาธิการ
4. คณะกรรมการปฏิบัติตาม พิจารณาด้วยว่าจะมี
ข้อเสนอแนะให้มีการดาเนินการใดที่สอดคล้องตามข้อมตินี้

ปฏิบัติตามการตัดสินในการห้ามเก็บรักษาสัตว์น้าบนเรือ
1. สมาชิก CPCs ที่พบว่ามีการส่งข้อมูลที่ “ขาดหาย” หรือ
“ ไม่สมบูรณ์” จะไม่สามารถเก็บรักษาสัตว์น้าชนิดเหล่านั้นได้
2. ประเทศสมาชิกที่ได้รับการแจ้งว่ามีการส่งข้อมูลที่ ขาดหาย
“missing data” นั้น ต้องดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว
ที่สุดเท่าที่จะดาเนินการได้
3. ในการปรึกษาหารือเท่าที่จาเป็นและเหมาะสมกับประธาน
ของคณะกรรมการปฏิบัติตามและคณะกรรมาธิการ เลขาธิการ
IOTC จะตรวจสอบข้อมูลที่มีการส่งเข้ามาใหม่ตามกาหนดเวลา
ว่าข้อมูลสมบูรณ์หรือไม่ หากข้อมูลมีความสมบูรณ์ เลขาธิการ
จะแจ้งสมาชิก CPC โดยทันทีว่าให้สามารถเริ่มต้นเก็บรักษาสัตว์
น้าชนิดที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการประมงที่เกี่ยวข้องได้ใหม่

4. ในการประชุมประจาปี, หลังจากการประชุมย่อยเกี่ยวกับการ
จัดส่งข้อมูลและการตัดสินเกี่ยวกับการให้สามารถเริ่มต้นเก็บ
รักษาสัตว์น้าได้ใหม่ คณะกรรมการปฏิบัติการจะทบทวนการ
ตัดสินใจดังกล่าวนี้ และหากพิจารณาว่าข้อมูลยังคงไม่สมบูรณ์
คณะกรรมการปฏิบัติตามจะดาเนินการตามที่ระบุในคอลัมน์
ก่อนหน้า ใน วรรค 3 และ 4
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ข้อมติ 16/07
เรื่อง การใช้ไฟประดิษฐ์เพื่อล่อสัตว์น้า
Keywords: แพล่อสัตว์น้าแบบปล่อยลอย (DFADs), เรือประมง, เรือส่งเสบียงและอุปกรณ์, เรือสนับสนุน, เรือเสริมหรือสารอง, ไฟ
อาศัยความ ตามวรรค 1 มาตรา IX ของความตกลง IOTC, ให้การรับรองว่า:

1.

ห้ามมิให้ เรือประมงและเรืออื่น ประกอบด้วย เรือสนับสนุน เรือจัดหาเสบียงและอุปกรณ์ เรือสารอง/เสริม ที่ชักธงของ
ประเทศสมาชิก IOTC ประเภทพันธสัญญา และประเภทไม่มีพันธสัญญาแต่ให้ความร่วมมือ (เรียกรวมกันว่า CPCs) ใช้
ติดตั้ง หรือเดินเครื่องไฟประดิษฐ์บริเวณผิวน้า หรือจมลงใต้น้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมปลาทูน่าและชนิดพันธุ์ คล้ายทู
น่าบริเวณนอกน่านน้า และห้ามการใช้แสงไฟร่วมกับแพล่อสัตว์น้าแบบปล่อยลอยด้วย (DFADs)

2.

ประเทศสมาชิก ต้องห้ามเรือที่ชักธงประเทศตนมิให้มีการดาเนินกิจกรรมการประมงอย่างจงใจรอบๆ หรือใกล้กับเรือ
หรือแพล่อสัตว์น้าแบบปล่อยลอย (DFADs) ที่ติดตั้งไฟประดิษฐ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อล่อปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายทู
น่าที่อยู่ภายใต้อานาจการบริหารจัดการของ IOTC และในพื้นที่อานาจของ IOTC

3.

แพล่อสัตว์น้าแบบปล่อยลอย (DFADs) ที่ติดตั้งไฟประดิษฐ์, ซึ่งถูกพบว่ามีการใช้งานโดยเรือประมงในพื้นที่อานาจ
รับผิดชอบของ IOTC จะต้องถูกนาออกไปหรือนากลับไปที่ท่าเรือเท่าที่จะทาได้

4.

การห้ามตามวรรค 1 ประเทศสมาชิกที่ใช้ไฟประดิษฐ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อล่อปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายทูน่าใน
ปัจจุบัน อาจจะยังอนุญาตให้เรือใช้ไฟดังกล่าวต่อไปได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2017 ประเทศสมาชิกที่ประสงค์จะ
นาข้อบัญญัตินี้ไปใช้ จะต้องรายงานต่อสานักเลขาธิการ ภายใน 120 วัน หลังจากการรับรองข้อมติ

5.

การใช้ไฟเพื่อการเดินเรือ และเพื่อความจาเป็นต่อความปลอดภัยในสภาพการทางาน ไม่ถูกกระทบจากข้อมตินี้

6.

ข้อมตินี้ บังคับใช้แทน ข้อมติ 15/07 เรื่อง การใช้ไฟประดิษฐ์ในการล่อปลาให้มาสูแพล่อสัตว์น้า
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ข้อมติ 16/08
เรื่อง การห้ามใช้อากาศยานและอากาศยานไร้คนขับเป็นเครื่องช่วยในการทาการประมง
คาสาคัญ: เฮลิคอปเตอร์, โดรนส์, อากาศยาน, อากาศยานไร้คนขับ, การประมง, การค้นหา, ช่วยในการทาประมง, เรือส่งเสบียง
และอุปกรณ์, เรือสนับสนุน, เรือประมง
อาศัยความ ตามวรรค 1 มาตรา IX ของความตกลง IOTC, ให้การรับรองว่า:
1. ประเทศสมาชิกประเภทพันธสัญญา และประเภทไม่มีพันธสัญญาแต่ให้ความร่วมมือ (เรียกรวมกันว่า CPCs) จะต้องห้าม
เรือประมงเรือสนับสนุน และเรือส่งเสบียงและอุปกรณ์ ที่ชักธงของตน มิให้ใช้อากาศยานหรืออากาศยานไร้คนขับเป็น
เครื่องช่วยในการทาการประมง
2. การห้ามตามวรรค 1 CPCs ที่มีเรือซึ่งปัจจุบันได้ใช้อากาศยานหรืออากาศยานไร้คนขับเป็นเครื่องช่วยในการทาการ
ประมง อาจจะยังอนุญาตให้เรือใช้ต่อไปได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2017 ประเทศสมาชิกที่ประสงค์จะนา
ข้อบัญญัตินี้ไปใช้ จะต้องรายงานต่อสานักเลขาธิการ ภายใน 120 วัน หลังจากการรับรองข้อมติ
3. หากปรากฏว่ามีการทาการประมงโดยใช้อากาศยานหรืออากาศยานไร้คนขับเป็นเครื่องช่วย ในพื้นที่อานาจของ IOTC
จะต้องรายงานไปที่รัฐเจ้าของธง และเลขาธิการ IOTC เพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการปฏิบัติตาม
4. อากาศยานหรืออากาศยานไร้คนขับที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ และการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบ ไม่
ถูกห้ามตามวรรค 1 ของมาตรการนี้
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ข้อมติ 16/09
เรื่อง การจัดตัง้ คณะกรรมการทางเทคนิคเรื่องกระบวนการบริหารจัดการ
(Technical Committee on Management Procedure, TCMP)
Keywords: Reference Points, Harvest Control Rules, Precautionary Approach, Management Strategy
Evaluation.
อาศัยความ ตามวรรค 1 มาตรา IX ของความตกลง IOTC, ให้การรับรองว่า:
1. คณะกรรมการทางเทคนิคเรื่องกระบวนการบริหารจัดการจะมีประธานร่วมเป็นประธานคณะกรรมาธิการ (หรือผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้ง) และประธานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ (หรือผู้ที่ได้รบั การแต่งตั้ง) และถ้าเป็นไปได้ ให้ได้รับการอานวย
ความสะดวกโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ คณะกรรมการทางเทคนิคเรื่องกระบวนการบริหารจัดการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อดาเนินการในประเด็นตามลาดับความสาคัญที่ระบุในข้อมติ 14/03 [บังคับใช้แทนโดยข้อมติ Resolution 16/09]
เรื่อง การเสริมสร้างการเจรจาระหว่างนักวิทยาศาสตร์การประมงและนักจัดการ และ 15/10 เรื่อง จุดอ้างอิงเป้าหมาย
(TARGET REFERENCE POINT, TRP) และขีดจากัดอ้างอิง (LIMIT REFERENCE POINT, LRP) และกรอบการตัดสินใจ
หรือข้อมติใดๆในภายหลังที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการ (Management Procedures) และระเบียบวิธีในการ
ประเมินกลยุทธ์การบริหารจัดการ (Management Procedures)
2. วัตถุประสงค์ของ TCMP ต้องเพื่อ:
a. เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจของคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการ(Management
Procedures), รวมทั้งข้อแนะนาโดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์
b. เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและส่งเสริมการพูดคุยและความเข้าใจร่วมกันระหว่างคณะกรรมการวิทยาศาสตร์
ในเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการ(Management Procedures); และ
c. ช่วยคณะกรรมาธิการให้ได้รับข้อมูลและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
3. TCMP จะต้องประชุมกันก่อนและในระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการ, เพื่ออานวยความสะดวกการเข้าร่วมของ CPC
4. ผลลัพธ์ของ TCMP จะได้รับการพิจารณาในการประชุมประจาปีของคณะกรรมาธิการภายใต้วาระการประชุม หลักตาม
วัตถุประสงค์นั้น รวมทังคณะกรรมาธิการจะพิจารณาข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับกระวนการบริหารจัดการ(Management
Procedures).
5. TCMP ต้องมุ่งเน้นการนาเสนอผล และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จาเป็นต่อคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการ
รับรองกระบวนการบริหารจัดการ (Management Procedures) จะต้องใช้รูปแบบมาตรฐานในการนาเสนอเพื่อ
เอื้ออานวยต่อความเข้าใจเนื้อหาของผู้ฟังที่ไม่ใช่นักวิชาการ
6. วาระการประชุมของ TCMP ต้องเน้นเรื่ององค์ประกอบของแต่ละกระบวนการจัดการ ( Management Procedure) ซึ่ง
ต้องการให้คณะกรรมาธิการตัดสินใจ. การรับรองกระบวนการจัดการ (Management Procedures) เป็นกระบวนการที่ช่วย
เน้นย้าให้มีการปรับเปลี่ยนตามการทางานและสร้างความเข้าใจต่อองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
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7. TCMP ควรดาเนินการต่อไปนี้ should undertake the following:
a. การกาหนด, การประเมิน, และการอภิปราย กระบวนการจัดการประมง IOTC ซึ่งช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
ความตกลง IOTC (IOTC Agreement) รวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม ความมั่นคงทางอาหาร และอื่นๆ ซึ่งได้รับ
การกาหนดโดยคณะกรรมาธิการที่จะระบุให้แนวทางบริหารจัดการประมงเชิงนิเวศและหลักการป้องกันไว้ก่อนเป็น
แนวทางที่คณะกรรมาธิการให้การพิจารณา โดยเฉพาะในเรื่องต่อไปนี้;
i. วัตถุประสงค์ของการจัดการที่ครอบคลุม
ประมง IOTC

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาขั้นตอนการจัดการสาหรับการ

ii. จุดอ้างอิงเป้าหมายที่ใช้เป็นการชั่วคราว ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อมติ Resolution 15/10 เรื่อง จุดอ้างอิง
เป้าหมาย (TARGET REFERENCE POINT, TRP) และจุดอ้างอิงขีดจากัด (LIMIT REFERENCE
POINT, LRP) และกรอบการตัดสินใจ (หรือการแก้ไขใดในภายหลัง) กฎการควบคุมการใช้ประโยชน์
Harvest Control Rules (HCRs), รวมถึงขอบเขตที่ HCRS ทีต่ อบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการบริหาร
จัดการ ความน่าจะเป็นที่จะบรรลุจุดอ้างอิงเป้าหมาย การหลีกเลี่ยงจุดอ้างอิงขีดจากัด หรือการสร้าง
ทรัพยากรขึ้นมาใหม่ ความเสี่ยงที่มีต่อการประมงและต่อทรัพยากร ณ จุดอ้างอิงขีดจากัด และจุดอ้างอิง
เป้าหมาย และการยอมให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการนาหลักการป้องกันไว้ก่อนไปปฏิบัติ ตามที่กาหนด ใน
ข้อมติ Resolution 15/10 เรื่อง จุดอ้างอิงเป้าหมาย (TARGET REFERENCE POINT, TRP) และ
จุดอ้างอิงขีดจากัด (LIMIT REFERENCE POINT, LRP) และกรอบการตัดสินใจ (หรือการแก้ไขใดใน
ภายหลัง)
b. พิจารณาข้อแนะนาทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการ (management
procedures) และข้อแนะนาทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องการเพิ่มเติม เพือ่ ใช้สนับสนุนในการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการเรื่องกระบวนการจัดการ (management procedures)
c. บทบาทและความรับผิดชอบจาเพาะของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ
วิทยาศาสตร์ (Scientific Committee, SC) และคณะทางาน (working parties, WP) และการสร้างความชัดเจน
ของปฏิสัมพันธ์และการตอบสนองระหว่างกันของหน่วยเหล่านี้ ในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนากระบวนการจัดการ
(management procedure) (เช่น จากการนางานวิชาการไปพัฒนาใน WP/SC และไปสู่กระบวรการตัดสินใจใน
คณะกรรมาธิการ)
d. พิจารณาระบบการติดตามตรวจสอบข้อมูล และกลไกการนากระบวนการจัดการไปปฏิบัติ เพื่อสร้างความ
มั่นใจต่อประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการใดๆที่ได้รับการรับรองแล้ว
8. ต้องมีการทบทวนความจาเป็นของการมีคณะกรรมการทางเทคนิค (Technical Committee) เรื่องกระบวนการจัดการ ต่อไป
โดยการทบทวนดังกล่าวต้องไม่ช้ากว่าการประชุมคณะกรรมาธิการประจาปี 2019
9. ข้อมตินี้ บังคับใช้แทนข้อมติ Resolution 14/03 เรื่อง การส่งเสริมการพูดคุยระหว่างนักวิทยาศาสตร์การประมงและนักจัดการ
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ข้อมติ 16/10
เพื่อส่งเสริมการนามาตรการอนุรกั ษ์และบริหารจัดการของ IOTC ไปปฏิบัติ
Keywords: Conservation and Management Measures; Capacity building.
อาศัยความ ตามวรรค 1 มาตรา IX ของความตกลง IOTC, ให้การรับรองว่า:
กองทุนพิเศษสาหรับการพัฒนาขีดความสามารถ
1.

คณะกรรมาธิการต้องยังคงรักษากองทุนพิเศษเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติตาม
มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการที่รับรองโดย IOTC กองทุนพิเศษนี้ต้องได้รับเงินสนับสนุนโดยความสมัครใจ และ
ผ่านทางงบประมาณปกติของ IOTC. สานักเลขาธิการ IOTC ต้องติดต่อกับองค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานผู้บริจาค
และองค์กรพัฒนาเอกชน (non-governmental organizations,NGOs) เพื่อหาทุนที่มีการสนับสนุนโดยสมัครใจ

2.

ในระยะเวลา 5 ปี ถัดไป (2017–2021) กองทุนพิเศษเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ ต้องใช้โดยเน้นไปที่, (i) ปรับปรุง
การเก็บรวบรวมข้อมูลในประเทศสมาชิก CPCs ที่เป็นประเทศกาลังพัฒนา และ (ii) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการ
นามาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการไปปฏิบัติ

3.

ในการประชุมใหญ่ ปี ค.ศ. 2021 คณะกรรมาธิการต้องกาหนดลาดับความสาคัญของประเด็นที่จะพัฒนา ในปี ค.ศ.
2022-2026

การจัดเตรียมข้อเสนอที่จะส่ง และการจากัดจานวนข้อเสนอที่จะได้รับการพิจารณา
4.

เพื่อปรับปรุงการประสานงานในเรื่องกระบวนการพัฒนาข้อเสนอ CMMs ใหม่ และ/หรือแก้ไข CMMs เพื่อการพิจารณา
ในการประชุมของคณะกรรมาธิการ สมาชิกประเภทพันธสัญญาได้รับการสนับสนุนให้ส่งหัวข้อของข้อเสนอเบื้องต้น อย่าง
น้อย 60 วันก่อนการประชุมประจาปีเพื่อที่สมาชิกประเภทพันธสัญญาจะได้มีโอกาสในการพิจารณาข้อเสนอที่เสนอโดย
ประเทศสมาชิกอื่น สมาชิกประเภทพันธสัญญาต้องสนับสนุนและเป็นผู้ประสานงานของข้อเสนอ (proposal) (รวมทั้งที่
อยู่อีเมล์ของผู้ประสานงาน) และเพื่อความเหมาะสมมีการร่วมมือกันในการจัดทาข้ อเสนอก่อนการประชุมเพื่อที่จะ
อภิปรายข้อเสนอดังกล่าว หากเป็นไปได้ ต้องไม่มีการจัดทาข้อเสนอที่ซ้ากัน และอาจจะมีมติในประเด็นที่เกิดข้อโต้แย้ง
ก่อนการประชุม (session) เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างการประชุมใหญ่ (Plenary) ไม่ว่าจะมีการปรึกษาหารือกัน
หรือไม่ก็ตาม จะต้องส่งข้อเสนอก่อนการประชุม คณะกรรมาธิการ 30 วัน. ยกเว้นในกรณีที่เป็นข้อเสนอของ CoC and
SCAF ข้อเสนอที่ได้รับหลังกาหนดเวลา ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการหากคณะกรรมาธิการเห็นชอบให้มี
การรับพิจารณา

5.

คณะกรรมาธิการอาจจะพิจารณาจากัดจานวนของข้อเสนอที่เป็นข้อเสนอใหม่ ในการประชุมใหญ่ 1 ครั้ง
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การปรับปรุงข้อมติ STREAMLINING OF RESOLUTIONS
6.

7.

คณะกรรมาธิการต้องพิจารณาการปรับปรุงมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการที่มีอยู่แล้ว โดย:
a)

การยกเลิกมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการที่ล้าสมัย และนาเอาเรื่องสาคัญๆที่ยังคงดาเนินการอยู่มา
รวมเข้าด้วยกันเป็นมาตรการฯใหม่

b)

การนาเอามาตรการฯหลายๆมาตรการฯมาผนวกรวมเข้าด้วยกันเป็นเพียงมาตรการฯเดียวที่มีหลาย
ส่วนภายใต้หัวข้อเรื่องเดียวกัน

ข้อมตินี้ บังคับใช้แทนข้อมติ 12/10 to Promote implementation of Conservation and Management
Measures already adopted by IOTC
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ข้อมติ 16/11
เรื่อง มาตรการรัฐเจ้าของท่า ในการป้องกัน, ขัดขวาง และกาจัด
การประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม
คาสาคัญ: มาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measures); IUU; ท่า (Ports); การตรวจสอบ (Inspections); รัฐเจ้าของท่าPort
State; รัฐเจ้าของธง (Flag State); รายงานการตรวจสอบที่ท่า (Port Inspection Reports); การเข้าฝั่ง (landing).
อาศัยความ ตาม มาตรา IX วรรค 1 ของความตกลง IOTC, ให้การดังต่อไปนี:้
ส่วนที่ 1
บททั่วไป
1.

การใช้ค้าศัพท์

เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อมติน:ี้
a)

“ปลา” หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่เป็นประชากรอพยพย้ายถิ่นไกลทุกชนิดตามความตกลง IOTC;
b) “การประมง” หมายถึง การค้นหา การล่อ การหาตาแหน่ง การจับ การเอาไป การนาปลาไปใช้ประโยชน์
ปลา หรือกิจกรรมใดๆซึ่งสามารถคาดว่าจะส่งผลในการล่อ การหาตาแหน่ง การจับ การเอาไป การเก็บนาปลา
ไปใช้ประโยชน์
c) “กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมง” หมายถึงการดาเนินการใดๆในการสนับสนุน หรือเตรียมการสาหรับ การ
ประมงรวมถึง การเทียบท่า การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป การขนถ่าย หรือการขนย้ายปลา ซึ่งยังไม่ได้ถูก
นาเข้าเทียบท่า เช่นเดียวกับการจัดเตรียมบุคลากร น้ามัน เครื่องมือประมง และอุปกรณ์อื่น ๆ ในทะเล
d) “การประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม” หมายถึง กิจกรรมตามที่ระบุในวรรค 1 ของข้อ
มติ 09/03 [superseded by Resolution 11/03]

2.

e)

“ท่า” หมายรวมถึง สถานีที่อยู่ห่างฝั่ง หรือที่ทาการอื่นใดเพื่อการขึ้นบก การขนถ่าย การบรรจุหีบห่อ การ
แปรรูป การเติมเชื้อเพลิง หรือการเติมเสบียง

f)

“เรือ” หมายถึง เรือใดๆ (vessel, ship of another type or boat) ซึ่งใช้สาหรับ หรือติดตั้งเพื่อใช้ในการขน
ถ่ายหรือตั้งใจเพื่อใช้ในการประมงหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมง

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของข้อมตินี้คือเพื่อป้องกัน ขัดขวาง และกาจัดการประมง IUU โดยการนามาตรการรัฐเจ้าของท่าที่มีประสิทธิภาพไป
ปฏิบัติ เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ปลาที่จับในพื้นที่ IOTC และเพื่อที่จะประกันการอนุรักษ์ในระยะยาว และการใช้ประโยชน์ที่
ยั่งยืนของทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเล
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3.

การน้าไปใช้
3.1

4.

แต่ละประเทศสมาชิก CPC ต้องนาข้อมตินี้ไปใช้ตามกาลังความสามารถในฐานะรัฐเจ้าของท่า โดยใช้กับเรือ
ที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้ชักธงของตนและต้องการนาเรือเข้าเทียบท่า หรือทีท่ ่าใดท่าหนึ่งของรัฐเจ้าของท่า ยกเว้น
กรณีท:ี่
(a)

เรือของรัฐเพื่อนบ้านซึ่งทาการประมงพื้นบ้านเพื่อการยังชีพ โดยที่รัฐเข้าของท่าและรัฐเจ้าของธง
ต้องร่วมมือกันเพื่อรับรองว่าเรือดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องกับการประมง IUU หรือมีส่วนในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการประมง IUU

(b)

เรือบรรทุกซึ่งมิได้มีสัตว์น้าหรือถ้ามีการบรรทุกสัตว์น้าก็มีเฉพาะปลาที่ได้นาขึ้นท่าไปก่อนหน้านั้น
แล้ว โดยไม่มีเหตุผลชัดเจนที่ให้สงสัยว่าเรือลาดังกล่าวมีส่วนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน
การประมง IUU

3.2

ข้อมตินี้ต้องนาไปใช้อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และไม่มีความลาเอียง สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ

3.3

แต่ละประเทศสมาชิก CPC อาจจะใช้ระบบ e-PSM ซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์ IOTC ในการดาเนินการตามข้อมติ ช่วง
ระยะเวลาทดลองใช้ระบบคือเป็นเวลา 3 ปี นับจากปีค.ศ. 2016 ซึ่งจะเป็นระยะเวลาที่จะจัดให้มีการฝึกอบรม
การใช้โปรแกรม และเพื่อการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมต่อไป ประเทศสมาชิกต้องสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งหมด (ตัวแทนเรือ, รัฐเจ้าของท่า และรัฐเจ้าของธง) ใช้ประโยชน์จากแอพลิเคชัน่ e-PSM ให้มากที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้เป็นไปตามข้อมตินี้ และสามารถให้ความเห็นและข้อแนะนาเพื่อการปรับปรุงพัฒนาได้
จนถึงวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2020. ในการประชุมของคณะกรรมการการปฏิบัตติ ามสมัยที่ 16 จะต้องมีการ
ประเมินความสาเร็จของการใช้แอพลิเคชั่น e-PSM และต้องให้มีการนาไปใช้โดยเป็นมาตรการบังคับและต้อง
มีการกาหนดช่วงระยะเวลาในการดาเนินการ หลังจากวันนี้แล้ว ในการส่งคาร้องขอเข้าเทียบท่าด้วยเอกสาร
แบบเดิม (manually) ตามมาตรา 6 จะยังคงมีอยู่ เพื่อใช้ในกรณีทไี่ ม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ด้วยเหตุผล
ใดๆก็ตาม

การบูรณาการและการประสานงานในระดับชาติ
แต่ละประเทศสมาชิก ต้องดาเนินการให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้:
a)

บูรณาการและประสานด้านมาตรการรัฐเจ้าของท่าที่เกี่ยวข้องกับการประมงในระบบการควบคุมที่ท่าซึ่ง
ครอบคลุมมากกว่า

b)

บูรณาการมาตรการรัฐเจ้าของท่ากับมาตรการอื่นๆเพื่อการป้องกัน ขัดขวาง และขจัดการประมง IUU และ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการประมง IUU โดยคานึงถึงความเหมาะสมกับแผนปฏิบัติการสากล
2001 FAO ในการป้องกัน, ขัดขวาง และขจัดการประมง IUU (2001 FAO International Plan of Action
to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing

c)

ใช้มาตรการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประสานกิจกรรมของหน่วยงานเหล่านั้น
ในการดาเนินการตามข้อมติการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
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ส่วนที่ 2
การเข้าเทียบท่า ENTRY INTO PORT
5.

6.

7.

การก้าหนดท่าเรือ Designation of Ports
5.1

แต่ละประเทศสมาชิก CPC ต้องกาหนด และเผยแพร่ชื่อท่าเรือซึ่งเรือสามารถร้องขอเข้าเทียบท่าตามข้อมตินี้
แต่ละประเทศสมาชิก CPC ต้องส่งรายชื่อท่าเรือที่กาหนดให้สานักเลขาธิการ IOTC ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม
ค.ศ. 2010 ซึ่งต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของ IOTC

5.2

แต่ละประเทศสมาชิก CPC ต้องแน่ใจว่าท่าเรือทุกๆท่าเรือที่กาหนด และเผยแพร่ตามข้อ 5.1 มีขีด
ความสามารถเพียงพอในการปฏิบตั ิการตรวจสอบตามข้อมตินี้

การร้องขอล่วงหน้าเพื่อเข้าเทียบท่า Advance request for port entry
6.1

แต่ละประเทศสมาชิก CPC ต้องกาหนดข้อมูลที่ต้องมีในคาร้อง ตามผนวก I ก่อนทีเ่ รือจะได้รับอนุญาตให้เข้า
เทียบท่าทีท่ ่าเรือของประเทศสมาชิก

6.2

แต่ละประเทศสมาชิก CPC ต้องต้องกาหนดให้มีการแจ้งข้อมูลตามข้อ 6.1 อย่างน้อย 24 ชั่งโมงก่อนการเข้า
เทียบท่าหรือทันทีหลังจากสิ้นสุดการทาการประมง หากระยะเวลามาที่ท่าเรือน้อยกว่า 24 ชั่วโมง สาหรับ
กรณีหลัง, รัฐเจ้าของท่าต้องมีเวลาพอที่จะตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวข้างต้น

การเข้าท่า, การอนุญาตและการปฏิเสธ Port entry, authorisation or denial
7.1

หลังจากได้รับข้อมูลที่กาหนดตามข้อ 6 รวมทั้งข้อมูลอื่นซึ่งอาจจะกาหนดให้แจ้งว่าเรือที่ร้องขอเข้าเทียบท่ามี
ส่วนในการประมง IUU หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการประมง IUU หรือไม่ แต่ละประเทศ
สมาชิก CPC ต้องตัดสินใจว่าจะอนุญาตหรือปฏิเสธการเข้าเทียบท่าของเรือ และต้องแจ้งผลการตัดสินใจไปที่
เรือหรือตัวแทนเรือ

7.2

ในกรณีที่มีการอนุญาตให้เข้าเทียบท่า ผู้ควบคุมเรือหรือตัวแทนเรือต้องแสดงการอนุญาตให้เรือเจ้าเทียบท่าต่อ
เจ้าหน้าที่ที่มีอานาจของประเทศสมาชิกในทันทีที่เรือมาถึงท่า

7.3

ในกรณีที่ได้รับการปฏิเสธเข้าเทียบท่า แต่ละประเทศสมาชิก CPC แจ้งผลการตัดสินใจตามข้อ 7.1 ไปที่รัฐ
เจ้าของธงของเรือ และแจ้งรัฐชายฝั่งที่เกี่ยวข้องและสานักเลขาธิการ IOTC ตามความเหมาะสมเท่าที่จะทาได้
หากเห็นว่าเหมาะสมจาเป็นต่อการต่อต้านการประมง IUU ในระดับโลก ควรมีการแจ้งการตัดสินใจดังกล่าวนี้
ต่อเลขาธิการของ RFMO อื่น ๆด้วย

7.4

การดาเนินการโดยปราศจากอคติตามข้อ 7.1 เมื่อประเทศสมาชิก CPC มีหลักฐานที่เพียงพอว่าเรือที่ต้องการ
เข้าเทียบท่ามีส่วนร่วมในการประมง IUU หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการประมง IUU
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรือดังกล่าวมีรายชื่ออยู่ในรายชื่อเรือที่มีส่วนในการประมง IUU หรือมีส่วนในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการประมง IUU ซึ่งเป็นรายชื่อที่ได้รับการรับรองโดยองค์การจัดการประมงส่วน
ภูมิภาคและเป็นไปตามกฎและระเบียบขององค์กรดังกล่าว และสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
ประเทศสมาชิก CPC ต้องปฏิเสธการเข้าเทียบท่าของเรือ
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8.

7.5

แม้ว่าจะมีการกาหนดการดาเนินการในข้อ 7.3 และ 7.4 ประเทศสมาชิก CPC อาจจะอนุญาตให้เรือตามที่
กล่าวถึง เข้าเทียบท่าของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินการตรวจสอบเรือดังกล่าวเป็นการเฉพาะ และ
ดาเนินการที่เหมาะสมตามกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งอย่างน้อยที่สุดต้องมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการ
ปฏิเสธการเข้าเทียบท่าเพื่อเป็นการป้องกัน การต่อต้านและการกาจัดการประมง IUU และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการสนับสนุนการประมง IUU

7.6

เมื่อเรือตามที่กล่าวถึงในข้อ 7.4 หรือ 7.5 อยู่ที่ท่าเพื่อเหตุผลใดก็ตาม ประเทศสมาชิกนั้นต้องปฏิเสธให้ใช้ท่า
เพื่อการนาสัตว์น้าขึ้นฝั่ง การขนถ่าย การบรรจุหีบห่อ และการแปรรูปสัตว์น้า และ เพื่อการใช้บริการอื่นๆของ
ท่าเรือ รวมทัง้ การเติมน้ามันเชื้อเพลิง การเติมเสบียง การซ่อมบารุงและการซ่อมบารุงใหญ่ (drydocking)
ใช้ข้อ 9.2 และ 9.3 ของข้อ 9 บังคับโดยอนุโลม (mutatis mutandis)ส้าหรับกรณีดังกล่าว การปฏิเสธการ
ใช้ท่าเรือดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ

เหตุสุดวิสัย หรือ อยู่ในอันตราย Force majeure or distress

ข้อมตินี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการเข้าเทียบท่าของเรือที่เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรืออยู่ใน
อันตราย ข้อมตินี้ไม่เป็นเหตุที่ป้องกันมิให้รัฐเข้าของท่าอนุญาตให้เรือเข้าเทียบท่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือบุคคล
เรือ หรืออากาศยานทีอ่ ยู่ในสภาวะไม่ปลอดภัยหรืออยู่ในอันตราย
ส่วนที่ 3
การใช้ท่า
9.

การใช้ท่า
9.1

เมื่อเรือเข้ามาเทียบท่าใดท่าหนึ่งของประเทศสมาชิกประเทศสมาชิกต้องปฏิเสธ โดยเป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของรัฐเจ้าของท่าและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งข้อมติเพื่อการอนุรักษ์
และบริหารจัดการนี้ การใช้ท่าเพื่อการนาสัตว์น้านาสัตว์น้าขึ้นฝั่ง การขนถ่าย การบรรจุหีบห่อ และการแปร
รูปสัตว์น้าซึ่งยังไม่ได้มีการนาขึ้นฝั่งก่อนหน้านี้และเพื่อการใช้บริการอื่นๆของท่าเรือ รวมทัง้ การเติมน้ามัน
เชื้อเพลิง การเติมเสบียง การซ่อมบารุงและการซ่อมบารุงใหญ่ (dry docking). ถ้าหาก:
a)

ประเทศสมาชิก CPC พบว่า เรือนั้นไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องในการทาการประมงหรือทากิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับกรประมงตามที่กาหนดโดยรัฐเจ้าของธง

b)

ประเทศสมาชิก CPC พบว่าเรือนั้นไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องในการทาการประมงหรือทากิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับกรประมงตามที่กาหนดโดยรัฐชายฝั่งในส่วนของพื้นที่ที่อยู่ใต้อานาจของรัฐชายฝั่งนั้น

c)

ประเทศสมาชิก CPC ได้รับหลักฐานที่ชัดเจนว่าปลาที่อยู่ในเรือ ได้มาจากการฝ่าฝืนข้อกาหนดของ
รัฐชายฝัง่ ในส่วนของพื้นที่ที่อยู่ใต้อานาจของรัฐชายฝั่งนั้น

d)

รัฐเจ้าของธงไม่มีการยืนยันกับรัฐเจ้าของท่าภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามการร้องขอของรัฐ
เจ้าของท่า ว่าปลาที่อยู่ในเรือได้มาโดยสอดคล้องกับข้อกาหนดขององค์การจัดการประมงระดับ
ภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง
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e)

9.2

ประเทศสมาชิก CPC มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเรือนั้นมีส่วนในการประมง IUU หรือมีส่วนในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการประมง IUU รวมทั้งในการสนับสนุนของเรือตามที่กล่าวถึงในข้อ 7.4
นอกเสียจากว่า เรือสามารถที่จะแสดงให้เห็นว่า:
i.

ได้กระทาในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อมติ IOTC ที่เกี่ยวข้อง

ii.

ในกรณีของการจัดหาบุคลากร น้ามันเชื้อเพลิง เครื่องมือประมงและอุปกรณ์และเสบียง
อื่นๆในทะเล ซึ่งเรือซึ่งได้รับการจัดหาสิ่งเหล่านีใ้ ห้ในช่วงเวลาที่มีการจัดหาให้ไม่ได้เป็นเรือ
ตามที่กล่าวถึงในข้อ 4 ของวรรค 7

ถึงแม้จะมีตาม ข้อ 9.1 ก็ตาม ประเทศสมาชิกหนึ่งๆ ต้องไม่ปฏิเสธเรือที่กล่าวถึง ในกรณีที่มีการใช้บริการของ
ท่าเรือเพื่อ:
a)
จาเป็นต่อความปลอดภัยหรือสุขภาพของลูกเรือหรือเรือ โดยต้องแสดงให้เห็นถึงความจาเป็น
ดังกล่าว
b)

หากจาเป็น, เพื่อการจมเรือ

9.3

เมื่อประเทศสมาชิกปฏิเสธการใช้ท่าตามวรรคนี้, ประเทศสมาชิก CPC ต้องแจ้งรัฐเจ้าของธงโดยทันทีและหาก
เหมาะสมจาเป็น ต้องแจ้งรัฐชายฝั่งที่เกี่ยวข้อง IOTC หรือองค์การจัดการประมงระดับภูมิภาคและองค์กร
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของรัฐเจ้าของท่าดังกล่าว

9.4

ประเทศสมาชิกต้องยกเลิกการปฏิเสธการให้เรือใช้ทา่ ของตนตามข้อ 9.1 เฉพาะในกรณีที่มีหลักฐานเพียงพอที่
พิสูจน์ได้ว่าหลักฐานที่ใช้ในการปฏิเสธเรือนั้นไม่เพียงพอ หรือผิดพลาด หรือหลักฐานดังกล่าวใช้ไม่ได้อีกต่อไป

9.5

เมื่อประเทศสมาชิกยกเลิกการปฏิเสธการให้เรือใช้ท่าของตนตามข้อ 9.4 จะต้องแจ้งต่อภาคีที่ได้รับแจ้งตาม
ข้อ 9.3 ทันที
ส่วนที่ 4

10.

การตรวจสอบและการดาเนินการภายหลังการตรวจสอบ
ระดับ และล้าดับความส้าคัญส้าหรับการตรวจสอบ Levels and priorities for inspection
10.1

แต่ละประเทศสมาชิกต้องทาการตรวจสอบอย่างน้อย 5% ของการนาสัตว์น้าขึ้นท่า หรือการขนถ่ายที่ท่าใน
แต่ละปีที่รายงาน

10.2

การตรวจสอบจะต้องรวมถึงการติดตามตรวจสอบปริมาณที่ขนถ่ายออกจากเรือทั้งหมด และมีการสอบทาน
(cross-check) กับปริมาณสัตว์น้ารายชนิดที่มีการแจ้งว่ามีการนาขึ้นท่าหรือมีการขนถ่ายไปก่อนหน้า เมื่อการ
นาขึ้นท่า หรือการขนถ่ายเสร็จสิ้น ผู้ตรวจสอบต้องรับรองและบันทึกปริมาณสัตว์น้ารายชนิดที่ยังคงเหลืออยู่ใน
เรือ

10.3

ผู้ตรวจสอบต้องพยายามอย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการทาให้เกิดความล่าช้าของเรือ และต้อง
แน่ใจว่าเรือได้รับผลกระทบจากการรบกวนจากการตรวจสอบและได้รับความไม่สะดวกน้อยที่สุด และต้อง
หลีกเลี่ยงการกระทาที่ส่งผลให้ปลาเสื่อมคุณภาพ
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10.4

11.

ประเทศสมาชิก CPC เจ้าของท่า อาจจะเชิญผู้ตรวจสอบจากประเทศสมาชิกอื่นเข้าร่วมกับผู้ตรวจสอบของ
ประเทศตน ในการตรวจสอบการนาสัตว์น้าขึ้นฝั่งหรือการขนถ่ายสัตว์น้าของเรือประมงที่ชักธงประเทศสมาชิก
อื่น

การด้าเนินการตรวจสอบ
11.1

แต่ละประเทศสมาชิก CPC ต้องแน่ใจว่า ผู้ตรวจสอบปฏิบัติตามหน้าที่ อย่างน้อยตามมาตรฐานขึ้นต่าสุดตามที่
กาหนดไว้ในผนวก Annex II

11.2

แต่ละประเทศสมาชิก CPC ต้องดาเนินการตรวจสอบที่ท่าของตน โดย:
a)

แน่ใจว่าการตรวจสอบได้ดาเนินการโดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอานาจและมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมี
การพิจารณาตามข้อ 14

b)

แน่ใจว่าก่อนการตรวจสอบผู้ตรวจสอบได้แสดงเอกสารที่จาเป็นเพื่อแสดงตนในการเป็นผู้ตรวจสอบ
ดังกล่าว

c)

แน่ใจว่าผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมดของเรือที่เกี่ยวข้อง ปลาในเรือ อวนและเครื่องมือ
ประมงอื่นใด, อุปกรณ์, และเอกสารหรือบันทึกใดในเรือซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อรับรอง
การปฏิบัติตามของเรือว่าสอดคล้องกับข้อมติอนุรักษ์และบริหารจัดการs

d)

กาหนดให้ผู้ควบคุมเรือให้ความช่วยเหลือ และให้ข้อมูลที่จาเป็นทั้งหมด และแสดงเอกสารและสื่อที่
เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะได้รับการร้องขอหรือรับรองสาเนาเอกสารเหล่านั้น

e)

ในกรณีที่มีการเตรียมการทีเ่ หมาะสมกับรัฐเจ้าของธงของเรือ ให้เชิญรัฐเจ้าของธงร่วมการตรวจสอบ
ด้วย

f)

ผู้ตรวจสอบต้องพยายามอย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการทาให้เกิดความล่าช้าของเรือ
และต้องแน่ใจว่าเรือได้รับผลกระทบจากการรบกวนจากการตรวจสอบและได้รับความไม่สะดวก
น้อยที่สุด รวมทั้งการปรากฏอยู่บนเรือของผู้ตรวจสอบโดยไม่มีความจาเป็น และต้องหลีกเลี่ยงการ
กระทาซึ่งส่งผลให้ปลาในเรือเสื่อมคุณภาพ

g)

พยายามอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทาได้ในการอานวยความสะดวกในการสื่อสารกับผู้ควบคุมเรือหรือ
ลูกเรือ (master or senior crew members) และหากเป็นไปได้ และเมื่อจาเป็นผู้ตรวจสอบต้องมี
ล่ามในการร่วมปฏิบัติการ

h)

แน่ใจว่าได้ดาเนินการตรวจสอบอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และโดยไม่มีความลาเอียง และไม่สร้างความ
ยุ่งยากลาบากให้เกิดขึ้นกับเรือใด

i)

ต้องไม่รบกวนต่อความสามารถของผู้ควบคุมเรือในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่มีอานาจของรัฐ
เจ้าของธง ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
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12.

ผลการตรวจสอบ

แต่ละประเทศสมาชิกต้องรายงานผลการตรวจสอบให้ครอบคลุมข้อมูลตามที่กาหนดไว้ในผนวก Annex III ซึ่งเป็น
ข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าสุด
13. การส่งผลการตรวจสอบ
13.1

13.2
14.

ประเทศสมาชิกที่เป็นรัฐเจ้าของท่าต้องส่งสาเนารายงานการตรวจสอบในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ภายใน
ระยะเวลา 3 ทาการหลังการตรวจสอบสอบเสร็จสิ้นสมบูรณ์ไปให้กบั ผู้ควบคุมเรือที่ได้รับการตรวจสอบ, รัฐ
เจ้าของธง, สานักเลขาธิการ IOTC และไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่:
a)

รัฐเจ้าของธงเรือใดๆซึ่งมีการขนถ่ายสัตว์น้าไปยังเรือที่ได้รับการตรวจสอบ;

b)

ประเทศสมาชิก CPCs และรัฐที่เกี่ยวข้อง, รวมทั้งรัฐซึ่งมีหลักฐานจากการตรวจสอบว่าเรือได้เข้าไป
มีส่วนในการประมง IUU หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมงซึ่งสนับสนุนการประมง IUU ในเขต
พื้นที่อานาจของรัฐเหล่านั้น

c)

รัฐซึ่งเป็นสัญชาติของผู้ควบคุมเรือ

สานักเลขาธิการ IOTC ต้องส่งรายงานการตรวจสอบโดยไม่ชักช้าไปที่องค์การจัดการประมงระดับภูมิภาคที่
เกี่ยวข้อง และนารายงานผลการตรวจสอบขึ้นเว็บไซต์ IOTC

การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบ

แต่ละประเทศสมาชิก ต้องแน่ใจว่าผู้ตรวจสอบของตนได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงแนวทางในการ
ฝึกอบรมผู้ตรวจสอบตามผนวก Annex V. ประเทศสมาชิก CPC ต้องแสวงหาความร่วมมือเกี่ยวกับเรือ่ งนี้
15.

การด้าเนินการของรัฐเจ้าของท่า ภายหลังการตรวจสอบ
15.1

ภายหลังการตรวจสอบ เมื่อมีหลักฐานอันเชื่อได้ว่าเรือนั้นได้เข้าไปมีส่วนในการประมง IUU หรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการประมงซึ่งสนับสนุนการประมง IUU ประเทศสมาชิก CPC ที่เป็นผู้ตรวจสอบต้อง:
a)

แจ้งรัฐเจ้าของธง สานักเลขาธิการ IOTC และผู้ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เช่นรัฐชายฝั่งที่
เกี่ยวข้อง หรือองค์การจัดการประมงระดับภูมิภาคอื่นๆ และรัฐที่เป็นสัญชาติของผู้ควบคุมเรือตามที่
ตรวจพบ

b)

ปฏิเสธการให้ใช้ท่าเรือของตนเพื่อ การนาสัตว์น้าขึ้นฝั่ง การขนถ่าย การบรรจุหีบห่อและการแปรรูป
สัตว์น้าซึ่งยังไม่เคยมีการนาขึ้นฝั่งมาก่อน และการใช้บริหารอื่นของท่า รวมถึง การเติมน้ามัน
เชื้อเพลิง และการลงเสบียงและอุปกรณ์ การบารุงรักษาและการซ่อมบารุงใหญ่ (dry docking)
หากกิจกรรมเหล่านี้ยังมิได้ดาเนินการโดยเรือดังกล่าว โดยเป็นไปในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อมติ
เพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
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16.

15.2

ถึงแม้ว่าเรือจะถูกปฏิเสธการเข้าเทียบท่าได้ตามวรรค 15.1 ประเทศสมาชิก CPC ต้องไม่ปฏิเสธการขอเข้า
เทียบท่าของเรือ ในกรณีที่เรือมีความจาเป็นเพื่อความปลอดภัยหรือสุขภาพของลูกเรือ หรือเพื่อความ
ปลอดภัยของเรือ

15.3

ไม่มีเนื้อหาใดในข้อมตินี้ที่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินมาตรการที่เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ
นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในวรรค 15.1 และ 15.2 รวมทั้งมาตรการซึ่งรัฐเจ้าของธงได้แสดงการร้องขอให้
ดาเนินการ

ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือในรัฐเจ้าของท่า
16.1

ประเทศสมาชิก CPC ต้องเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ และต้องให้ข้อมูลนั้น
ทันทีที่ร้องขอ ต่อเจ้าของเรือ, ผู้ประกอบการเรือ, ผู้ควบคุมเรือ หรือตัวแทนของเรือ โดยคานึงถึงความ
ช่วยเหลือใดๆที่จัดให้มีขึ้นตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบภายในประเทศใดๆที่เกี่ยวข้องกับมาตรการรัฐเจ้าของ
ท่าที่ดาเนินการโดยสมาชิก CPC ตามวรรค 7, 9, 11 หรือ 15 รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
สาธารณะหรือสถาบันตุลาการที่มีอยู่เพื่อการนี้ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิที่จะแสวงหาการชดเชยตาม
กฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศในกรณีเกิดการสูญเสีย หรือเกิดความเสียหายเดือดร้อนใด ๆ ที่เป็น
ผลมาจากการกระทาผิดกฎหมายโดยสมาชิก CPC

16.2

สมาชิก CPC ต้อง แจ้งต้อรัฐเจ้าของธง เจ้าของเรือ ผู้ประกอบการเรือ ผู้ควบคุมเรือ หรือตัวแทน ตามที่
เหมาะสม, ถึงผลการช่วยเหลือใดๆดังกล่าว ในขณะที่ภาคีอื่นๆ รัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ ที่ได้รับการ
แจ้งก่อนที่จะมีการตัดสินใจดาเนินการตามวรรค 7, 9, 11 หรือ 15 สมาชิก CPC ต้องแจ้งให้ส่วนต่างๆเหล่านี้
ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจดาเนินการใดๆ
ส่วนที่ 5
หน้าที่ของรัฐเจ้าของธง

17.

หน้าที่ของประเทศสมาชิกที่เป็นรัฐเจ้าของธง
17.1

แต่ละประเทศสมาชิก CPCs ต้องกาหนดให้เรือที่ชักธงของตน ให้ความร่วมมือกับรัฐเจ้าของท่าในการ
ตรวจสอบตามข้อมตินี้

17.2

เมื่อประเทศสมาชิกมีหลักฐานที่ชัดเจนที่เชื่อได้ว่าเรือที่ชักธงของตนมีส่วนในการประมง IUU หรือเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมประมงที่สนับสนุนการประมง IUU และกาลังจะเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือรัฐเจ้าของท่าอื่น ประเทศสมาชิก
ต้องร้องขอให้รัฐเจ้าของท่านั้นตรวจสอบเรือหรือใช้มาตรการอื่นที่สอดคล้องกับข้อมตินี้

17.3

แต่ละประเทศสมาชิก CPCs ต้องสนับสนุนให้เรือทีช่ ักธงตนในการนาสัตว์น้าขึ้นฝั่ง ขนถ่าย บรรจุหีบห่อหรือ
แปรรูป, และใช้ท่าเรือของรัฐเจ้าของท่าซึ่งมีการดาเนินการสอดคล้องตามข้อมตินี้ ประเทศสมาชิก CPCs ต้อง
สนับสนุนการดาเนินการอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และไม่มีความลาเอียง ในการที่จะระบุว่ารัฐใดที่อาจจะไม่
ปฏิบัติตาม หรือไม่ดาเนินการในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อมตินี้
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17.4

ภายหลังการตรวจสอบของรัฐเจ้าของท่า ประเทศสมาชิกที่เป็นรัฐเจ้าของธงได้รับรายงานการตรวจสอบซึ่ง
พบว่าเรือที่ชักธงของตนมีส่วนในการประมง IUU หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมประมงที่สนับสนุนการประมง IUU
รัฐเจ้าของธงจะต้องดาเนินการตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่โดยทันที และเมื่อมีหลักฐานที่เพียงพอ จะต้อง
ดาเนินการมาตรการบังคับให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายโดยไม่ชักช้า

17.5

แต่ละประเทศสมาชิกในฐานะของรัฐเจ้าของธงต้องรายงานประเทศสมาชิก CPCs อื่นๆ รัฐเจ้าของท่าที่
เกี่ยวข้องและรัฐอื่นๆ องค์การจัดการประมงระดับภูมิภาค และ FAO ตามความเหมาะสม เกี่ยวกับการ
ดาเนินการกับเรือที่ชักธงของตนซึ่งเป็นผลมาจากการดาเนินการตามข้อมตินี้ของรัฐเจ้าของท่าว่าเรือนั้นมีส่วน
ในการประมง IUU หรือกิจกรรมการประมงที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการประมง IUU

17.6

แต่ละประเทศสมาชิก CPC ต้องแน่ใจว่ามาตรการซึ่งใช้กับเรือที่ชักธงของตนมีประสิทธิภาพในการป้องกัน,
ขัดขวาง และขจัดการประมง IUU และกิจกรรมการประมงที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการประมง IUU อย่าง
น้อยต้องเท่ากับประสิทธิภาพของมาตรการที่ใช้กับเรือในวรรค 3.1
ส่วนที่ 6
ความต้องการของรัฐกาลังพัฒนา

18.

ความต้องการของรัฐก้าลังพัฒนา
18.1

ประเทศสมาชิกต้องให้ความคานึงอย่างเต็มที่ต่อความต้องการของสมาชิกที่เป็นรัฐกาลังพัฒนาในการนาข้อมติ
นี้ไปปฏิบัติ อนึ่ง IOTC ต้องให้การช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นรัฐกาลังพัฒนาเพื่อที:่
a)

เพิ่มขีดความสามารถของรัฐเหล่านี้ โดยเฉพาะรัฐที่เป็นรัฐด้อยพัฒนาที่สุดในกลุ่มนี้และรัฐหมู่เกาะ
ขนาดเล็กที่เป็นรัฐกาลังพัฒนา เพื่อพัฒนาพื้นฐานด้านกฎหมายและความสามารถในการนา
มาตรการรัฐเจ้าของท่าไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

b)

อานายความสะดวกในการเข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรระหว่างประเทศใดๆของประเทศเหล่านี้ ซึ่งจะ
ช่วยส่งเสริมให้มีการนามาตรการรัฐเจ้าของท่าไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

c)

อานวยความสะดวกในการช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและการนา
มาตรการรัฐเจ้าของท่าไปปฏิบัติใช้โดยรัฐเหล่านี้ โดยประสานกับกลไกระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

18.2

IOTC ต้องให้ความสาคัญกับความต้องการพิเศษของสมาชิกรัฐเจ้าของท่าที่เป็นรัฐกาลังพัฒนา โดยเฉพาะรัฐที่
เป็นรัฐด้อยพัฒนาที่สุดในกลุ่มนี้และรัฐหมู่เกาะขนาดเล็กที่เป็นรัฐกาลังพัฒนา เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลที่
เกิดขึ้นจากการนาข้อมตินี้ไปปฏิบัติจะไม่เป็นภาระที่ไม่เป็นธรรมไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมต่อรัฐ
เหล่านี้. ในกรณีที่มีการสร้างภาระที่ไม่เป็นธรรม (disproportionate) เกิดขึ้น สมาชิก CPCs ต้องร่วมมือกัน
ในการอานวยความสะดวกต่อการนาข้อมตินี้ไปปฏิบัติโดยสมาชิกที่เป็นรัฐกาลังพัฒนาซึ่งมีพันธะผูกพัน
ตามข้อมตินี้

18.3

IOTC ต้องประเมินความต้องการของสมาชิกที่เป็นรัฐกาลังพัฒนา ที่เกี่ยวกับการนาข้อมตินี้ไปปฏิบัติ
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18.4

สมาชิก IOTC CPCs ต้องร่วมมือกันในการจัดให้มีกลไกทางการเงินที่เหมาะสม ในการช่วยให้สมาชิกที่เป็นรัฐ
กาลังพัฒนานาข้อมตินี้ไปปฏิบัติ กลไกเหล่านี้ต้องมุ่งเป็นพิเศษ เพื่อ:
a)

การพัฒนาและการเพิ่มขีดความสามารถ รวมทั้งการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบ และเพื่อการ
ฝึกอบรมในระดับชาติและระดับภูมภิ าคสาหรับนักจัดการที่ท่า นักตรวจสอบ และบุคลากรทาง
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย

b)

การติดตาม การควบคุม การตรวจสอบ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรการรัฐเจ้าของท่า รวมทั้งการเข้าถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยี

c)

การจัดทารายชื่อรัฐกาลังพัฒนาที่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งซึ่งเป็นผลมาจาก
การดาเนินการตามข้อมตินี้
ส่วนที่ 7
หน้าที่ของสานักเลขาธิการ IOTC

19.

หน้าที่ของส้านักเลขาธิการ IOTC
19.1

สานักเลขาธิการ IOTC ต้องนาสิ่งต่อไปนี้ลงในเว็บไซต์ของ IOTC โดยไม่ชักช้า:
a)

รายชื่อที่เรือที่กาหนด (designated ports)

b)

ระยะเวลาที่ต้องแจ้งเข้าล่วงหน้า ซึ่งกาหนดขึ้นโดยแต่ละประเทศสมาชิก CPC

c)

ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่มีอานาจตามที่กาหนดโดยแต่ละประเทศสมาชิก CPC

d)

แบบฟอร์มรายงานการตรวจที่ท่าของ IOTC

19.2

สานักเลขาธิการ IOTC ต้องนารายงานการตรวจที่ท่าซึ่งส่งมาโดยสมาชิกที่เป็นรัฐเจ้าของท่าทั้งหมด ลงใน
เว็บไซต์ของ IOTC ในส่วนที่ได้รับการป้องกันความปลอดภัย โดยไม่ชักช้า

19.3

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับการนาสัตว์น้าขึ้นฝั่งหรือการขนถ่ายแต่ละครั้งต้องนาลงเว็บไซต์ด้วยกัน

19.4

สานักเลขาธิการ IOTC ต้องส่งรายงานการตรวจที่ท่าให้กับองค์การจัดการประมงระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องโดย
ไม่ชักช้า

20.

ข้อมตินี้ต้องใช้กับท่าของประเทศสมาชิก CPCs ภายในพื้นที่อานาจของ IOTC สมาชิก CPCs ที่ตั้งอยู่นอกพื้นที่อานาจ
ของ IOTC ต้องพยายามที่จะใช้ข้อมตินี้

21.

ข้อมตินี้ บังคับใช้แทนข้อมติ 10/11 on Port State Measures to prevent deter and eliminate illegal
unreported and unregulated fishing
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ผนวก I
ข้อมูลที่ต้องแจ้งล่วงหน้าในการแจ้งของนาเรือเข้าเทียบท่า
1. Intended port of call
2. Port State
3. Estimated date and time of arrival
4. Purpose(s)
Port and date of last port
5. call
Name of the
6. vessel
7. Flag State
Type of
8. vessel
International Radio Call
9. Sign
Vessel contact
10. information
11. Vessel owner(s)
12. Certificate of registry ID
13. IMO ship ID, if available
14. External ID, if available
15. IOTC ID
16. VMS

No

Yes: National
33

Yes: RFMO(s)

Type:

Vessel
17. dimensions

Length

Beam

Draft

18. Vessel master name and nationality
19. Relevant fishing authorization(s)
Identifier

Issued
by

Validity

Fishing area(s)

Species

Gear

Relevant transshipment
20. authorization(s)
Identifier

Issued by

Validity

Identifier

Issued by

Validity

21. Transshipment information concerning donor vessels
Date

Location

Name

Flag State

ID

Species

Total catch
22. onboard
Species

Product

Catch area Quantity

23. Catch to be offloaded
Product form Catch area

Quantity
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Quantity

ผนวก II
กระบวนการตรวจเรือของรัฐเจ้าของท่า
ผู้ตรวจต้อง:
a)

ตรวจสอบเท่าที่จะสามารถทาได้ เพื่อพิสูจน์ว่าเอกสารประจาเรือที่มีอยู่ในเรือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเจ้ าของเรือนั้น
เป็นจริง สมบูรณ์ และถูกต้อง รวมทั้งโดยการติดต่อตามที่เห็นสมควรกับรัฐเจ้าของธง หรือตรวจสอบกับระเบียนรายชื่อ
เรือขององค์กรระหว่างประเทศหากจาเป็น

b)

ตรวจสอบธงของเรือ และเครื่องหมายประจาเรือ (เช่น ชื่อ เลขทะเบียนที่ปรากฏภายนอกตัวเรือ เลข International
Maritime Organization (IMO) สัญญาณเรียกขาน และเครื่องหมายอื่นๆ ขนาดเรือสอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสาร

c)

ตรวจสอบเท่าที่จะสามารถทาได้ว่าใบอนุญาตทาการประมงและกิจกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการประมงนั้น เป็นจริง สมบูรณ์
และถูกต้อง สอดคล้องกับข้อมูลที่ให้ไว้ตามผนวก 1

d)

ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและบันทึกที่มีอยู่ในเรือเท่าที่จะสามารถทาได้ รวมทั้งที่อยู่ในรูปแบบอิเลคทรอนิคส์
และข้อมูลระบบติดตามเรือ (vessel monitoring system,VMS) ที่ได้จากรัฐเจ้าของธงหรือสานักเลขาธิการ IOTC หรือ
องค์การจัดการประมงระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง (regional fisheries management organizations (RFMOs) เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องอาจจะรวมถึง logbooks บันทึกผลจับ ข้อมูลการขนถ่ายสัตว์น้าและการค้า รายชื่อลูกเรือ แผนผังระวางเก็บ
สัตว์น้าและภาพวาดโครงสร้างเรือ รายละเอียดห้องเก็บสัตว์น้า และข้อมูลที่กาหนดตามไซเตส Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

e)

ตรวจสอบเท่าที่จะสามารถทาได้ เครื่องมือประมงที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในเรือ รวมทั้งเครื่องมือที่ถูกเก็บไว้ให้รอดพ้นจากการ
มองเห็น รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือไม่ ต้องมีการ
ตรวจสอบลักษณะของเครื่องมือประมงเช่น ขนาดตาอวน ขนาดเส้นเชือก อุปกรณ์ ส่วนควบ ขนาดและลักษณะของอวน
ลอบ คราด ขนาดและจานวนเบ็ด ว่าสอดคล้องกับระเบียบที่บังคับใช้หรือไม่ และมีการทาเครื่องหมายที่สอดคล้องกับ
ใบอนุญาตของเรือลานั้นๆ

f)

พิจารณาเพื่อตัดสินใจ เท่าที่จะสามารถทาได้ ว่าปลาที่มีอยู่ในเรือนัน้ ถูกจับได้โดยสอดคล้องตามใบอนุญาตที่มี

g)

ตรวจสอบสัตว์น้า รวมทั้งการสุ่มตัวอย่างเพื่อหาปริมาณและองค์ประกอบ ในการดาเนินการดังกล่าว ผู้ตรวจสอบอาจจะ
ต้องเปิดที่เก็บสัตว์น้าซึ่งมีการบรรจุไว้ในขั้นต้น และย้ายสัตว์น้า หรือภาชนะบรรจุ เพื่อที่จะตรวจสอบที่เก็บสัตว์น้าได้
อย่างสมบูรณ์ การตรวจสอบดังกล่าวอาจจะรวมถึงการตรวจสอบประเภทของผลิตภัณฑ์ และการระบุน้าหนักสัตว์น้า

h)

ประเมินว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนว่าเรือดังกล่าวมีส่วนในการประมง IUU หรือกิจกรรทที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนการประมง
IUU หรือไม่
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i)

นารายงานให้กับผู้ควบคุมเรือ ซึ่งรายงานดังกล่าวประกอบด้วยผลการตรวจสอบ รวมทั้งมาตรการใดๆที่เป็นไปได้ที่จะ
นามาใช้กับเรือดังกล่าว เพื่อที่จะให้มีการลงนามทั้งโดยผู้ตรวจสอบและผู้ควบคุมเรือ การลงนามของผู้ควบคุมเรือต้อง
เป็นไปเพียงเพื่อให้ทราบว่าได้รับสาเนารายงานแล้วเท่านั้น ผู้ควบคุมเรือต้องได้รับโอกาสในการเพิ่มเติมความคิดเห็นใดๆ
หรือการคัดค้านต่อรายงานดังกล่าว และติดต่อกับหน่วยงานที่มีอานาจที่เกี่ยวข้องของรัฐเจ้าของธงตามที่เหมาะสม
โดยเฉพาะเมื่อผู้ควบคุมเรือประสบกับปัญหาในการทาความเข้าใจกับเนื้อหาในรายงาน ต้องมอบสาเนารายงานให้กับผู้
ควบคุมเรือ

j)

จัดเตรียมการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อจาเป็น และเป็นไปได้
ผนวก III
แบบฟอร์มรายงานการตรวจเรือของ IOTC

1. Inspection report
no
3. Inspecting
authority
4. Name of principal inspector
5. Port of inspection

2. Port State
ID

6. Commencement of inspection
7. Completion of inspection
8. Advanced notification
received

YYYY
YYYY

9. Purpose(s)
LAN
TRX
Port and State and date of last
10. port call
Vessel
11. name
12. Flag State
Type of
13. vessel
14. International Radio Call Sign
15. Certificate of registry ID
16. IMO ship ID, if available
17. External ID , if available
18. Port of registry
19. Vessel owner(s)
20. Vessel beneficial owner(s), if known
and different

Yes

MM

DD

MM

DD
OTH
(specify)

PRO

YYYY

from vessel owner
Vessel operator(s), if different from
21. vessel owner
22. Vessel master name and
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H
H
H
H

No
MM

DD

nationality
Fishing master name and
23. nationality
Vessel
24. agent
25. VMS
No
Yes: National
26. Status in IOTC, including any IUU vessel listing
Vessel
Flag State
identifier
RFMO
status

Relevant fishing
27. authorisation(s)
Identifier

Issued by

Yes:
RFMOs

Vessel on authorised vessel list

Validity

Fishing area(s)

Relevant transhipment
28. authorisation(s)
Identifier
Issued by
Identifier
Issued by
Transhipment information concerning donor
29. vessels
Name

Flag State

ID no

Type:

Species

Vessel on IUU
vessel list

Gear

Validity
Validity

Species

Product
form

Catch

Quantity

area(s)

Evaluation of offloaded catch
30. (quantity)
Produc
Species
t
Catch
form

area(s)

Catch retained onboard
31. (quantity)
Produc
Species
t
Catch
form

Quantity
declared

area(s)

Quantity
declared

Quantity
offloade
d

Quantity
retained
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Difference between quantity declared
and quantity
determined,
if any

Difference between quantity declared
and quantity
determined, if
any

Examination of logbook(s) and other
32. documentation

Yes

No

Comments

Compliance with applicable catch
33. documentation scheme(s)

Yes

No

Comments

Compliance with applicable trade
34. information scheme(s)

Yes

No

Comments

35. Type of gear used
Gear examined in accordance
36. with
Yes
paragraph e) of Annex II

No Comments

37. Findings by inspector(s)

Apparent infringement(s) noted including reference to relevant
38. legal instrument(s)

39. Comments by the master

40. Action taken

41. Master’s signature

42. Inspector’s signature
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ผนวก IV
ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับมาตรการรัฐเจ้าของท่า
ในการนาข้อมติการอนุรักษ์และบริหารจัดการนี้ไปปฏิบัติ แต่ละสมาชิก CPC ต้อง:
a)

หาทางให้มีการสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์

b)

จัดทาเท่าที่จะเป็นไปได้ เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่รายชื่อท่าเรือที่กาหนด ตามวรรค 5.1 และการดาเนินการที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของข้อมติการอนุรักษ์และบริหารจัดการนี้

c)

ระบุอย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ละรายงานการตรวจสอบโดยใช้เลขอ้างอิงที่ขึ้นต้นด้วยรหัสตัว (3-alpha code)
ของรับเจ้าของท่าและระบุหน่วยงานที่ออกเลข

d)

ใช้ประโยชน์เท่าที่จะเป็นไปได้ ระบบรหัสสากลดังนี้ ในผนวก Annexes I และ III และแปลงระบบรหัสอื่นใดเป็นระบบ
สากล

ประเทศ countries/territories:

ISO-3166 3-alpha Country Code

ชนิดพันธุ์ species:

ASFIS 3-alpha code (รู้จักกันในนาม FAO 3-alpha code)

ประเภทเรือ vessel types:

ISSCFV code (รู้จักกันในนาม FAO alpha code)

ประเภทเครื่องมือ gear types:

ISSCFG code (รู้จักกันในนาม FAO alpha code)
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ผนวก V
แนวทางสาหรับการฝึกอบรมผู้ตรวจเรือ
สาระในแผนการฝึกอบรมสาหรับผู้ตรวจสอบของรัฐเจ้าของท่า อย่างน้อยที่สุด ควรจะประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้:
1.

หลักการ

2.

หัวข้อเรื่อง ความปลอดภัยและความมั่นคง

3.

การบังคับใช้กฎหมายและระเบียบของประเทศพื้นที่อานาจและข้อมติเพื่ออนุรักษ์และบริหารจัดการของ IOTC และการ
บังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ

4.

การเก็บรวบรวม การประเมินและการเก็บรักษาหลักฐาน

5.

กระบวนการตรวจสอบทั่วๆไป เช่น การเขียนรายงาน และเทคนิคการสัมภาษณ์

6.

วิเคราะห์ข้อมูล เช่น logbooks เอกสารอิเลคทรอนิกส์และประวัติเรือ (ชื่อ เจ้าของและรัฐเจ้าของธง) การต้องตรวจสอบ
ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ควบคุมเรือ

7.

การขึ้นเรือและการตรวจสอบ รวมทั้งการตรวจสอบที่เก็บสัตว์น้าและการคานวณปริมาตรที่เก็บสัตว์น้า

8.

การพิสูจน์และการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าฝั่ง การขนถ่าย การแปรรูปและสัตว์น้าที่ยังคงเหลืออยู่ในเรือ
รวมทั้งการใช้ตัวแปรในการแปลงค่าสาหรับชนิดพันธุ์และผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน

9.

การจาแนกชนิดพันธุ์ และการวัดขนาดความยาวและค่าพารามิเตอร์ทางชีววิทยาอื่นๆ

10.

การจาแนกประเภทเรือและเครื่องมือประมง และเทคนิคการตรวจสอบและการวัดขนาดเครื่องมือประมง

11.

อุปกรณ์ และการใช้งาน VMS และระบบการติดตามเส้นทางด้วยอิเลคทรอนิกส์อื่น

12.

การดาเนินการภายหลังการตรวจสอบ
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ข้อมติ 16/12
คณะทางานเรื่องการนาข้อมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการไปดาเนินการปฏิบัติ
WORKING PARTY ON THE IMPLEMENTATION OF CONSERVATION AND MANAGEMENT MEASURES
(WPICMM)
ให้การรับรองโดยอาศัยความ ตามวรรค 1 มาตรา IX ของความตกลง IOTC, ว่า:
1. ตามมาตรา XII ของความตกลง คณะกรรมาธิการได้จัดตั้งคณะทางานถาวรเรื่องการนามาตรการอนุรกั ษ์และบริหารจัดการไป
ดาเนินการปฏิบัติ (WPICMM) ซึ่งจะต้องทาหน้าที่เหมือนหน่วยให้คาปรึกษากับคณะกรรมาธิการโดยผ่านทางคณะกรรมการ
ปฏิบัติตาม
2. ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของ WPICMM กาหนดไว้ในผนวก I
3. ข้อมตินี้ต้องผนวกเข้าไปในกฎระเบียบ IOTC (IOTC Rules of Procedure) เมื่อมีการปรับปรุงในครัง้ ถัดไป
ผนวก I
ข้อกาหนดอ้างอิง (TERMS OF REFERENCE) สาหรับคณะทางานเรื่องการนาข้อมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
(WPICMM)
1.

กระบวนการของคณะทางานเรื่องการนาข้อมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการไปปฏิบัติ (WPICMM) ต้องดาเนินการ
โดยสอดคล้อง (mutatis mutandis) กับกฎระเบียบของคณะกรรมาธิการ (Rules of Procedure)

วัตถุประสงค์:
2.
วัตถุประสงค์ของ WPICMM คือเพื่อ :
a)

เพื่อลดการหารือในเชิงเทคนิค ภาระงานและความกดดันในเชิงเวลาของคณะกรรมการปฏิบัติตาม และทาให้
คณะกรรมการปฏิบัติตามได้หันไปมุ่งเน้นด้านยุทธศาสตร์ในการดาเนินการปฏิบัติตามในระดับที่สูงขึ้นในงานที่
ดาเนินการสาหรับคณะกรรมาธิการ

b)

เพิ่มขีดความสามารถของสมาชิกประเภทพันธสัญญา (Member) และสมาชิกที่ไม่ใช่ประเภทพันธสัญญาแต่ให้
ความร่วมมือ (CNCP) (เรียกรวมกันว่า CPCs) ในการสร้างความเข้าใจและนามาตรการอนุรักษ์และบริหาร
จัดการ (CMMs) ของ IOTC ไปปฏิบัติ

c)

จัดลาดับความสาคัญของปัญหาการนามาตรการไปปฏิบัติ และพัฒนามาตรฐานการดาเนินการเพื่อให้สมาชิก
CPCs นาไปใช้

องค์ประกอบ:
3.

WPICMM ต้องประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการปฏิบัติตามด้านการประมง (หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง) ของสมาชิก ที่
อยู่ในระดับที่สามารถตัดสินใจในการดาเนินการได้; สมาชิกประเภทพันธสัญญาของคณะกรรมาธิการต้องมีสิทธิในการ
มอบหมายผู้แทนและผู้สารองผู้แทน, ถ้าจาเป็น, โดยผู้แทนทั้งสองมีคุณสมบัติเหมาะสม, โดยอาจจะร่วมสมทบโดย
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ให้คาปรึกษา
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หน้าที่:
4.

ตรวจสอบเทคนิคการนา CMMs ไปดาเนินการในทุกๆมิติของสมาชิก CPCs และเสนอแนะแนวทางที่สามารถเพิ่มระดับ
การปฏิบัติตามได้

5.

ตรวจสอบในเรื่องเทคนิคการติดตาม, ควบคุมและตรวจตรา (MCS) เพื่อที่จะสามารถเสนอทางเลือกต่อคณะกรรมการ
ปฏิบัติตามในการเพิ่มความเข้มแข็งของ MCS

6.

ทบทวนข้อกาหนดการรายงานที่มีอยู่ใน CMMs เพื่อที่จะทาให้ประสานไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7.

พัฒนาวิธีการประเมินการปฏิบัติตามของสมาชิก CPCs เพื่อจัดทารายงานการปฏิบัติตามของประเทศ ที่เสนอต่อ
คณะกรรมาธิการและรัฐเจ้าของธง ทุกๆปี

8.

ทบทวนและประเมินความมีประสิทธิภาพ และมิติในด้านการนา CMMs ที่รับรองโดยคณะกรรมาธิการไปปฏิบัติจริง
เพื่อที่จะระบุข้อบกพร่องและอุปสรรคในการดาเนินการที่สมาชิก CPCs ประสบ และเพื่อที่จะเสนอทางเลือกสาหรับการ
ปรับปรุงแก้ไข

9.

เสนอการดาเนินการเพื่อที่จะแก้ไขข้อบกพร่องในการนาข้อมติไปปฏิบัติ

10.

การพัฒนามาตรฐานระดับภูมิภาคขั้นต่าในการนาข้อมติ CMMs ไปปฏิบัติ

11.

พัฒนากลยุทธ์การประเมินที่ประสานกันในการระบุเรือที่เข้าไปมีส่วนในกิจกรรมการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม (IUU)

12.

ติดตามการจัดทารายชื่อของเรือที่เชื่อว่าเข้าไปมีส่วนในกิจกรรมการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม (IUU) และการให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินการต่อไป รวมทั้งเมื่อมีการร้องขอโดยคณะกรรมการปฏิบัติตามหรือ
สมาชิก CPCs ที่เกี่ยวข้องในการทบทวนหลักฐานในการนาเสนอ เมื่อหลักฐานดังกล่าวนั้น WPICMM สามารถหาได้

13.

ติดตามการจัดทารายชื่อเรือประมงเบ็ดราวปลาทูน่าขนาดใหญ่ Large Scale Tuna Longline Vessels (LSTLVs)/เรือ
ขนถ่ายสัตว์น้า ที่มีการละเมิดมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ IOTC CMMs ซึ่งมีการบันทึกโดยผู้สังเกตการณ์ภายใต้
แผนงานการขนถ่ายในทะเล และการให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินการต่อไป

14.

ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการปฏิบัติตาม เพื่อช่วยสมาชิก CPCs ในการออกแบบและดาเนินการระบบ MCS ของ
ประเทศ

15.

ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการปฏิบัติตาม เพื่อช่วยสมาชิก CPCs ในการออกแบบและดาเนินการบังคับใช้เพื่อให้มั่นใจ
ว่ามีการปฏิบัติตาม IOTC CMMs

16.

การพัฒนากลไกสร้างขีดความสามารถระดับภูมิภาค เพื่อช่วยสมาชิก CPCs ให้ดาเนินการได้ตามมาตรฐานหรือเงื่อนไข
ขั้นต่าในกาการนา CMMs ไปปฏิบัติ
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17.

ให้ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการนา CMMs ไปปฏิบัติ และกิจกรรมการสร้างขีดความสามารถ รวมทั้งภารกิจ
ในการสนับสนุนการปฏิบัติตาม หลักสูตรการฝึกอบรมและการอบรมเชิงปฏิบัติตามระดับภูมิภาค/ระดับชาติ เพื่อที่จะ
ได้รับการสนับสนุนเงินทุนภายใต้กองทุนพิเศษสาหรับการสร้างขีดความสามารถหรือการสมทบเงินทุนเป็นการพิเศษ

18.

จัดทาข้อเสนอแนะและแนวทางสาหรับแผนการลงโทษกรณีไม่ปฏิบตั ิตาม IOTC CMMs เพื่อให้สมาชิก CPCs และ
คณะกรรมาธิการพิจารณา

19.

ตรวจสอบการปฏิบัติตามโดยใช้ข้อมูลที่ต้องมีการรายงานตามพันธกรณีโดยสมาชิก CPCs และเสนอแนะการดาเนินการ
ในการน้าข้อมติไปปฏิบัติ

20.

งานอื่นๆตามที่กาหนดโดยคณะกรรมการปฏิบัติตามหรือคณะกรรมาธิการ
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มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ CMMS ทีม่ ีผลบังคับใช้ ที่ได้รบั การรับรองในการประชุมสมัยที่ 19 ของ IOTC
2015
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ข้อมติ 15/01
เรื่อง การบันทึกปริมาณจับและการลงแรงประมงโดยเรือประมงในพื้นที่อานาจของ IOTC
Keywords: Data recording; logbook; purse seine; longline; gillnet; pole and line; handline; trolling; fishing
vessels.
ให้การรับรองโดยอาศัยความ ตามวรรค 1 มาตรา IX ของความตกลง IOTC ดังต่อไปนี้:
1. แต่ละประเทศสมาชิกที่เป็นเจ้าของธง จะต้องรับรองว่า เรืออวนล้อมจับ เรือเบ็ดราว เรืออวนติดตา เรือเบ็ดตวัด เรือเบ็ดมือ
และเรือเบ็ดลากทั้งหมด ที่ชักธงของประเทศตนและได้รับอนุญาตให้ทาประมงชนิดพันธุ์ที่บริหารจัดการโดย IOTC เป็นเรือที่
สังกัดในระบบการบันทึกข้อมูล
2. มาตรการนี้จะต้องใช้กับเรืออวนล้อมจับ เรือเบ็ดราว เรืออวนติดตา เรือเบ็ดตวัด เรือเบ็ดมือ และเรือเบ็ดลากทั้งหมด ที่มีขนาด
ความยาวเรือเกิน 24 เมตร และเรือซึ่งมีขนาดความยาวเรือน้อยกว่า 24 เมตรที่ทาการประมงนอกเขต EEZ ของรัฐเจ้าของธง
เรือ ภายในพื้นที่อานาจของ IOTC. ระบบการบันทึกข้อมูลสาหรับเรือประมงของประเทศกาลังพัฒนาที่มีขนาดความยาวเรือ
น้อยกว่า 24 เมตรที่ทาการประมงภายในเขต EEZ ของรัฐชายฝั่งเป็นกรณีที่อยูใ่ น วรรค 11และ 12. เรือประมงของประเทศ
พัฒนาแล้วที่มีขนาดความยาวเรือน้อยกว่า 24 เมตรที่ทาการประมงภายในเขต EEZ ของประเทศสมาชิกที่เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ให้ใช้มาตรการนี้
3. เรือประมงทั้งหมดจะต้องเก็บรักษาสมุดบันทึกการทาการประมงที่เป็น ผนึกกระดาษหรืออิเลคทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย,ตาม
ข้อกาหนดต่าสุด, ข้อมูล และ ข้อความในสมุดบันทึกการประมงตามที่ให้ไว้ในผนวก I, II และ III
4. แต่ละประเทศสมาชิกที่เป็นเจ้าของธง จะต้องส่ง ต้นแบบสมุดบันทึกการทาการประมงที่เป็นทางการเพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูล
โดยสอดคล้องกับ ผนวก Annex I, II and III ต่อเลขาธิการ IOTC ภายใน 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 เพื่อการเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ IOTC เพื่ออานวยความสะดวกต่อกิจกรรมติดตาม ควบคุม และตรวจสอบ (MCS) สาหรับประเทศสมาชิกที่ใช้ระบบ
สมุดบันทึกการทาการประมงแบบอิเลคทรอนิกส์ อาจจะส่ง สาเนาของระเบียบการใช้งานระบบสมุดบันทึกการทาการประมง
แบบอิเลคทรอนิกส์ในประเทศสมาชิกนั้น ชุดของภาพหน้าจอที่จับไว้และชื่อของซอฟแวร์ที่ได้รับการรับรอง หากมีการ
เปลี่ยนแปลงต้นแบบหลังจาก 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 จะต้องส่งต้นแบบที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
5. หากสมุดบันทึกการทาประมงไม่ได้ใช้ภาษาหนึ่งภาษาใดในสองภาษาของ IOTC CPCs จะต้องให้ส่งสมุดบันทึกการทาประมงที่มี
การบรรยายกากับช่องกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนโดยใช้ภาษาหนึ่งภาษาใดในสองภาษาของ IOTC พร้อมทั้งส่งตัวอย่างของสมุด
บันทึกการทาประมง เลขาธิการ IOTC จะต้องเผยแพร่ตัวอย่างของสมุดบันทึกการทาประมงและการบรรยายกากับช่องกรอก
ข้อมูลในเว็บไซต์ของ IOTC
6. ผนวก I ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับ เรือ เทีย่ วเรือ และลักษณะเครื่องมือประมงที่ใช้สาหรับอวนล้อมจับ เบ็ดราว อวนติดตา
เบ็ดตวัด เบ็ดมือและเบ็ดลาก และจะต้องกรอกให้ครบถ้วนเพียงครัง้ เดียวในแต่ละเที่ยวเรือ เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนลักษณะของ
เครื่องมือระหว่างเที่ยวเรือ
7. ผนวก II ประกอบด้วย ข้อมูลสาหรับการทาประมงและผลจับของเครื่องมืออวนล้อมจับ เบ็ดราว อวนติดตา และ เบ็ดตวัด ซึ่ง
จะต้องบันทึกแต่ละครั้ง (set/shot/operation) ที่ทาการประมง
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8. ผนวก III ประกอบด้วย ข้อมูลรายละเอียดของเครื่องมือเบ็ดมือและเบ็ดลาก
9. ผู้ควบคุมเรือต้องบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึกการทาการประมง และจัดส่งให้กับหน่วยงานบริหารจัดการของรัฐเจ้าของธง ใน
กรณีที่เรือได้รับอนุญาตให้ทาการประมงในเขต EEZ ของรัฐชายฝั่ง ต้องจัดส่งให้กับหน่วยงานบริหารจัดการของรัฐชายฝั่งด้วย
โดยนาส่งสมุดบันทึกการทาการประมงเฉพาะส่วนที่ได้ปฏิบัติการทาประมงในเขต EEZ ของรัฐชายฝั่งนั้น เท่านั้น
10. รัฐเจ้าของธงจะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้ของปีนั้นๆรายงานไปที่สานักเลขาธิการ IOTC ภายใน 30 มิถุนายน ของปี
ถัดไป ตามหลักพื้นฐานของการรวบรวมข้อมูล จะต้องนา กฎการรักษาความลับของข้อมูลที่ได้ถูกกาหนดไว้ใน Resolution
12/02 นโยบายและกระบวนการรักษาความลับของข้อมูล (หรือ ข้อมติใดที่จะมาบังคับใช้แทนในภายหลัง) มาใช้กับข้อมูลที่มี
ระดับความละเอียดมาก
11. โดยคานึงถึงความยากในการนาระบบการบันทึกข้อมูลของเรือประมงไปปฏิบัติให้ เกิดผลสาเร็จในประเทศกาลังพัฒนา ให้
ประเทศกาลังพัฒนาเริ่มนาระบบการบันทึกข้อมูลของเรือประมงที่มีขนาดความยาวเรือน้อยกว่า 24 เมตร ที่ทาประมงนอกเขต
EEZ ไปดาเนินการ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2016 เป็นต้นไป
12. คณะกรรมาธิการต้องพิจารณาการพัฒนาแผนงานพิเศษเพื่ออานวยความสะดวกให้กับประเทศกาลังพัฒนาในการนาข้อมตินี้ไป
ปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล นอกจากนี้ ยังกระตุ้นให้ประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนาทางานร่วมกันในการหาโอกาสที่จะ
พัฒนาขีดความสามารถ เพื่อช่วยในการนาข้อมติไปปฏิบัติให้สาฤทธิ์ผลในระยะยาว
13. ข้อมตินี้ บังคับใช้แทนข้อมติ 13/03 เรื่อง การบันทึกข้อมูลการจับและการลงแรงประมงโดยเรือประมงในพื้นที่อานาจของ
IOTC
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ผนวก I
บันทึกครั้งเดียวต่อเที่ยวเรือ (เว้นแต่มีการเปลี่ยนลักษณะเครื่องมือ)
1.1

1.1

1.2

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงาน
1.

วันที่ส่งสมุดบันทึกการทาการประมง logbook

2.

ชื่อผู้ที่รายงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับเรือ
3.

ชื่อเรือ และ/หรือ เลขทะเบียนเรือ

4.

เลข IMO ถ้ามี

5.

เลข IOTC

6.

สัญญาณเรียกขาน (Call sign): ถ้าไม่มีสัญญาณเรียกขาน อาจจะใช้รหัสอื่นที่ระบุตัวตนเฉพาะของเรือ เช่น
เลขที่ใบอนุญาตทาประมง

7.

ขนาดเรือ: ระวางน้าหนักเรือ (Gross ton) และ ความยาวเรือ (LOA, meters)

ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวเรือ
สาหรับการประมงที่มีการออกไปหลายวันต่อเที่ยว ให้บันทึก:

1.3

8.

วันที่ออกจากท่าเรือ Departure date (เวลาท้องถิ่น) และ ท่าเรือที่ออก (port)

9.

วันที่มาถึงท่าเรือ (เวลาท้องถิ่น) ท่าเรือที่มาถึง (port)

ข้อมูลอื่นๆ ที่กาหนด
เบ็ดราว Longline (ลักษณะเครือ่ งมือ):
1.
2.
3.

ความยาวเฉลี่ยของสายเบ็ด Average branch line length (meters): คือ ความยาวเหยียดระหว่างห่วงกับตัว
เบ็ดเป็นเมตร (ภาพที่ 1)
ความยาวเฉลี่ยของสายทุ่น Average float line length (meters): คือ ความยาวที่วัดจากทุ่นไปถึงห่วง
ความยาวเฉลี่ยระหว่างสายเบ็ด Average length between branch (meters): คือ ความยาวเหยียดของสาย
คร่าวที่วัดจากสายเบ็ดหนึ่งไปถึงสายเบ็ดถัดไป
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4.

5.

วัสดุสายคร่าว จาแนกออกเป็น 4 หมวด:
a)

เชือกหนา (Cremona rope)

b)

เชือกบาง (Polyethylene หรือ วัสดุอื่น)

c)

ไนลอนชนิดเกลียว Nylon braided

d)

ไนลอนแบบสายเดี่ยว Nylon monofilament

วัสดุอื่นที่ใช้ยึดอุปกรณ์เข้ากับสายเบ็ด (ตุ้มนา leader/ตัวนา trace) แบ่งออกเป็น 2 หมวด:
a)

ไนลอนแบบสายเดี่ยว Nylon monofilament

b)

อื่นๆ (เช่น ลวด)

อวนล้อม Purse Seine:
(ลักษณะเครื่องมือ):
1.

ความยาวอวน Length of the purse seine net

2.

ความสูงของอวน Height of the purse seine net

3.

จานวนแพล่อสัตว์น้าที่ใช้ต่อเที่ยว: อ้างตาม ข้อมติ 15/08 กรอบปฏิบัติการเรื่องแผนการบริหารจัดการแพล่อสัตว์น้า
(Fish Aggregating Devices ,FADs) รวมทั้ง การจากัดจานวน FADs การเพิ่มรายเอียดลักษณะข้อมูลที่รายงานจากการ
วาง FAD เพื่อช่วยในการจับสัตว์น้า และการพัฒนารูปแบบ FAD เพื่อลดการติดโดยบังเอิญของสัตว์น้าที่ไม่ใช่ชนิด
เป้าหมาย (หรือ ข้อมติใดที่จะมาบังคับใช้แทนในภายหลัง)

(ข้อมูลการค้นหาฝูงปลา):
1.

Days searched

2.

มีการใช้เครื่องบินในการค้นหา Spotter plane used (ใช่ Yes/ไม่ใช่ No)

3.

มีการใช้เรือส่งเสียงและอุปกรณ์ Supply vessel used (ใช่Yes/ไม่ใช่No) ถ้าใช่ ให้ใส่ชื่อเรือและเลขทะเบียนของเรือส่ง
เสียงและอุปกรณ์

อวนติดตา (ลักษณะเครื่องมือ):
1.

ความยาวอวนทั้งหมด (เมตร metres): บันทึกความยาวอวนทั้งหมดที่มีอยู่ในเรือ

2.

ขนาดตาอวน (มิลลิเมตร millimetres): บันทึกขนาดตาอวน (วัดความยาวเหยียดตรงระหว่างปม) ที่ใช้ในเที่ยวเรือ

3.

ความลึกของอวน Depth of assembled net (เมตร meters): ความลึกของอวนเป็นเมตร height of assembled
net in meters
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4.

วัสดุเนื้ออวน: เช่น ไนล่อนถักเกลียว nylon braid, ไนลอนสายเดี่ยว nylon monofilament, และอื่นๆ
เบ็ดตวัด Pole and line (ลักษณะเครื่องมือ):

1.

จานวนชาวประมง
ผนวก II
บันทึกต่อครั้งที่ทาประมง (set/shot/operation)

ข้อสังเกต: ให้ใช้รูปแบบวันที่และเวลาตามที่กาหนดต่อไปนี้ กับทุกชนิดเครื่องมือ
วันที่ : เมื่อมีการบันทึกครั้งที่ทาการประมง set/shot/operation: ให้บันทึก ปปปป/ดด/วว (YYYY/MM/DD)
เวลา: ให้บันทึกเวลาในระบบ 24 ชั่วโมง ทั้งการบันทึกเวลาท้องถิ่น local time การบันทึกเวลา GMT หรือการบันทึกเวลาของ
ประเทศ national time และต้องระบุให้ชัดเจนว่าเลือกใช้การบันทึกเวลาแบบใด
2.1

การทาการประมง
สาหรับเบ็ดราว longline:
1.

วันที่ทาการวางเบ็ด

2.

ตาแหน่ง ละติจูดและลองจิจูด: อาจจะเลือกใช้ได้ทั้งตาแหน่งเมื่อเวลาเที่ยงวัน (position at noon) หรือ
ตาแหน่งที่เริ่มมีการวางอวน (position of start of gear) หรือใช้รหัสพื้นที่ที่กาลังทาการประมง (area code
of operation) (เช่น Seychelles EEZ, High seas และอื่นๆ)

3.

เวลาที่เริ่มทาการวางเบ็ด, หากสามารถทาได้, และ เวลาที่เริ่มทาการเริ่มกู้เบ็ด

4.

จานวนเบ็ดระหว่างทุ่นลอย: ถ้าภายในเบ็ดชุดเดียวกัน มีการใช้จานวนเบ็ดระหว่างทุ่นลอยที่แตกต่างกัน ให้
บันทึกจานวนที่เป็นตัวแทน (จานวนเฉลี่ย)

5.

จานวนเบ็ดทั้งหมดที่ใช้ในการวางเบ็ด 1 ครั้ง

6.

จานวนแท่งไฟ light–sticks ทั้งหมดทีใ่ ช้ในการวางเบ็ด 1 ครั้ง

7.

ชนิดของเหยื่อที่ใช้ในการวางเบ็ดครั้งนั้นๆ: เช่น ปลา, หมึกและอื่นๆ

8.

สามารถเลือกบันทึก หรือไม่บันทึก อุณหภูมิผิวน้าทะเล ณ เวลาเที่ยงวันโดยใช้จุดทศนิยม 1 ตาแหน่ง
(XX.XoC)
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สาหรับอวนล้อม purse seine:
1.

วันที่ทาการประมง Date of set

2.

ประเภทการทาประมง Type of event: การวางอวนเพื่อจับสัตว์น้า หรือการวางแพล่อสัตว์น้าที่เป็นแพใหญ่

3.

ตาแหน่ง ละติจูด และลองจิจูด และเวลาที่เริ่มทาการประมง ถ้าไม่มีการทาประมงใดในระหว่างวัน ให้บันทึก
ตาแหน่งเมื่อเวลาเที่ยงวัน (position at noon)

4.

ถ้ามีการวางอวนเพื่อจับสัตว์น้า: ให้ระบุว่าประสบความสาเร็จ (successful), ไม่ได้ปลา (nil), ได้มาก (well);
ประเภทปลา (ปลาฝูงอิสระ free swimming school หรือ ปลาจากแพล่อสัตว์น้า FAD. ถ้าเป็นปลาจากแพล่อ
สัตว์น้า ให้ระบุประเภท (เช่น ขอนไม้ หรือวัตถุธรรมชาติอื่น log or other natural object แพล่อสัตว์น้า
แบบปล่อยลอย drifting FAD, แพล่อสัตว์น้าแบบยึดกับที่ FAD, และอื่น) อ้างตาม ข้อมติ 15/08 กรอบ
ปฏิบัติการเรื่องแผนการบริหารจัดการแพล่อสัตว์น้า (Fish Aggregating Devices ,FADs) รวมทั้ง การจากัด
จานวน FADs การเพิ่มรายเอียดลักษณะข้อมูลที่รายงานจากการวาง FAD เพื่อช่วยในการจับสัตว์น้าและการ
พัฒนารูปแบบ FAD เพื่อลดการติดโดยบังเอิญของสัตว์น้าที่ไม่ใช่ชนิดเป้าหมาย (หรือ ข้อมติใดที่จะมาบังคับใช้
แทนในภายหลัง)

5.

สามารถเลือกบันทึก หรือไม่บันทึก อุณหภูมิผิวน้าทะเล ณ เวลาเที่ยงวันโดยใช้จุดทศนิยม 1 ตาแหน่ง
(XX.XoC)

สาหรับอวนติดตา gillnet:
1.

วันที่ทาการ Date of set: บันทึกวันที่ของการวางอวนในแต่ละครั้ง หรือ วันที่ที่อยู่ในทะเล day at sea
(สาหรับวันที่ไม่มีการวางอวน)

2.

ความยาวอวนทั้งหมด (meters): ความยาวของสายทุ่นลอยที่ใช้ในแต่ละครั้งที่ทาการวางอวน floatline
length used for each set in meters
เวลาที่เริ่มทาการวางอวน และ, หากสามารถบันทึกได้, เวลาที่เริ่มทาการเริ่มกู้อวน starting each set and
when possible, gear retrieving

3.
4.

5.

ตาแหน่งละติจูด และลองจิจูด ที่เริ่ม และสิ้นสุดการวางอวน Start and end position: บันทึกตาแหน่ง
ละติจูด และลองจิจูด ที่เริ่ม และสิ้นสุดการวางอวน เพื่อแสดงพื้นที่ระหว่างกลางที่มีการจัดวางเครื่องมือประมง
หรือ, ถ้าไม่มีการวางอวน ให้บันทึกละติจูดและลองจิจูด เมื่อเวลาเที่ยงวัน (position at noon) ของวันที่ไม่มี
การวางอวน
ความลึกของอวนที่จัดวาง Depth at which net is set (meters): ประมาณความลึกของอวนติดตาที่วาง
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สาหรับเบ็ดตวัด Pole and Line:
การบันทึกข้อมูลการลงแรงประมงใน logbooks ต้องบันทึกเป็นรายวัน การบันทึกข้อมูลผลจับใน
logbooks ต้องบันทึกรายเที่ยวเรือ หรือหากสามารถทาได้ ให้บันทึกเป็นรายวัน
1.

วันที่ทาการประมง Date of operation: บันทึกวัน หรือวันที่ record the day or date

2.

บันทึกละติจูด และลองจิจูด เมื่อเวลาเที่ยงวัน (position at noon)

3.

จานวนคันเบ็ดที่ใช้ในวันนั้น

4.

เวลาที่เริ่มทาการประมง Start fishing time (บันทึกเวลาทันทีหลังจากมีการหว่านเหยื่อเสร็จและเรือมุ่ง
หน้าออกสู่ทะเลเพื่อทาการประมง. สาหรับการทาการประมงที่ใช้เวลาหลายวัน, ให้บันทึกเวลาที่เริ่มค้นหา
ฝูงปลา) และเวลาสิ้นสุดการทาการประมง (บันทึกเวลาทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการประมงฝูงปลาสุดท้าย;
สาหรับการทาการประมงที่ใช้เวลาหลายวัน,บันทึกเวลาที่หยุดทาการประมงฝูงปลาสุดท้าย). สาหรับการทา
การประมงที่ใช้เวลาหลายวัน ให้บันทึกจานวนวันที่ทาประมงด้วย

5.
2.2

ประเภทฝูงปลา: ปลาจากแพล่อสัตว์น้า FAD หรือปลาฝูงอิสระ free school

ผลจับ
1.

น้าหนักผลจับ (kg) หรือจานวนตัวรายชนิด ต่อครั้งที่ทาการประมง (set/shot/fishing event) สาหรับแต่
ละชนิดสัตว์น้า และรูปแบบการแปรรูป ในข้อ 2.3:
a)

สาหรับ เบ็ดราว longline บันทึกจานวนตัว และน้าหนัก

b)

สาหรับ อวนล้อม purse seine บันทึกน้าหนัก

c)

สาหรับ อวนติดตา gillnet บันทึกน้าหนัก

d)

สาหรับ เบ็ดตวัด pole and line บันทึกน้าหนัก หรือจานวนตัว
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Comment [f1]: สอบทานกับผู้เชี่ยวชาญ

เครื่องมือ

2.3

ชนิดสัตว์น้า สาหรับ
เบ็ดราว Longline:

FAO
ชนิดอื่นๆ Other Species
code
Southern bluefin tuna (Thunnus maccoyii) SBF Shortbill spearfish (Tetrapturus angustirostris)

FAO
code
SSP

Albacore (Thunnus alalunga)

ALB Blue shark (Prionace glauca)

BSH

Bigeye tuna (Thunnus obesus)

BET Mako sharks (Isurus spp.)

MAK

Yellowfin tuna (Thunnus albacares)

YFT Porbeagle shark (Lamna nasus)

POR

Skipjack tuna (Katsuwonus pelamis)

SKJ Hammerhead sharks (Sphyrna spp.)

SPN

Swordfish (Xiphius gladius)

SWO Silky shark (Carcharhinus falciformis)

FAL

Striped marlin (Tetrapturus audax)

MLS Other bony fishes

MZZ

Blue marlin (Makaira nigricans)

BUM Other sharks

SKH

ชนิดหลัก Primary Species

Black marlin (Makaira indica)
Indo–Pacific sailfish (Istiophorus
platypterus)

2
BLM Seabirds (in number)

SFA Marine Mammals (in number)

MAM

Marine turtles (in number)

TTX

Thresher sharks (Alopias spp.)

THR

Oceanic whitetip shark (Carcharhinus

OCS

longimanus)
ชนิดสัตว์น้าที่จะเลือกทาการบันทึกหรือไม่บันทึกก็ได้
Tiger shark (Galeocerdo cuvier)
TIG
Crocodile shark (Pseudocarcharias kamoharai) PSK
Great white shark (Carcharodon carcharias)
WSH
2

เมื่อประเทศสมาชิกมีการดาเนินการแผนปฏิบัติงานผู้สังเกตการณ์เต็มรูปแบบแล้ว จะทาการบันทึกนกทะเลหรือไม่บันทึกก็ได้
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Mantas and devil rays (Mobulidae)
Pelagic stingray (Pteroplatytrygon violacea)
Other rays

MAN
PLS

สาหรับ อวนล้อม For Purse Seine:
ชนิดหลัก Primary Species

FAO
code

Albacore (Thunnus alalunga)

ALB Marine turtles (in number)

TTX

Bigeye tuna (Thunnus obesus)

BET Marine mammals (in number)

MAM

Yellowfin tuna (Thunnus albacares)

YFT Whale sharks (Rhincodon typus) (in number)

RHN

Skipjack tuna (Katsuwonus pelamis)

SKJ Thresher sharks (Alopias spp.)

THR

Other IOTC species

ชนิดอื่นๆ Other species

FAO
code

Oceanic whitetip shark (Carcharhinus
longimanus)

OCS

Silky sharks (Carcharhinus falciformis)

FAL

ชนิดสัตว์น้าที่จะเลือกทาการบันทึกหรือไม่บันทึกก็ได้

FAO
code

Mantas and devil rays (Mobulidae)

MAN

Other sharks

SKH

Other rays
Other bony fish

MZZ

สาหรับอวนติดตา Gillnet:
ชนิดหลัก Primary Species

FAO
code

ชนิดอื่นๆ Other Species

FAO
code

Albacore (Thunnus alalunga)

ALB Shortbill spearfish (Tetrapturus angustirostris)

SSP

Bigeye tuna (Thunnus obesus)

BET Blue shark (Prionace glauca)

BSH
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Yellowfin tuna (Thunnus albacares)

YFT Mako sharks (Isurus spp.)

MAK

Skipjack tuna (Katsuwonus pelamis)

SKJ Porbeagle shark (Lamna nasus)

POR

Longtail tuna (Thunnus tonggol)

LOT Hammerhead sharks (Sphyrna spp.)

SPN

Frigate tuna (Auxis thazard)

FRI Other sharks

SKH

Bullet tuna (Auxis rochei)

BLT Other bony fish

MZZ

Kawakawa (Euthynnus affinis)

KAW Marine turtles (in number)

TTX

Narrow

barred

Spanish

macke
rel
COM Marine mammals (in number)

MAM

(Scomberomorus commerson)
Indo–Pacific king mackerel
(Scomberomorus

GUT Whale sharks (Rhincodon typus) (in number)

RHN

guttatus)
Swordfish (Xiphias gladius)
Indo–Pacific sailfish (Istiophorus
platypterus)

SWO Seabirds (in number)3
SFA Thresher sharks (Alopias spp.)

THR

Marlins (Tetrapturus spp, Makaira spp.)

BIL Oceanic whitetip shark (Carcharhinus

OCS

longimanus)
Southern bluefin tuna (Thunnus maccoyii) SBF ชนิดสัตว์น้าที่จะเลือกทาการบันทึกหรือไม่บันทึกก็ได้

3

Tiger shark (Galeocerdo cuvier)

TIG

Crocodile shark (Pseudocarcharias kamoharai)

PSK

Mantas and devil rays (Mobulidae)

MAN

Pelagic stingray (Pteroplatytrygon violacea)

PLS

เมื่อประเทศสมาชิกมีการดาเนินการแผนปฏิบัติงานผู้สงั เกตการณ์เต็มรูปแบบแล้ว จะทาการบันทึกนกทะเลหรือไม่บันทึกก็ได้
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Other rays
สาหรับเบ็ดตวัด Pole and Line:

ชนิดหลัก Primary Species

FAO
code

ชนิดอื่นๆ Other Species

FAO
code

Albacore (Thunnus alalunga)

ALB Other bony fish

MZZ

Bigeye tuna (Thunnus obesus)

BET Sharks

SKH

Yellowfin tuna (Thunnus albacares)

YFT Rays

Skipjack tuna (Katsuwonus pelamis)

SKJ Marine turtles (in number)

Frigate and bullet tuna (Auxis spp.)

FRZ

Kawakawa (Euthynnus affinis)

KAW

Longtail tuna (Thunnus tonggol)

LOT

Narrow barred Spanish mackerel
(Scomberomorus commerson)

COM

TTX

ชนิดพันธุ์ IOTC อื่นๆ
2.4

หมายเหตุ
1.
การบันทึก ปลาทูน่า ชนิดพันธุ์คล้ายทูน่า และฉลาม ต้องบันทึกรายชนิด โดยบันทึกน้าหนัก (kg) หรือจานวน
โดยทุกชนิดเครื่องมือ ให้บันทึกในช่องหมายเหตุ4
2.
ควรบันทึกปฏิสัมพันธ์ใดๆกับฉลามวาฬ whale sharks (Rhincodon typus), สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนก
ในช่องหมายเหตุ
3.
ข้อมูลอื่นๆ ก็ให้บันทึกในช่องหมายเหตุด้วย

ข้อสังเกต: ชนิดพันธุ์ที่ต้องบันทึกใน logbooks เป็นข้อกาหนดขั้นต่าสุด อาจจะมีการเพิ่มชนิดฉลามที่ถูกจับได้บ่อยครั้ง/
หรือพันธุ์สัตว์น้าที่ต้องบันทึกเพิ่มเติมตามข้อกาหนดของพื้นที่และการประมงที่แตกต่างกัน

4

กลับไปพิจารณา ข้อเสนอแนะ 10/13 เรื่อง การปฏิบัติการสั่งห้ามทิง้ ปลาทูน่าท้องแถบ, ปลาทูน่าครีบเหลือง, ปลาทูน่าตาโตและชนิดพันธุ์ที่ไม่ใช่สัตว์น้าเป้าหมายที่จบั ได้โดยเรืออวนล้อม [ถูกแทนที่
โดย ข้อมติ 13/11; และต่อมาโดย Resolution 15/06]
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Terminal tackles of the branch line

Figure 1. เบ็ดราว Longline (ลักษณะเครื่องมือ): ค่าเฉลี่ยความยาวสายเบ็ด (meters): ความยาวเหยียดระหว่างห่วงและตัวเบ็ด

56

ผนวก III
รายละเอียดสาหรับเบ็ดมือและเบ็ดลาก
ข้อสังเกต: ให้ใช้รูปแบบวันที่และเวลาตามที่กาหนดต่อไปนี้ กับทุกชนิดเครื่องมือ
วันที่ : เมื่อมีการบันทึกครั้งที่ทาการประมง set/shot/operation ให้บันทึก ปปปป/ดด/วว (YYYY/MM/DD)
เวลา: ให้บันทึกเวลาในระบบ 24 ชั่วโมง ทั้งการบันทึกเวลาท้องถิ่น local time การบันทึกเวลา GMT หรือการบันทึกเวลาของ
ประเทศ national time และต้องระบุให้ชัดเจนว่าเลือกใช้การบันทึกเวลาแบบใด
I – เบ็ดมือ HANDLINE
ข้อมูลใน logbook ทั้งหมดต้องบันทึกเป็นรายวัน เมื่อมีการทาการประมงมากกว่า 1 ครั้ง ใน 1 วัน มีข้อแนะนาบันทึกการทาการ
ประมงแต่ละครั้งแยกกัน
บันทึกเพียง 1 ครั้ง ใน 1 เที่ยวเรือ หรือบันทึกเดือนละครั้ง ในกรณีที่มีการทาประมงทุกวัน
1.1

1.2

ข้อมูลการรายงาน
1.

วันที่ทาการประมง (หรือวันที่ส่ง logbook กรณีที่มีการทาการประมงหลายวัน)

2.

ชื่อผู้รายงาน

1.

ข้อมูลเกี่ยวกับเรือ
ชื่อเรือ และ/หรือ เลขทะเบียนเรือ

2.

เลข IMO (ถ้ามี)

3.

เลข IOTC

4.
สัญญาณเรียกขาน (Call sign): ถ้าไม่มีสัญญาณเรียกขาน, อาจจะใช้รหัสอื่นที่ระบุตัวตนเฉพาะของเรือ เช่น
เลขที่ใบอนุญาตทาประมง
5.
1.3

ขนาดเรือ: ระวางน้าหนักเรือ (Gross ton) และ ความยาวเรือ (LOA, meters)

ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวเรือ
สาหรับการประมงที่มีการออกไปหลายวันต่อเที่ยว ให้บันทึก:
1.

วันที่ออกจากท่าเรือ Departure date (เวลาท้องถิ่น) และ ท่าเรือที่ออก (port)

2.

วันที่มาถึงท่าเรือ (เวลาท้องถิ่น) ท่าเรือที่มาถึง (port)
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2.1

การทาการประมง OPERATION
1.

วันที่ทาการประมง Date of fishing
บันทึกวันที่ทาการประมง. ให้บันทึกแยกกันในแต่ละวันที่ทาการประมง

2.

จานวนชาวประมง
บันทึกจานวนชาวประมงในเรือในแต่ละวันที่ทาการประมง

3.

จานวนเครื่องมือประมง
บันทึกจานวนสายเบ็ดที่ใช้ในแต่ละวัน. ถ้าไม่ทราบจานวนที่แน่นอน อาจจะใช้เป็นช่วง i) 5 หรือน้อยกว่า
ii) 6–10 สาย iii) 11 หรือมากกว่า

4.

จานวนและประเภทฝูงปลาที่จับ (แพล่อสัตว์น้าแบบยึดกับที่หรือปล่อยลอย Anchored or drifting FAD สัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม ปลาฝูงอิสระ อื่นๆ)
บันทึกจานวนและประเภทฝูงปลาที่จับในระหว่างวัน (เช่น แพล่อสัตว์น้าแบบยึดกับที่ anchored FAD, แพล่อ
สัตว์น้าแบบปล่อยลอย drifting FAD รวมอยู่กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หรือปลาฝูงอิสระ)

5.

ตาแหน่งที่ทาการประมง
ตาแหน่ง ละติจูด และลองจิจูด: อาจจะเลือกใช้ได้ทั้งตาแหน่ง ณ เวลาเที่ยงวัน (position at noon) หรือ
ตาแหน่งที่เริ่มมีการวางอวน (position of start of gear) หรือรหัสพื้นที่ที่กาลังทาการประมง (area code of
operation) (เช่น Seychelles EEZ, High seas, และอื่นๆ) บันทึกตาแหน่ง ณ เวลาเที่ยงวัน, หากเรือไม่อยู่ที่
ท่าเรือ

หากมีการบันทึกเป็นรายวัน, บันทึกตาแหน่งที่ทาการประมงขนาดพื้นที่ 1° x 1° กริด
6. เหยื่อ Bait
บันทึกประเภทของเหยื่อที่ใช้ (เช่น ปลา, ปลาหมึก), หากมีการใช้
2.1

ผลจับ CATCH
ผลจับเป็นจานวนตัว และ/หรือ น้าหนัก (kg) เป็นรายชนิดสัตว์น้า
1.

ผลจับเป็นจานวนตัว และ/หรือ น้าหนัก
สาหรับสัตว์น้าแต่ละชนิดที่แสดงในข้อ 2.3 ที่จับได้และเก็บไว้ในเรือ ให้บันทึกจานวนตัว และประมาณน้าหนัก
ตัวแบบมีชีวิต (kg), ต่อวันที่ทาการประมง

2.

จานวนตัว และ/หรือ น้าหนัก สัตว์น้าที่ทิ้ง
สาหรับสัตว์น้าแต่ละชนิดที่แสดงในข้อ 2.3 ที่จับได้และไม่ได้เก็บไว้ในเรือ ให้บันทึกจานวนตัว และประมาณ
น้าหนักตัวแบบมีชีวิต (kg) ของสัตว์น้าที่ทิ้ง ต่อวันที่ทาการประมง
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2.2

ชนิดพันธุ์ SPECIES
Primary Species

FAO code

Yellowfin tuna (Thunnus albacares)

YFT

Bigeye tuna (Thunnus obesus)

BET

Skipjack tuna (Katsuwonus pelamis)

SKJ

Indo-Pacific sailfish (Istiophorus platypterus)

SFA

Black marlin (Makaira indica)

BLM

Other billfish
Longtail tuna (Thunnus tonggol)

LOT

Kawakawa (Euthynnus affinis)

KAW

Frigate tuna/Bullet tuna (Auxis spp.)

FRZ

Narrow barred Spanish mackerel (Scomberomorus commerson)

COM

Indo-Pacific king mackerel (Scomberomorus guttatus)

GUT

Sharks
Other fishes
Rays
Marine turtles (by number)
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2.4

หมายเหตุ REMARKS
1.

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ก็ให้บันทึกในช่องหมายเหตุด้วย

ข้อสังเกต: ชนิดพันธุ์ที่ต้องบันทึกใน logbooks เป็นข้อกาหนดขั้นต่าสุด อาจจะมีการเพิ่มชนิดฉลามที่ถูกจับได้
บ่อยครั้ง/หรือพันธุ์สัตว์น้าที่ต้องบันทึกเพิ่มเติมตามข้อกาหนดของพื้นที่และการประมงที่แตกต่างกัน
II – เรือเบ็ดลาก TROLLING VESSELS
ข้อมูลใน logbook ทั้งหมดต้องบันทึกเป็นรายวัน; เมื่อมีการทาการประมงมากกว่า 1 ครั้ง ใน 1 วัน มีข้อแนะนาบันทึกการทาการ
ประมงแต่ละครั้งแยกกัน
บันทึกเพียง 1 ครั้ง ใน 1 เที่ยวเรือ หรือบันทึกเดือนละครั้ง ในกรณีที่มีการทาประมงทุกวัน month where daily
operation
2.1 ข้อมูลการรายงาน
1.
วันที่ทาการประมง (หรือวันที่ส่ง logbook, กรณีที่มีการทาการประมงหลายวัน)
2.
ชื่อผู้รายงาน
2.2 ขอมูลเกี่ยวกับเรือ
1.

ชื่อเรือ และ เลขทะเบียนเรือ และเลข IMO, ถ้ามี

2.

เลข IOTC (ถ้ามี)

3.

เลขที่ใบอนุญาตทาประมง

4.

ขนาดเรือ: ระวางน้าหนักเรือ (Gross ton) และ ความยาวเรือ (LOA, meters)

2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวเรือ
สาหรับการประมงที่มีการออกไปหลายวันต่อเที่ยว ให้บันทึก:
1. วันที่ออกจากท่าเรือ Departure date (เวลาท้องถิ่น) และ ท่าเรือที่ออก (port)
2. วันที่มาถึงท่าเรือ (เวลาท้องถิ่น) ท่าเรือที่มาถึง (port)
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2.3

การปฏิบัติการประมง OPERATION
1. วันที่ทาการประมง Date of fishing
บันทึกวันที่ทาการประมง ให้บันทึกแยกกันในแต่ละวันที่ทาการประมง
2. จานวนชาวประมง
บันทึกจานวนชาวประมงในเรือในแต่ละวันที่ทาการประมง
3. จานวนเครื่องมือประมง
บันทึกจานวนสายเบ็ดที่ใช้ในแต่ละวัน ถ้าไม่ทราบจานวนที่แน่นอนอาจจะใช้เป็นช่วง i) 3 หรือน้อยกว่า
ii) มากกว่า 3 สาย
4. จานวนและประเภทฝูงปลาที่จับ (แพล่อสัตว์น้าแบบยึดกับที่หรือปล่อยลอย Anchored or drifting FAD สัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม ปลาฝูงอิสระ อื่นๆ)
บันทึกจานวนและประเภทฝูงปลาที่จับในระหว่างวัน (เช่น แพล่อสัตว์น้าแบบยึดกับที่ anchored FAD, แพล่อ
สัตว์น้าแบบปล่อยลอย drifting FAD, รวมอยู่กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หรือปลาฝูงอิสระ)
7. ตาแหน่งที่ทาการประมง
ตาแหน่ง ละติจูด และลองจิจูด: อาจจะเลือกใช้ได้ทั้งตาแหน่ง ณ เวลาเที่ยงวัน (position at noon) หรือ
ตาแหน่งที่เริ่มมีการวางอวน (position of start of gear) หรือรหัสพื้นที่ที่กาลังทาการประมง (area code of
operation) (เช่น Seychelles EEZ, High seas, และอื่นๆ) บันทึกตาแหน่ง ณ เวลาเที่ยงวัน หากเรือไม่อยู่ที่
ท่าเรือ
หากมีการบันทึกเป็นรายวัน บันทึกตาแหน่งที่ทาการประมงขนาดพื้นที่ 1° x 1° กริด
1.

2.2

เหยื่อ Bait

บันทึกประเภทของเหยื่อที่ใช้ หรือระบุหากมีการใช้เหยื่อล่อ
ผลจับ CATCH
ผลจับเป็นจานวนตัว และ/หรือ น้าหนัก (kg) เป็นรายชนิดสัตว์น้า
1. ผลจับเป็นจานวนตัว และ/หรือ น้าหนัก
สาหรับสัตว์น้าแต่ละชนิดที่แสดงในข้อ 2.3 ที่จับได้และเก็บไว้ในเรือ ให้บันทึกจานวนตัว และประมาณน้าหนัก
ตัวแบบมีชีวิต (kg) ต่อวันที่ทาการประมง
2. จานวนตัว และ/หรือ น้าหนัก สัตว์น้าที่ทิ้ง
สาหรับสัตว์น้าแต่ละชนิดที่แสดงในข้อ 2.3 ที่จับได้และไม่ได้เก็บไว้ในเรือ ให้บันทึกจานวนตัว และประมาณ
น้าหนักตัวแบบมีชีวิต (kg) ของสัตว์น้าที่ทิ้ง ต่อวันที่ทาการประมง
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2.3

ชนิดพันธุ์ SPECIES
Primary Species
Yellowfin tuna (Thunnus albacares)
Bigeye tuna (Thunnus obesus)
Skipjack tuna (Katsuwonus pelamis)
Albacore (Thunnus alalunga)
Swordfish (Xiphias gladius)
Blue marlin (Makaira nigricans)
Black marlin (Makaira indica)
Striped marlin (Tetrapturus audax)
Indo-Pacific sailfish (Istiophorus platypterus)
Other billfish
Longtail tuna (Thunnus tonggol)
Kawakawa (Euthynnus affinis)
Frigate tuna/Bullet tuna (Auxis spp.)
Narrow barred Spanish mackerel (Scomberomorus commerson)
Indo-Pacific king mackerel (Scomberomorus guttatus)
Sharks

FAO code
YFT
BET
SKJ
ALB
SWO
BUM
BLM
MLS
SFA
LOT
KAW
FRZ
COM
GUT

Other fishes
Rays
Marine turtles
2.4

หมายเหตุ REMARKS
1.

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ก็ให้บันทึกในช่องหมายเหตุด้วย

ข้อสังเกต: ชนิดพันธุ์ที่ต้องบันทึกใน logbooks เป็นข้อกาหนดขั้นต่าสุด อาจจะมีการเพิ่มชนิดฉลามที่ถูกจับได้บ่อยครั้ง/หรือพันธุ์
สัตว์น้าที่ต้องบันทึกเพิ่มเติมตามข้อกาหนดของพื้นที่และการประมงที่แตกต่างกัน
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ข้อมติ 15/02
ข้อบังคับสาหรับประเทศสมาชิกประเภทพันธสัญญาและประเทศสมาชิกที่ไม่ใช่ประเภทพันธสัญญาแต่ให้ความร่วมมือ ในการส่ง
ข้อมูลสถิติตามที่กาหนด
Keywords: Data reporting; total catch; catch and effort; size data; fish aggregating devices (FAD); surface
fisheries; longline fisheries; coastal fisheries.
ADOPTS, in accordance with the provisions of Article IX, paragraph 1 of the IOTC Agreement, the following:
1.

ประเทศสมาชิกประเภทพันธสัญญาและประเทศสมาชิกที่ไม่ใช่ประเภทพันธสัญญาแต่ให้ความร่วมมือ ต้องส่งข้อมูล
ดังต่อไปนี้ต่อสานักเลขาธิการ IOTC ตามเวลาที่กาหนดไว้ในวรรค 7:

2.

ข้อมูลผลจับทั้งหมด:
ข้อมูลประมาณผลจับทั้งหมดเป็นรายชนิดพันธุ์สัตว์น้าและรายชนิดเครื่องมือ และถ้าเป็นไปได้ รายไตรมาศ จะต้องส่ง
รายงานประจาปีตามที่กาหนดในวรรค 7 (หากเป็นไปได้ ให้แยกกลุ่มผลจับเป็น ผลจับที่เก็บรักษาไว้ในเรือเป็นน้าหนักสด
และผลจับที่ถูกทิ้งเป็นน้าหนักสดหรือเป็นจานวนตัว) ของทุกชนิดพันธุ์ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ IOTC รวมทั้งชนิด
พั น ธุ์ ป ลากระดู ก อ่ อ นที่ ถู ก จั บ ได้ มาก ตามการบั น ทึ ก ผลจั บ และผลจั บ สั ตว์ น้ าที่ บั งเอิญ จั บ ได้ ที่ก าหนดไว้ ใ นข้ อมติ
Resolution 15/01 เรื่อง การบันทึกข้อมูลปริมาณการจับและการลงแรงประมงของเรือประมงในพื้นที่รับผิดชอบของ
IOTC (หรือตามที่ข้อมติกาหนดหากมีการแก้ไขข้อมติดังกล่าวนี้.)
3. ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นกทะเลและเต่าทะเล จะต้องส่งตามที่กาหนดไว้ในข้อมติ Resolutions 13/04 เรื่อง
การอนุรักษ์สัตว์เลียงลูกด้วยนม ข้อมติ Resolution 12/06 เรื่อง การลดผลจับนกทะเลซึ่งเป็นสัตว์น้าพลอยจับได้โดย
บังเอิญในการประมงเบ็ดราว และข้อมติ Resolution 12/04 เรื่องการอนุรักษ์เต่าทะเล)
1. ผลจับและการลงแรงประมง1:
a) การประมงผิวน้า surface fisheries: น้าหนักปริมาณจับรายชนิด และการลงแรงประมง จะต้องรายงานต่อ
พื้นที่ทาประมง 1 องศากริด และรายเดือน ข้อมูลการประมงอวนล้อมและเบ็ดตวัดจะต้องรายงานเป็นวิธีที่ทา
ประมง (เช่น ปลาฝูงอิสระ หรือปลาที่รวมฝูงอยู่กับวัตถุลอยน้า). จะต้องรายงานข้อมูลคานวณปริมาณการจับ
ของทั้งประเทศเป็นรายชนิดเครื่องมือ. และต้องส่งเอกสารแสดงวิธีการคานวณอย่างสม่าเสมอ (รวมทั้งการใช้
ปัจจัยคานวณ (raising factors) ต่อร้อยละของความครอบคลุมข้อมูลที่ได้จากสมุดปูมเรือ (logbook coverage)
การรายงานหน่วยการลงแรงประมงจะต้องสอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในข้อมติ Resolution 15/01 (หรือตามที่
ข้อมติกาหนดหากมีการแก้ไขข้อมติดังกล่าวนี้)

1

การประมงเบ็ดราว: การทาประมงของเรือที่อยู่ในระเบียนเรือที่ได้รับอนุญาตของ IOTC โดยใช้เครื่องมือเบ็ดราว

การประมงผิวน้า: การทาประมงทุกชนิดของเรือที่อยู่ในระเบียนเรือที่ได้รับอนุญาตของ IOTC โดยใช้อื่นๆนอกเหนือจากเครื่องมือ
เบ็ดราว โดยเฉพาะ การประมงอวนล้อมจับ เบ็ดตวัด อวนติดตา และเรือเบ็ดลาก
การประมงชายฝัง่ : การประมงอื่น นอกเหนือจากเบ็ดราวและการประมงผิวน้าตามที่ระบุข้างต้น หรื อเรียกอีกอย่างว่า การประมง
พื้นบ้าน

63

b) การประมงเบ็ดราว Longline fisheries: ปริมาณจับรายชนิดสัตว์น้า เป็นจานวนตัวหรือน้าหนัก และการลงแรง
ประมงเป็นจานวนเบ็ดที่ใช้ต่อพื้นที่ทาประมง 5 องศากริด เป็นรายเดือน. ต้องส่งเอกสารแสดงวิธีการคานวณอย่าง
สม่าเสมอ (รวมทั้งการใช้ปัจจัยคานวณ (raising factors) ต่อร้อยละของความครอบคลุมข้อมูลที่ได้จากสมุดปูมเรือ
(logbook coverage) สาหรับประเทศที่เกี่ยวข้องกับการทางานของคณะทางานตามที่กาหนดโดยคณะกรรมการ
วิทยาศาสตร์ จะต้องรายงานข้อมูลเป็นรายพื้นที่ทาประมง 1 องศากริด เป็นรายเดือนหรือละเอียดกว่านี้ โดยข้อมูล
เหล่านี้จะใช้โดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และคณะทางานเท่านั้น โดยจะต้องได้รับการรับรองการใช้จากเจ้าของ
ข้อมูลและ IOTC ตามที่กาหนดในข้อมติ Resolution 12/02 Data confidentiality policy and procedures,
และจะต้องส่งข้อมูลที่ใช้เฉพาะในทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นให้ตรงตามเวลาที่กาหนด. การรายงานการลงแรงประมง
จะต้องสอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในข้อมติ Resolution 15/01 หรือตามที่ข้อมติกาหนดหากมีการแก้ไขข้อมติ
ดังกล่าวนี้
c) การประมงชายฝั่ง coastal fisheries: ข้อมูลประมาณผลจับทั้งหมดเป็นรายชนิดพันธุ์สัตว์น้า จะต้องส่ง
รายงานประจาปีตามที่กาหนดในวรรค 7 ต้องส่ง ข้อมูลเครื่องมือประมงและการลงแรงประมงอย่าง
สม่าเสมอ และอาจจะเลือกใช้การรายงานตาแหน่ง พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เห็นว่าแสดงตาแหน่ง การท า
ประมงของการประมงนั้นๆได้ดีกว่า การรายงานการลงแรงประมงจะต้องสอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในข้อมติ
15/01 หรือตามที่ข้อมติกาหนดหากมีการแก้ไขข้อมติดังกล่าวนี้
ข้อบัญญัติเรื่องข้อมูลผลจับและการลงแรงประมง ที่ใช้สาหรับปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายทูน่า จะใช้กับ พันธุ์ปลากระดูก
อ่อนที่ถูกจับได้มาก ตามการบันทึกผลจับและผลจับสัตว์น้าที่บังเอิญจับได้ ที่กาหนดไว้ในข้อมติ Resolution 15/01 เรื่อง
การบันทึกข้อมูลปริมาณการจับและการลงแรงประมงของเรือประมงในพื้นทีร่ ับผิดชอบของ IOTC (หรือตามที่ข้อมติ
กาหนดหากมีการแก้ไขข้อมติดังกล่าวนี้)
5.

ข้อมูลขนาดสัตว์น้า:
ข้อมูลขนาดสัตว์น้าทุกชนิดจากทุกเครื่องมือตามวรรค 4 และข้อแนะนาดังต่อไปนี้ ได้ถูกกาหนดไว้ใน ข้อแนะนาการ
รายงานสถิติการประมงต่อ IOTC Guidelines for the reporting of fisheries statistics to the IOTC การสุ่ม
ตัวอย่างขนาดสัตว์น้าจะต้องทาอย่างเข้มงวดและเป็นไปตามระเบียบวิธีการอย่างสุ่มซึ่งต้องไม่เอนเอียงในการเลือกสัตว์น้า
ขนาดใดขนาดหนึ่ง การสุ่มขนาดสัตว์น้าต้องครอบคลุมอย่างน้อย 1 ตัว ต่อน้าหนักสัตว์น้าที่จับได้ 1 ตัน เป็นรายชนิด
สัตว์น้าและรายเครื่องมือที่ทาประมง และตัวอย่างที่ได้จะเป็นตัวแทนจากทุกช่วงเวลาและพื้นที่ทาประมงทั้งหมด หรืออีก
ทางเลือกหนึ่ง ขนาดสัตว์น้าของการประมงเบ็ดราวอาจจะได้จากแผนงานปฏิบัติการสังเกตการณ์ประมงระดับภูมิภาคซึ่ง
ครอบคลุมร้อยละ 5 ของการทาประมงทั้งหมด (fishing operations) ข้อมูลขนาดความยาวสัตว์น้ารายชนิดรวมทั้ง
จานวนตัวที่วัดขนาดทั้งหมดจะต้องส่งเป็นรายพื้นที่ทาประมงขนาด 5° องศากริด เป็นรายเดือน, รายเครื่องมือประมง
และเป็นรายวิธีที่ทาประมง (เช่น เรืออวนล้อมต้องรายงานว่าเป็น ปลาฝูงอิสระ หรือปลาที่รวมฝูงอยู่กับวัตถุลอยน้า). และ
ต้องส่งเอกสารแสดงร้อยละของการสุ่มตัวอย่างและวิธีการคานวณโดยใช้ปัจจัยคานวณ (raising factors) รายชนิดสัตว์
น้า และรายเครื่องมือประมง
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6.

ตามที่ระบุว่ากิจกรรมของเรือส่งเสบียงและอุปกรณ์ของเรือประมงอวนล้อมจับและการใช้แพล่อสัตว์น้า
Fish Aggregating Devices (FAD) เป็นส่วนหนึ่งของการลงแรงประมงของเรือประมงอวนล้อมจับ ประเทศสมาชิก
CPCs ต้องส่งข้อมูลดังต่อไปนี้:
a) จานวนและลักษณะของเรือส่งเสบียงและอุปกรณ์ของเรือประมงอวนล้อมจับ : (i) ที่ใช้ธงของประเทศสมาชิก
(ii) เรือประมงอวนล้อมจับที่ชักธงของประเทศสมาชิกที่ใช้เรือส่งเสบียงและอุปกรณ์ หรือ (iii) ที่ได้รับอนุญาตให้
ใช้ในเขต EEZ ของประเทศสมาชิกและที่มีอยู่ในพื้นที่อานาจของ IOTC
b) ประเทศเจ้าของธงของเรือส่งเสบียงและอุปกรณ์ต้องรายงานจานวนวันที่อยู่ในทะเลของเรืออวนล้อมจับและ
เรือส่งเสบียงและอุปกรณ์แต่ละลา เป็นรายพื้นที่ต่อ 1° องศากริดและรายเดือน
c) จานวนครั้งทั้งหมดที่วางอวนโดยเรืออวนล้อมจับและเรือส่งเสบียงและอุปกรณ์ เป็นรายไตรมาศ รวมทั้ง:
i. ตาแหน่ง วันที่ทาการวางอวน ชนิดและประเภท FAD ที่ใช้ (คือ ขอนลอยน้าหรือขยะลอยน้า
แพลอยน้าหรือ FAD ที่มีการใช้อวน แพลอยน้าหรือ FAD ที่ไม่มีการใช้อวน แพล่อแบบยึดอยู่กับที่
anchored FADs และ FADs อื่นๆ เช่น พะเยา Payao, ซากสัตว์ลอยน้า และอื่นๆ
ii. ลักษณะรูปแบบ FAD ของแต่ละ FAD (สอดคล้องกับผนวก 1 ของข้อมติ Resolution 15/08
กรอบปฏิบัติการเรื่อง แผนการบริหารจัดการแพล่อสัตว์น้า (Fish Aggregating Devices ,FADs)
รวมทัง การจ้ากัดจ้านวน FADs การเพิ่มรายเอียดลักษณะข้อมูลที่รายงานจากการวาง FAD เพื่อช่วย
ในการจับสัตว์น้า และการพัฒนารูปแบบ FAD เพื่อลดการติดโดยบังเอิญของสัตว์น้าที่ไม่ใช่ชนิด
เป้าหมาย)
ข้อมูลเหล่านี้จะใช้โดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และคณะทางานเท่านั้น โดยจะต้องได้รับการรับรองการใช้จากเจ้าของ
ข้อมูลและ IOTC ตามที่กาหนดในข้อมติ Resolution 12/02 Data confidentiality policy and procedures, และ
จะต้องส่งข้อมูลที่ใช้เฉพาะในทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นให้ตรงตามเวลาที่กาหนด

7.

ข้อกาหนดเวลาในการส่งข้อมูลต่อสานักเลขาธิการ IOTC:
a) กองเรือประมงเบ็ดราวที่ทาการประมงในทะเลหลวงจะต้องให้ข้อมูลเบื้องต้นของปีก่อนหน้า ภายใน
ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน ข้อมูลขั้นสุดท้ายจะต้องส่งภายในไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม
b) กองเรือทุกประเภท (รวมทั้งเรือส่งเสบียงและอุปกรณ์) ต้องส่งข้อมูลขั้นสุดท้ายของปีก่อนหน้าภายใน
ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน
c) ในกรณีที่ไม่สามารถส่งข้อมูลสุดท้ายตามวันที่กาหนด อย่างน้อยต้องส่งข้อมูลสถิติเบื้องต้น หากมีการ
ส่งข้อมูลล่าช้าเกินกว่า 2 ปี จะต้องมีการปรับปรุงประวัติข้อมูลและมีการรายงานและรับรองอย่าง
เป็นทางการและต้องรายงานต่อสานักเลขาธิการและตรวจสอบโดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์
คณะกรรมการวิทยาศาสตร์จะให้คาแนะนาต่อสานักเลขาธิการ IOTC หากการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว
สามารถนาไปใช้ได้ในทางวิทยาศาสตร์

8.

ข้อมตินี้ บังคับใช้แทนข้อมติ Resolution 10/02 on mandatory statistical requirements for IOTC Members
and Cooperating Non-Contracting Parties (CPCs)
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ข้อมติ 15/03
เรื่อง แผนการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามเรือ (VMS)
Keywords: ระบบติดตามเรือ Vessel Monitoring System (VMS)
ADOPTS in accordance with the provisions of Article IX paragraph 1 of the IOTC Agreement, that:
1.

แต่ละประเทศสมาชิกต้องนาเอาระบบการติดตมเรือด้วยดาวเทียม (vessel monitoring system VMS) ไปใช้กับเรือ
ทุกลาที่ชักธงของตนซึ่งมีจนาดความยาวเรือไม่น้อยกว่า 24 เมตร หรือเรือที่มีความยาวเรือน้อยกว่า 24 เมตรที่ทาการ
ประมงนอกเขต EEZ ของตน ซึง่ ทากาประมงชนิดพันธุ์ภายใต้ความตกลง IOTC ในพื้นที่อานาจของ IOTC

2.

สาหรับประเทศสมาชิกที่ปัจจุบันนี้ เรือที่เพิ่มขึ้นมายังไม่มี VMS ตามข้อกาหนดของข้อมติ 06/03 ตั้งแต่ถูกบังคับใช้
แทนโดยข้อมตินี้แล้ว ตามวรรค 1 ข้างต้น จะต้องส่งแผนการนาข้อมติไปปฏิบตั ิ ต่อคณะกรรมการปฏิบัติตามในเดือน
เมษายน 2016 ซึ่งต้องกาหนดช่วงเวลาที่จะสามารถทาตามข้อมติทกี่ าหนดให้ติด VMSให้ได้โดยสมบูรณ์ภายในเวลา 3
ปี, คือ ภายในเดือนเมษายน 2019, และต้องมีเรือร้อยละ 50% ที่ปฏิบัติตามข้อมติภายในเดือนกันยายน 2017

3.

ประเทศสมาชิกใดที่เรือยังไม่ได้ตดิ VMS ตามข้อมติ 06/03 (หรือข้อมติใดที่บงั คับใช้แทน; บังคับใช้แทนโดยข้อมติ
Resolution 15/03) เรือเหล่านี้ตอ้ งสามารถทาตามข้อมติที่กาหนดให้ตดิ VMS ให้ได้โดยสมบูรณ์ ภายในเวลา 1 ปี คือ
ภายใน เมษายน 2016

4.

คณะกรรมาธิการอาจจะจัดทาข้อแนะนาสาหรับการลงทะเบียน การนาไปปฏิบัติ และการใช้งาน VMS ในพื้นที่อานาจ
ของ IOTC เพื่อที่จะให้ VMS ที่ประเทศสมาชิกใช้งานมีมาตรฐานเดียวกัน

5.

ข้อมูลที่ต้องรวบรวมประกอบด้วย:

6.

7.
8.

a)

การระบุตัวตนของเรือ

b)

ตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ของเรือ (ลองจิจูด, ละติจูด) โดยต้องมีความผิดพลาดของตาแหน่งน้อยกว่า 500 เมตร
ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%

c)

วันที่และเวลา (UTC) ที่ระบุตาแหน่งดังกล่าวของเรือ

แต่ละประเทศสมาชิกต้องใช้มาตรการที่จาเป้นเพื่อที่จะรับรองว่าศูนย์ภาคพื้นดินเพื่อการติดตามการประมงแห่งชาติ
(land-based national Fisheries Monitoring Center (FMC) ได้รับข้อมูล VMS ตามที่กาหนดในวรรค 5, และFMC
มีการติดตัง้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ ที่สามารถประมวลผลและส่งข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ได้อัตโนมัต.ิ ประเทศ
สมาชิกแต่ละประเทศต้องมีกระบวนการสารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลในกรณีที่ระบบล่ม
แต่ละประเทศสมาชิกต้องรับรองข้อมูลในวรรค 5 ถูกส่งไปที่ FMC 1 ครั้ง ในทุกๆ 4 ชั่วโมง
แต่ละประเทศสมาชิกต้องรับรองว่าผู้ควบคุมเรือประมงชักธงของตนรับรองว่าเครื่องติดตามเรือด้วยดาวเทียมเปิดใช้งาน
อย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา
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9.

แต่ละประเทศสมาชิกที่เป็นรัฐเจ้าของธงต้องรับรองว่าเครื่องติดตามเรือที่ใช้ในเรือมีระบบการการป้องกันการรบกวน
ในลักษณะหรือรูปแบบซึ่งเป็นการป้อนตาแหน่งหรือการทาให้มีการบอกตาแหน่งทีผ่ ิดไปจากตาแหน่งจริง และต้องไม่
สามารถที่จะเข้าไปควบคุมการบอกตาแหน่งได้ ไม่ว่าจะโดยคน โดยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และ
สุดท้าย อุปกรณ์ติดตามเรือที่อยู่ในเรือ ต้อง:
a)

ติดตัง้ ในกล่องที่ปิดสนิท

b)

มีการป้องกันโดยใช้ตราประทับของทางการ (หรือการใช้กลไกป้องกัน) ในลักษณะที่สามารถบ่งชี้ได้ว่ากล่อง
อุปกรณ์ได้ถูกเปิดหรือรบกวนหรือไม่

10. ความรับผิดชอบเกี่ยวกับอุปกรณ์การติดตามด้วยดาวเทียมและข้อกาหนดในกรณีที่มีการล่มเนื่องจากปัญหาทางเทคนิค
หรือการไม่ทางานของเครื่องติดตามด้วยดาวเทียม ได้กาหนดไว้ในผนวก Annex I
11. เรือประมงที่กล่าวถึงในวรรค 1 ซึ่งยังไม่ได้ติดตัง้ VMS ต้องรายงาน FMC ทุกๆวันโดยทางอีเมล์, แฟกส์, เทเล็กซ์ telex,
โทรศัพท์, ข้อความทางโทรศัพท์ หรือวิทยุ ต้องรายงานต่อหน่วยงานที่มีอานาจของเรือธงนั้นๆ การรายงานดังกล่าวต้อง
มีข้อมูลที่กาหนดในวรรค 5 รวมทั้ง:
c)
d)

ตาแหน่งทางภูมิศาสตร์เมื่อเริ่มต้นทาการประมง
ตาแหน่งทางภูมิศาสตร์เมื่อสิ้นสุดการทาการประมง

12. ประเทศสมาชิกซึง่ ไม่สามารถทาตามพันธกรณีที่กาหนดไว้ในข้อมตินี้ ต้องรายงานต่อสานักเลขาธิการ IOTC (i) ระบบ
และ โครงสร้างพื้นฐาน และประสิทธิภาพของระบบที่มีอยู่ซงึ่ เกีย่ วกับการปฏิบัติตามข้อมตินี้ และ (ii) อุปสรรคในการ
ดาเนินการอย่างเป็นระบบและ (iii) ความต้องการสาหรับการปฏิบัตติ ามข้อมติให้สาเร็จ
13. แต่ละประเทศสมาชิกต้องส่งรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการตามข้อมติในการใช้แผนการติดตามเรือด้วย VMS
ภายในเดือนมิถุนายนของแต่ละปี. สานักงานเลขาธิการ IOTC ต้องรวบรวมรายงานเสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติตาม
ก่อนเสนอต่อการประชุมคณะกรรมาธิการประจาปี จากรายงานดังกล่าว คณะกรรมาธิการจะอภิปรายว่าจะนา VMS
มาใช้เพื่อสนับสนุนมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการได้อย่างที่ทสี่ ุดได้อย่างไรในอนาคต
14. ประเทศสมาชิกได้รับการสนับสนุนให้ขยายการปฏิบัติการตามข้อมตินสี้ าหรับเรือของตนทีไ่ ม่ได้มีระบุไว้ในวรรค 1 หาก
ประเทศสมาชิกพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมต่อการสร้างความมั่นใจต่อประสิทธิภาพของมาตรการอนุรักษ์และบริหาร
จัดการของ IOTC
15. ข้อมติ Resolution 06/03 On establishing a Vessel Monitoring System Programme ถูกบังคับใช้แทนโดยข้อมตินี้
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ผนวก I
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับอุปกรณ์ติดตามเรือด้วยดาวเทียมและข้อกาหนดในกรณีอุปกรณ์ติดตามเรือด้วยดาวเทียมเกิด
ขัดข้องในทางเทคนิคหรือเสีย
A)

ในกรณีที่สมาชิก CPC มีข้อมูลทีส่ งสัยว่าอุปกรณ์ติดตามที่อยูใ่ นเรือ ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดในวรรค 4 หรืออุปกรณ์ถูก
รบกวน CPC ต้องแจ้งเลขาธิการ IOTC และรัฐเจ้าของธงเรือ โดยทันที

B)

ผู้ควบคุมเรือและเจ้าของเรือ/ผู้ได้รับใบอนุญาต ของเรือประมงซึง่ ต้องติด VMS ต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์ติดตามที่อยูใ่ นเรือ
ของตนภายในพื้นที่อานาจของ IOTC นั้น ทางานอย่างสมบูรณ์อยูต่ ลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ควบคุมเรือและเจ้าของ
เรือ/ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแน่ใจว่า:
a)

การายงานและข้อความของอุปกรณ์ VMS ไม่ถูกปรับเปลี่ยน ไม่ว่าโดยทางใด

b)

เสา antennae ที่ต่อกับอุปกรณ์ติดตามด้วยดาวเทียมต้องไม่ถูกบดบังไม่ว่าโดยทางใด

c)

เครื่องสารองไฟของอุปกรณ์ติดตามด้วยดาวเทียมไม่ถูกรบกวนไม่ว่าโดยทางใด

d)

อุปกรณ์ติดตามเรือไม่ถูกถอดออกไปจากเรือ

C) อุปกรณ์ติดตามเรือต้องทางานเมื่ออยู่ในพื้นที่อานาจของ IOTC. อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ติดตามเรืออาจจะถูกปิด เมื่อ
เรือประมงอยู่ที่ท่ามากกว่า 1 สัปดาห์ โดยต้องมีการแจ้งล่วงหน้า และได้รับการอนุญาตจากรัฐเจ้าของธงและหากเจ้าของธง
ประสงค์ ก็ต้องแจ้งต่อเลขาธิการ IOTC ด้วย โดยมีเงื่อนไขว่าตาแหน่งแรกทีม่ ีการรายงานจากการ เปิดเครื่องขึ้นมาใหม่
(re-powering (activating)) แสดงให้เห็นว่าเรือประมงไม่ได้เปลีย่ นตาแหน่งเมื่อเทียบกับการรายงานครั้งสุดท้าย
D)

ในกรณีที่อุปกรณ์ด้วยดาวเทียมที่ติดอยูใ่ นเรือเกิดขัดข้องทางเทคนิคหรือเสีย, ต้องได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภายใน
หนึ่งเดือน หลังจากระยะเวลาดังกล่าว ผู้ควบคุมเรือประมงไม่ได้รบั อนุญาตให้เริ่มต้นเที่ยวเรือด้วยอุปกรณ์ติดตามเรือที่
เสีย. นอกจากนี้ เมื่ออุปกรณ์หยุดทางานหรือเกิดขัดข้องทางเทคนิคระหว่างเที่ยวเรือประมงเป็นเวลานานกว่าหนึ่งเดือน
ต้องมีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทันทีที่เรือเข้าเทียบท่า เรือประมงต้องไม่ได้รับอนุญาตให้เริ่มต้นเที่ยวเรือโดยไม่มีการซ่อม
หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ติดตามเรือ

E)

ในกรณีที่อุปกรณ์ด้วยดาวเทียมที่ติดอยูใ่ นเรือเกิดขัดข้องทางเทคนิคหรือเสีย ผู้ควบคุมเรือหรือเจ้าของเรือ หรือตัวแทน
ต้องแจ้งต่อ FMC ของรัฐเจ้าของธง โดยทันทีและหากเจ้าของธงประสงค์ ก็ต้องแจ้งต่อเลขาธิการ IOTC ด้วย โดยระบุ
เวลาที่พบหรือสังเกตว่าอุปกรณ์เกิดขัดข้องทางเทคนิคหรือเสีย ตามวรรค F ของผนวกนี.้ ในกรณีที่อุปกรณ์ด้วยดาวเทียม
ที่ติดอยู่ในเรือเกิดขัดข้องทางเทคนิคหรือเสีย ผู้ควบคุมเรือหรือเจ้าของเรือ หรือตัวแทน ต้องรายงานข้อมูลต่อ FMC ของ
รัฐเจ้าของธง ตามที่กาหนดในวรรค 5 ของข้อมติ ทุกๆสี่ (4) ชั่วโมง โดย email แฟกซ์ facsimile เทเล็กซ์ telex
ข้อความทางโทรศัพท์ หรือวิทยุ

F)

เมื่อรัฐเจ้าของธงไม่ได้รับการส่งข้อมูลเป็นเวลา 12 ชั่วโมง ตามที่กล่าวในวรรค 7 ของข้อมติ และวรรค E ของผนวกนี้
หรือมีเหตุผลที่สงสัยต่อความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับตามวรรค 7 ของข้อมติ และวรรค E ของผนวกนี้ รัฐเจ้าของธงต้อง
แจ้งผู้ควบคุมเรือหรือเจ้าของเรือ หรือตัวแทนของเรือลาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากเกิดกรณีเช่นนี้
มากกว่าสอง (2) ครั้งภายในระยะเวลาหนึง่ (1) ปี ของเรือลาใดโดยเฉพาะ, รัฐเจ้าของธงต้องตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้น
รวมทั้งทาการตรวจสอบอุปกรณ์ที่เป็นปัญหาอย่างเป็นทางการ เพื่อที่จะตรวจสอบว่าอุปกรณ์ถูกดัดแปลงหรือไม่. ผลของ
การตรวจสอบนี้ต้องส่งต่อสานักเลขาธิการ IOTC ภายใน 30 วัน เมือ่ เสร็จสิ้น
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G)

ตามวรรค E และ F ของผนวกนี้ เมื่อมีการพบหรือมีการแจ้งว่าอุปกรณ์ด้วยดาวเทียมที่ติดอยูใ่ นเรือเกิดขัดข้องทาง
เทคนิคหรือเสีย, แต่ละ CPC ต้อง ส่งข้อมูลตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ของเรือต่อสานักเลขาธิการ IOTC โดยเร็วที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้ แต่ต้องไม่ชา้ กว่าสอง (2) วันทาการ หลังการพบหรือแจ้ง หรือต้องแน่ใจว่าสานักเลขาธิการ IOTC ได้รับแจ้ง
ตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ของเรือโดยผู้ควบคุมเรือหรือเจ้าของเรือ หรือตัวแทน แล้ว

ข้อมติ 15/04
เกี่ยวกับระเบียนเรือเรือทีไ่ ด้รับอนุญาตให้ปฏิบัติการในพื้นที่อานาจของ IOTC
Keywords: Authorised vessels; active vessels; auxiliary, supply and support vessels; IMO number; IUU fishing vessels.
ให้การรับรองโดยอาศัยความ ตามวรรค 1 มาตรา IX ของความตกลง IOTC ว่า:
1.

คณะกรรมาธิการต้องรักษาระเบียนเรือประมง ซึ่ง:
a)

มีขนาดความยาวเรือ (LOA) ไม่นอ้ ยกว่า 24 เมตร

b)

ในกรณีเรือมีขนาดความยาวน้อยกว่า 24 เมตร ที่ทาการประมงนอกเขต EEZ ของรัฐเจ้าของธง; และซึง่ ได้รับ
อนุญาตให้ทากาประมงปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายทูน่า ในพื้นที่อานาจของ IOTC (ต่อไปนี้จะเรียกว่า เรือที่
ได้รับอนุญาต ‘authorised fishing vessels’, AFVs)

สาหรับวัตถุประสงค์ของข้อมตินี้, เรือประมง หมายรวมถึง เรือเสริม เรือส่งเสียงและอุปกรณ์และเรือสนับสนุน ซึ่งไม่อยู่ใน
ระเบียนเรือของ IOTC จะถือว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ทาประมง เก็บรักษาปลาไว้ในเรือ ขนย้ายหรือนาปลาทูน่าและชนิดพันธุ์
คล้ายทูน่ามาขึ้นท่า หรือสนับสนุนกิจกรรมการประมงใดๆ หรือจัดวางแพล่อสัตว์น้า (DFADs) ในพื้นที่อานาจของ IOTC
ข้อบัญญัตินี้จะต้องไม่กับเรือที่มีขนาดความยาวเรือน้อยกว่า 24 เมตร ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ EEZ ของรัฐเจ้าของธง
2.

สมาชิกประเภทพันธสัญญาและสมาชิกที่ไม่ใช่ประเภทพันธสัญญาแต่ให้ความร่วมมือ (ต่อไปจะเรียกว่า"CPC") แต่ละ
ประเทศ ต้องส่งข้อมูล, (หากเป็นไปได้ให้สง่ โดยวิธีอิเลคทรอนิกส์) เรือที่ระบุในข้อ 1.a) และ เรือที่ระบุในข้อ 1.b) บัญชี
รายชื่อเรือ AFVs ของประเทศตนซึ่งได้รับอนุญาตให้ปฏิบัตงิ านในพื้นที่อานาจของ IOTC บัญชีรายชื่อเรือต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี:้
a)

ชื่อเรือ, เลขทะเบียนเรือ

b)

เลข IMO number (ถ้ามี) เพื่อที่จะให้เวลาแก่ประเทศสมาชิก CPCs ให้ได้รับเลข IMO สาหรับเรือที่ต้องมี
เลข IMO แต่ยังไม่มี วรรค 2.b เรื่องเลข IMO จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม ค.ศ. 2016 ภายหลังวันนี้
ประเทศสมาชิก CPCs ต้องแน่ใจว่าเรือประมงทุกลาของตนซึง่ ได้ขนึ้ บัญชีอยูใ่ นระเบียนเรือประมง IOTC มี
เลข IMO ตามที่ออกให้ วรรค 2.b เรื่อง IMO จะไม่นาไปใช้กับเรือที่ไม่ได้สิทธิ์ที่จะรับเลข IMO

c)

ชื่อเดิมก่อนหน้า (ถ้ามี)

d)
e)

ธงเดิมก่อนหน้า (ถ้ามี)
รายละเอียดของการถอนทะเบียนเรืออื่นๆ ก่อนหน้า (ถ้ามี)
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f)

สัญญาณเรียกขาน (ถ้ามี)

g)

ท่าที่จดทะเบียนเรือ Port of Registration

h)

ประเภทของเรือ, ความยาวและขนาดเรือ (gross tonnage ,GT)

i)

ชื่อและที่อยูข่ องเจ้าของเรือ และผูป้ ระกอบการเรือ

j)

เครื่องมือประมงทีใ่ ช้

k)

ระยะเวลาทีไ่ ด้รับอนุญาตให้ทาการประมง และ/หรือ ขนถ่าย

ในการประเมินการปฏิบัตติ ามวรรคข้างต้น คณะกรรมาธิการต้องคานึงถึงข้อยกเว้นในกรณีที่เจ้าของเรือไม่สามารถจะ
ได้รับเลข IMO ได้ แม้จะทาตามขัน้ ตอนที่เหมาะสมแล้วก็ตาม ประเทศสมาชิก เจ้าของธงต้องรายงานสถานการณ์พิเศษ
ใด ๆ ดังกล่าวนี้ไปยังสานักเลขาธิการ IOTC
3.

ประเทศสมาชิก CPCs ทั้งหมดซึง่ อนุญาตให้เรือธงตนทาการประมงสัตว์น้าที่บริหารจัดการโดย IOTC ต้องส่งต้นแบบ
ใบอนุญาตให้ทาการประมงนอกพืน้ ที่อานาจรัฐให้กับเลขาธิการ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ต้องส่งมูลการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อ IOTC ข้อมูลเหล่านี้ประกอบด้วย:
a)

ชื่อหน่วยงานที่มีอานาจ

b)

ชื่อและการติดต่อกับเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานที่มีอานาจ

c)

ลายเซ็นของเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานที่มีอานาจ

d)

ตราประทับของหน่วยงานที่มีอานาจ

เลขาธิการ IOTC ต้องเผยแพร่ข้อมูลข้างต้นนีใ้ น ในส่วนที่มีการรักษาความปลอดภัยบนเว็บไซต์ IOTC เพื่อวัตถุประสงค์
สาหรับการตรวจสอบติดตาม MCS
4.

ต้นแบบใบอนุญาตในวรรค 3 ต้องใช้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบติดตาม MCS เท่านั้น และหากใบอนุญาตที่มี
ประจาเรือแตกต่างจากต้นแบบ ไม่ถือเป็นการกระทาผิด แต่รัฐที่ควบคุมเรือจะได้รับการร้องขอให้ชี้แจงโดยหน่วยงานที่มี
อานาจอนุญาตเกี่ยวกับเรือที่ดังกล่าวทันที

5.

แต่ละประเทศสมาชิก CPC ต้องแจ้งเลขาธิการ IOTC ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียนเรือที่แตกต่างจากที่ให้ไว้ในครัง้
แรก ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มชื่อเรือในระเบียนเรือ การลบชื่อเรือออกจากระเบียนเรือ หรือการปรับเปลี่ยนรายละเอียด
ระเบียนเรือใดๆ โดยแจ้งได้ตลอดเวลาหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

6.

เลขาธิการ IOTC จะต้องรักษาระเบียนเรือ IOTC และใช้มาตรการใดๆเพื่อรับรองว่าได้มีการเผยแพร่ระเบียนเรือใน
รูปแบบอิเลคทรอนิกส์ รวมทั้งการเอาขึ้นเว็บไซต์ IOTC โดยเป็นไปในลักษณะทีส่ อดคล้องกับข้อกาหนดการรักษา
ความลับตามที่ประเทศสมาชิก CPCs ระบุ
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7.

รัฐเจ้าของธงเรือที่อยู่ในระเบียนเรือ ต้อง:
a)

อนุญาตให้เรือของตนปฏิบัติงานในพื้นที่อานาจของ IOTC เฉพาะในกรณีที่เรือสามารถจะตอบสนองต่อ
ข้อกาหนดและมีความรับผิดชอบภายใต้ข้อตกลง IOTC และมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการของ IOTC

b)

ใช้มาตรการที่จาเป็นเพื่อที่จะมั่นใจว่าเรือ AFVs ของตน ปฏิบตั ิตามมาตรการอนุรักษ์และบริหาร
จัดการของ IOTC ที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด

c)

ใช้มาตรการที่จาเป็นเพื่อที่จะมั่นใจว่าเรือ AFVs ที่อยู่ในระเบียนเรือ IOTC ของตน มีใบทะเบียน
เรือประจาอยู่ในเรือ และมีใบอนุญาตทาประมง และ/หรือขนถ่ายสัตว์น้าที่ถูกต้อง

d)

รับรองว่าเรือ AFVs ที่อยู่ในระเบียนเรือ IOTC ของตน ไม่มีประวัติที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประมง IUU หรือ
หากเรือเหล่านั้นมีประวัติ IUU เจ้าของใหม่ได้ให้หลักฐานที่เพียงพอที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าของและผู้ประกอบการ
ก่อนหน้าไม่มีผลประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์ทางการเงินตามกฎหมาย หรือมีส่วนในการควบคุมเรือภาคีที่
เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์IUU ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นทางการและมีการลงโทษเรียบร้อยแล้วหรือมีการพิจารณา
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วว่า เรือ AFVs ของพวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในหรือเกี่ยวข้องกับการประมง IUU

e)

จะใช้กฎหมายภายในประเทศเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าของและผูป้ ระกอบการเรือ AFVs ที่อยู่ใน
ระเบียนเรือ IOTC ไม่มสี ่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประมงปลาทูน่าของเรือที่ไม่ได้อยูใ่ นระเบียน
เรือ IOTC ในพื้นที่อานาจของ IOTC

f)

ใช้มาตรการที่จาเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าของเรือ AFVs ที่อยู่ในระเบียนเรือ IOTCเป็นพลเมือง หรือเป็นนิติ
บุคคลของรัฐสมาชิกเจ้าของธง เพือ่ ที่ให้การดาเนินการควบคุมหรือลงโทษใดๆต่อคนเหล่านั้นเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

8.

ประเทศสมาชิกCPCs ต้องตรวจสอบการดาเนินการ และมาตรการที่ใช้ภายในประเทศของตนเองตามที่ระบุในวรรค 7
รวมทั้งการดาเนินการลงโทษและการลงโทษและในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศอย่างเปิดเผย และ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมาธิการเป็นประจาทุกปี. ในการพิจารณาผลการตรวจสอบ คณะกรรมาธิการต้อง
เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกที่เป็นรัฐเจ้าของธงเรือที่อยู่ในระเบียนเรือ IOTC ดาเนินการต่อไปเพื่อที่จะส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการของ IOTC ของเรือเหล่านั้น

9.

a) ประเทศสมาชิก CPCs ต้องใช้มาตรการ ภายใต้ข้อกฎหมายทีใ่ ช้บังคับ ในการห้ามทาการประมง เก็บรักษาปลาไว้ใน
เรือ ขนย้ายหรือนาปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายทูน่ามาขึ้นท่า โดยเรือซึ่งไม่ได้อยู่ในระเบียนเรือที่ IOTC
b)

เพื่อรับรองความมีประสิทธิภาพของมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการของ IOTC ที่เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ซึ่งอยู่
ในแผนงานเอกสารทางสถิติ (Statistical Document Program):
i.

รัฐเจ้าของธงต้องตรวจรับรองเอกสารสถิติ (statistical document) เฉพาะของเรือที่อยู่ในระเบียน
เรือ IOTC
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ii.

ประเทศสมาชิก CPCs ต้องกาหนดว่าชนิดพันธุ์ซงึ่ อยูใ่ นแผนงานเอกสารสถิติและจับได้โดยเรือ
AFVs ในพื้นที่อานาจของ IOTC เมื่อมีการนาเข้ามาในอาณาจักรของประเทศสมาชิกประเภท พันธ
สัญญา, จะต้องมีเอกสารสถิต(ิ statistical document) ที่ถูกต้องของเรือที่อยู่ในระเบียนเรือ IOTC

iii.

ประเทศสมาชิก CPCs ที่นาเข้าชนิดพันธุ์ซึ่งอยูใ่ นแผนงานเอกสารทางสถิติและรับเจ้าของธง
ของเรือจะต้องร่วมมือกันเพื่อให้มนั่ ใจว่าเอกสารสถิตไิ ม่ใช่ของปลอมหรือมีข้อมูลทีผ่ ิด

10.

แต่ละประเทศสมาชิก ต้องแจ้งเลขาธิการ IOTC ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงใดแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าเรือไม่ได้
อยู่ในระเบียนเรือ IOTC ได้ทาการประมง และ/หรือขนถ่ายปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายทูน่าในพื้นที่อานาของ
a) หากเรือที่กล่าวถึงในวรรค 10 ชักธงของประเทศสมาชิก เลขาธิการ IOTC ต้องเรียกร้องให้ภาคีใช้
มาตรการที่จาเป็นในการป้องกันไม่ให้เรือทาการประมงปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายปลาทูน่าในพื้นที่อานาจของ IOTC
b) หากไม่สามารถระบุรัฐเจ้าของธงเรือที่กล่าวถึงในวรรค 10 หรือ เป็นเรือของประเทศทีไ่ ม่ใช่สมาชิกและไม่
มีสถานภาพความร่วมมือ เลขาธิการ IOTC ต้องรวบรวมและแจ้งเวียนของมูลดังกล่าวต่อสมาชิกทั้งหมด โดยไม่ชักช้า

11.

คณะกรรมาธิการและประเทศสมาชิก CPCs ทีเ่ กี่ยวข้องต้องติดต่อกันและกัน และพยายามอย่างดีที่สดุ ร่วมกับ FAO
และหน่วยการจัดการประมงรับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและใช้มาตรการที่เหมาะสมที่ปฏิบัตไิ ด้ รวมทั้งการ
จัดทาระเบียนที่มีลักษณะเดียวตามเวลาที่เหมาะสม เพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อทรัพยากรปลาทูน่าในมหาสมุทร
อื่น ผลกระทบด้านลบดังกล่าวอาจจะประกอบด้วยแรงกดดันจากประมงทีม่ ากเกินไป ซึง่ เป็นผลมาจากการย้ายของ
เรือประมง IUU จากมหาสมุทรอินเดียไปมหาสมุทรอื่น

12.

ประเทศสมาชิกประเภทพันธสัญญาและประเภทที่ไม่มีพันธสัญญาแต่ให้ความร่วมมือกับ IOTC ต้อง:
a)

รับรองว่าเรือประมงแต่ละลาของตนมีเอกสารประจาเรือที่ออกให้และรับรองโดยหน่วยงานที่มีอานาจของ
ประเทศสมาชิกประเภทพันธสัญญาและประเภทที่ไม่มีพันธสัญญาแต่ให้ความร่วมมือกับ IOTC ซึ่งอย่างน้อย
ที่สุด, คือเอกสารดังต่อไปนี:้
i.

ใบอนุญาต (license, permit ) หรือสิทธิในการทาประมง และข้อตกลงและเงื่อนไขที่แนบ
กับใบอนุญาต (license, permit ) หรือสิทธิในการทาประมง

ii.

ชื่อเรือ

iii.

ท่าเรือที่จดทะเบียน และเลขทะเบียนเรือที่จดทะเบียน

iv.

สัญญาณเรียกขาน

v.

ชื่อและที่อยูข่ องเจ้าของ และที่อยู่ของผู้เช่ากรรมสิทธิ์ หากเกี่ยวข้อง

vi.

ความยาวเรือ

vii.

กาลังของเครื่องยนต์เป็น กิโลวัตร/แรงม้า ตามที่เหมาะสม
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b)

ตรวจรับรองเอกสารข้างต้นอย่างสม่าเสมอและอย่างน้อยทุกๆปี

c)

ต้องรับรองว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆต่อเอกสารและข้อมูลที่กล่าวในวรรค 13.a) ได้รับการรับรองโดยหน่วยงาน
ที่มีอานาจของประเทศสมาชิกประเภทพันธสัญญาและประเภทที่ไม่มีพันธสัญญาแต่ให้ความร่วมมือกับ IOTC

14.

แต่ละประเทศสมาชิกประเภทพันธสัญญาและประเภทที่ไม่มีพันธสัญญาแต่ให้ความร่วมมือกับ IOTC ต้องรับรองว่า
เรือประมงที่ได้รับอนุญาตให้ทาการประมงในพืน้ ที่อานาจของ IOTC ได้มีการทาเครื่องหมายในลักษณะที่สามารถระบุ
ตัวตนของเรือได้จริงๆ โดยมีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป เช่น มาตรฐานข้อกาหนดสาหรับการทา
เครื่องหมายและการระบุตัวตนของเรือประมงโดย FAO ( FAO Standard Specification for the Marking and
Identification of Fishing vessels)

15.

a) แต่ละประเทศสมาชิกประเภทพันธสัญญาและประเภทที่ไม่มีพันธสัญญาแต่ให้ความร่วมมือกับ IOTC ต้องรับรองว่า
เครื่องมือประมงซึ่งใช้โดยเรือประมงที่ได้รับอนุญาตให้ทาการประมงในพื้นที่อานาจของ IOTC มีการทา
เครื่องหมายอย่างเหมาะสม, เช่น, ที่ส่วนท้ายสุดของอวน, สายและเครื่องมือที่อยู่ในทะเล, ต้องติดตัง้ ธงและ
ทุ่นสะท้อนเรดาร์ในเวลากลางวัน และทุ่นไฟในเวลากลางคืนที่เพียงพอให้สามารถบอกตาแหน่งและขอบเขต
ได้
b)

ทุ่นเครื่องหมายและทุ่นลอยลักษณะเดียวกันและอยู่บนผิวน้า, และใช้เพื่อบอกตาแหน่งของเครื่องมือประมง
ชนิดอยู่กับที่ ต้องมีการทาเครื่องหมายที่ชดั เจนตลอดเวลาด้วยอักษรและ/หรือ ตัวเลขของเรือที่เป็นเจ้าของ
เครื่องมือประมง

c)

แพล่อสัตว์น้าต้องมีเครื่องหมายทีช่ ัดเจนตลอดเวลาด้วยอักษรและ/หรือ ตัวเลขของเรือที่เป็นเจ้าของ
เครื่องมือประมง

16.

แต่ละประเทศสมาชิกประเภทพันธสัญญาและประเภทที่ไม่มีพันธสัญญาแต่ให้ความร่วมมือกับ IOTC ต้องรับรองว่า
เรือประมงที่เกี่ยวข้องที่มขี นาดความยาวเรือไม่น้อยกว่า 24 เมตร และเรือที่มขี นาดความยาวเรือน้อยกว่า 24 เมตรหาก
ทาการประมงนอกเขต EEZ ของตน, และได้รับการขึ้นทะเบียนเรือในระเบียนเรือ IOTC และได้รับอนุญาตให้ทาการ
ประมงในพื้นที่อานาจของ IOTC, เก็บรักษาสมุดบันทึกการทาการประมงที่เป็นเล่มผนึกไว้ด้วยกันโดยมีหมายเลขหน้า
เรียงกันตามลาดับ. ต้นฉบับการบันทึกของ fishing logbooks จะต้องเก็บรักษาไว้ในเรือประมงเป็นระยะเวลาอย่าง
น้อย 12 เดือน

17.

ข้อมตินี้ บังคับใช้แทนข้อมติ 14/04 Concerning the establishment of an IOTC record of vessels
authorised to operate in the IOTC area
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ข้อมติ 15/05
เรื่องมาตรการอนุรักษ์ปลากระโทงแทงลาย กระโทงแทงดา และกระโทงแทงสีนาเงิ
้ น
Keywords: striped marlin; black marlin; blue marlin; catch trends; bycatch; discards.
ให้การรับรองตามบทบัญญัตใิ นมาตรา IX วรรค 1 ของความตกลง IOTC, ดังต่อไปนี:้
1.

ประเทศสมาชิกประเภทพันธสัญญาและประเภทที่ไม่มีพันธสัญญาแต่ให้ความร่วมมือ ได้รับการสนับสนุนให้ ใช้ความ
พยายามที่เป็นไปได้ในการลดปริมารผลจับของเรือตน ในปี ค.ศ. 2016 ของชนิดพันธุต์ ่อไปนี:้ กระโทงแทงบั้ง
(Tetrapturus audax) กระโทงแทงดา (Makaira indica) กระโทงแทงสีน้าเงิน (Makaira nigricans) ปริมาณที่ลด
ต้องเป็นค่าเฉลีย่ ของผลจับระหว่างปี ค.ศ. 2009 และ 2014 สาหรับการคานวณผลจับเฉลี่ย, จะใช้เฉพาะปีที่มีข้อมูลมา
พิจารณา

2.

ประเทศสมาชิก CPCs ได้รับการสนับสนุนให้ร้องขอให้ผู้ประกอบการ/เรือประมง ปล่อยสัตว์นากลุ
้ ่มปลากระโทงแทง
ซึ่งเป็นชนิดที่ระบุข้างต้น ซึง่ ยังมีชวี ิตในขณะที่นาขึ้นมาบนเรือ หรือขณะที่อยูข่ ้างเรือและกาลังจะนาขึน้ มาบนเรือ

3.

คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ IOTC ต้องขอให้คณะทางานเรื่องปลากระโทงแทงดาเนินงานต่อไป ในการประเมินและ
ติดตามสถานะของชนิดพันธุ์ที่ระบุข้างต้น จนกว่าจะสามารถประเมินได้ครอบคลุม คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ ต้อง
ประเมินแนวดน้มผลจับชนิดพันธุ์ที่ระบุข้างต้น และให้ข้อเสนอแนะมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการที่เหมาะสม

4.

ประเทศสมาชิก CPCs, โดยเฉพาะประเทศที่ใช้เครื่องมืออวนติดตาซึ่งยังมีข้อมูลเกี่ยวกับผลจับและการลงแรงประมง
ความถีค่ วามยาวและสัตว์น้าพลอยจับได้/สัตว์น้าทีถ่ ูกทิ้งอยู่น้อยมากต้องรวบรวมข้อมูลและรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อ
สานักเลขาธิการ IOTC

5.

คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ ต้องตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับรายงานจากประเทศสมาชิกทุกปี เกี่ยวกับชนิดพันธุ์กลุ่มนี้ และ
หากจาเป็น ให้ข้อแนะนาต่อคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับวิธีการที่จะทาให้มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการชนิดพันธุ์
กลุ่มนี้มีความเข้มแข็งขึ้น

6.

คณะกรรมาธิการต้องพิจารณาความช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อประเทศสมาชิก CPCs ซึ่งเป็นประเทศกาลังพัฒนา ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลชนิดพันธุ์ตามทีร่ ะบุข้างต้น
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ข้อมติ 15/06
เรื่อง ห้ามทิ้งปลาทูนา่ ตาโต, ปลาทุนา่ ท้องแถบ, ปลาทูนา่ ครีบเหลือง
และข้อแนะนาสาหรับชนิดพันธุท์ ี่ไม่ใช่เป้าหมายที่ถูกจับได้โดยเรือประมงอวนล้อมจับในพื้นที่อานาจของ IOTC
ข้อมตินมี้ ีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2015
Keywords: Discards; Bigeye tuna; Yellowfin tuna; Skipjack tuna; non-targeted species; purse seine; storage capacity.
ให้การรับรอง, โดยอาศัยความ ตามวรรค 1 มาตรา IX ของความตกลง IOTC, ว่า:
การเก็บรักษาชนิดพันธุ์ทนู ่า
1.

ประเทศสมาชิกประเภทพันธสัญญาและประเภทที่ไม่มีพันธสัญญาแต่ให้ความร่วมมือต้องกาหนดให้เรืออวนล้อมจับเก็บ
รักษาปลาทูน่าตาโต ปลาทูน่าท้องแถบ และ ปลาทูน่าครีบเหลือง ไว้บนเรือและนามาขึ้นท่า เว้นแต่พิจารณาเห็นว่า
ปลาดังกล่าวไม่เหมาะต่อการบริโภคของมนุษย์

2.

วิธีการที่ปฏิบัติตามข้อกาหนดให้สมบูรณ์ในการเก็บรักษาสัตว์น้าประกอบด้วย:
a)

ไม่มีการทิ้งปลาทูน่าตาโต ปลาทูน่าท้องแถบ และ/หรือ ปลาทูน่าครีบเหลืองที่จับได้โดยเรือประมงอวนล้อม
จับ โดยนับจากภายหลังการวางอวนไปแล้ว และปากอวนได้ถูกดึงปิดสนิท และมีการกู้อวนขึ้นมามากกว่ากึ่ง
หนึ่งแล้ว หากอุปกรณ์เสียและส่งผลต่อการดึงถุงปิดปากอวนและการกู้อวน ในลักษณะที่ทาให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามข้อมตินไี้ ด้ ลูกเรือต้องพยายามปล่อยปลาทูน่าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

b)

ข้อยกเว้นต่อกฎข้างต้น มีดงั ต่อไปนี:้
i. เมื่อมีการตัดสินใจโดยกัปตันเรือว่าปลาทูน่า (ปลาทูน่าตาโต ปลาทูน่าท้องแถบ หรือ ปลาทูน่าครีบ
เหลือง) ที่จับได้นั้น ไม่เหมาะต่อการบริโภคของมนุษย์, ต้องใช้นิยามดังต่อไปนี:้
-

-

"ไม่เหมาะต่อการบริโภคของมนุษย์" คือปลาที:่
-

ถูกเกี่ยวหรือรัดอยู่ในถุงอวน

-

เสียหายเนื่องจากถูกกัดกิน

-

ตายและและเน่าเสียอยูใ่ นอวน เนือ่ งจากเครื่องมือเสียทาให้ไม่สามารถกู้อวนได้
อย่างปกติ หรือไม่สามารถปล่อยปลาที่มชี ีวิตได้

"ไม่เหมาะต่อการบริโภคของมนุษย์" ไม่ได้รวมปลาที:่
-

พิจารณาว่าไม่เป็นทีต่ ้องการ อันเนื่องมากจาก ขนาดปลา ตลาด หรือองค์ประกอบ
ชนิดพันธุ์

-

เน่าเสียหรือปนเปื้อน ซึ่งเป็นผลมาจากการกระทาหรือละเลยไม่กระทาการใดของลูกเรือ
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ii. เมื่อมีการตัดสินใจโดยกัปตันเรือว่าปลาทูน่า (ปลาทูน่าตาโต ปลาทูน่าท้องแถบ หรือ ปลาทูน่าครีบเหลือง)
นัน้ จับได้ในการวางอวนครั้งสุดท้ายของเที่ยวเรือ ซึ่งไม่มีที่เก็บเพียงพอสาหรับปลาทูน่า (Bigeye tuna
Skipjack tuna or Yellowfin tuna) ทั้งหมดที่ได้จากการวางอวนในครั้งนั้น อาจจะทิ้งปลาเหล่านั้นได้
หาก:
-

กัปตันและลูกเรือพยายามที่จะปล่อยปลาทูน่า (ปลาทูน่าตาโต ปลาทูน่าท้องแถบ หรือ ปลาทู
น่าครีบเหลือง) ซึ่งมีชีวิต อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

-

ไม่มีการทาการประมงอีกต่อไปภายหลังจากมีการทิ้ง จนกว่าปลาทูน่า (ปลาทูน่าตาโต ปลาทู
น่าท้องแถบ หรือ ปลาทูน่าครีบเหลือง) ที่มีอยู่บนเรือจะถูกนามาขึ้นท่า หรือขนถ่าย

การเก็บรักษาชนิดพันธุ์อนื่ ที่ไม่ใช่ชนิดพันธุ์ตามวรรค 2, A)
3.

ประเทศสมาชิกประเภทพันธสัญญาและประเภทที่ไม่มีพันธสัญญาแต่ให้ความร่วมมือต้องสนับสนุนให้เรือประมงอวน
ล้อมจับทุกลาเก็บรักษาและนาสัตว์น้าชนิดพันธุ์ทั้งหมดทีไ่ ม่ใช่เป้าหมาย (รวมถึง แต่ไม่จากัดเฉพาะ ปลาทูน่าอื่น ปลา
จรวด rainbow runner ปลาอีโต้มอญ dolphin fish ปลาวัว triggerfish ปลากระโทงแทง billfish ปลาอินทรี
wahoo และปลาสาก barracuda) มาขึ้นท่า ตราบเท่าที่เรือจะยังสามารถปฏิบัตงิ านได้อย่างเหมาะสม ยกเว้นปลาที่ไม่
เหมาะต่อการบริโภคของมนุษย์ (ตามที่กาหนดในวรรค 2 b) i). A ข้อยกเว้นเดียว คือ การวางอวนครั้งสุดท้ายของ
เที่ยวเรือ, เมื่อไม่มีทเี่ ก็บเพียงพอสาหรับชนิดพันธุ์ที่ไม่ใช่เป้าหมายทัง้ หมดที่ได้จากการวางอวนในครั้งนัน้

การนาไปปฏิบัติ
4.

คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ IOTC, คณะทางาน IOTC เรื่องปลาทูนา่ เขตร้อน Working Party on Tropical Tunas,
และคณะทางานIOTC เรื่อง ระบบนิเวศน์และสัตว์น้าพลอยจับ ต้องดาเนินการ ทุกปี:
a)

ตรวจสอบข้อมูลเกีย่ วกับสัตว์น้าพลอยจับได้ bycatch (ที่เก็บรักษาไว้และที่ทิ้ง) จากเรืออวนล้อมจับ

b)

ให้คาแนะนาต่อคณะกรรมาธิการเกีย่ วกับตัวเลือกในการบริหารจัดการการทิ้งสัตว์น้าในการประมงอวนล้อม
จับอย่างยั่งยืน

5.

ข้อมตินี้ ต้องบังคับใช้ตงั้ แต่ 1 พฤศจิกายน 2015 จะและมีการทบทวน ตามคาแนะนาของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์
IOTC ซึ่งเป็นผลมาจากการตรวจสอบของคณะทางาน IOTC เรื่องปลาทูน่าเขตร้อน และคณะทางาน IOTC เรื่อง ระบบ
นิเวศน์และสัตว์น้าพลอยจับ

6.

ข้อมตินี้ บังคับใช้แทน ข้อมติ 13/11 On a ban on discards of Bigeye tuna, Skipjack tuna, Yellowfin tuna
and a recommendation for non-targeted species caught by purse seine vessels in the IOTC area of
competence
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ข้อมติ 15/08
กรอบปฏิบัติการเรื่อง แผนการบริหารจัดการแพล่อสัตว์น้า (Fish Aggregating Devices ,FADs) รวมทั้ง การจากัดจานวน
FADs, การเพิ่มรายเอียดลักษณะข้อมูลที่รายงานจากการวาง FAD เพื่อช่วยในการจับสัตว์น้า, และการพัฒนารูปแบบ FAD
เพื่อลดการติดโดยบังเอิญของสัตว์น้าที่ไม่ใช่ชนิดเป้าหมาย
Keywords: Fish aggregating device (FAD); Non-target species.
ให้การรับรองตามบทบัญญัติในมาตรา IX วรรค 1 ของความตกลง IOTC, ดังต่อไปนี้:
1.

ข้อมตินี้นาไปใช้กับประเทศสมาชิก CPCs ที่มีเรือประมงอวนล้อมจับและทาการประมงโดยใช้แพล่อสัตว์น้าแบบปล่อย
ลอย (Drifting Fish Aggregating Devices, DFADs) ที่ติดตั้งทุ่นอุปกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมฝูงปลา
เป้าหมาย ในพื้นที่อานาจของ IOTC

2.

ข้อมตินี้กาหนดให้ “ทุ่นอุปกรณ์” คือทุ่นที่มีการติดเครื่องหมายด้วยเลขอ้างอิงที่ชัดเจน เพื่อที่จะสามารถระบุ ตัวตนได้
และมีการติดตั้งระบบติดตามด้วยดาวเทียมเพื่อตรวจสอบตาแหน่งของทุ่นทุ่นอื่น เช่น ทุ่นวิทยุที่ใช้กับ DFADs ซึ่งไม่ตรง
ตามคานิยามนี้จะต้องค่อยๆนาออกไป ภายใน 1 มกราคม 2017

3.

ข้อมตินี้กาหนดจานวนทุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานจริง (active) และติดตามโดยเรืออวนล้อม ได้ 550 ทุ่น ต่อการใช้งานจริง ณ
เวลาหนึ่งๆ จานวนที่ใช้งานจริงคานวณจากจานวนทุ่นที่ใช้งานจริงต่อเรือ อวนล้อมจับ 1 ลา จานวนทุ่นอุปกรณ์ทใี่ ช้แต่ละ
ปีสาหรับเรือแต่ละลา ต้องไม่เกิน 1,100

4.

สมาชิก CPC อาจจะกาหนดให้เรือที่ชักธงของตนใช้ทุ่นในจานวนที่ต่ากว่าที่กาหนดในวรรค 3 นอกจากนี้สมาชิก CPC
อาจจะกาหนดให้ใช้ทุ่นในเขต EEZ ของตน ในจานวนที่ต่ากว่าที่กาหนดในวรรค สมาชิก CPC ต้องตรวจสอบการจากัด
จานวนเพื่อให้แน่ใจว่าการจากัดจานวนดังกล่าว ไม่เกินจานวนที่จากัดโดยคณะกรรมาธิการ
สมาชิก CPCs ต้องรับรองว่า นับจากวันที่มีการบังคับใช้ข้อมตินี้ เรืออวนล้อมจับแต่ละลาของตนมีการปฏิบัติงานโดยใช้
ทุ่นอุปกรณ์ที่ไม่เกินจานวนที่กาหนดไว้ในวรรค 3

5.
6.

แม้จะเสร็จสิ้นการดาเนินการศึกษาใดๆ ตามคาร้องขอของคณะกรรมาธิการรวมทั้งการศึกษาที่ดาเนินการโดย
คณะทางาน (WG) ตามที่มีการรับรองข้อมติ 15/09 ที่เกี่ยวกับ FADs, คณะกรรมาธิการอาจจะทบทวนจานวนมากสุด
ของทุ่นอุปกรณ์ที่กาหนดไว้ในวรรค 3

7.

รัฐเจ้าของธงต้องรับรองว่า มีไม่เกิน:

8.

a)

550 ทุ่นอุปกรณ์ ที่ใช้งานจริง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ของเรือที่เป็นเจ้าของทุ่น โดยอาจจะใช้มาตรการ
ตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการสื่อสารโทรคมนาคม

b)

1100 ทุ่นอุปกรณ์ ที่มีได้ในแต่ละปี สาหรับเรือแต่ละลา

สมาชิก CPCs ต้องกาหนดให้เรือประมงที่ชักธงของตนและทาการประมงโดยใช้ DFADs ส่ง ใบสั่งซื้อทุ่นอุปกรณ์ล่วงหน้า
สาหรับปี 2016 สาหรับเรืออวนล้อมของตน ภายใน 1 มกราคม ค.ศ. 2016 ภายใต้กฎระเบียบการรักษาความลับที่
กาหนดโดยข้อมติ Resolution 12/02 (หรือข้อมติอื่นที่นามาใช้บังคับแทน)

77

9. สมาชิก CPCs ต้องกาหนดให้เรือประมงอวนล้อมที่ชักธงของตนและทาการประมงโดยใช้ DFADs ส่ง จานวนทุ่นอุปกรณ์
ที่ เปิดการใช้งาน, ปิดการใช้งาน, และอยู่ในขณะการใช้งานจริง ของแต่ละไตรมาศ ในปี ค.ศ. 2016. ภายใต้กฎระเบียบ
การรักษาความลับที่กาหนดโดยข้อมติ Resolution 12/02 (หรือข้อมติอื่นที่นามาใช้บังคับแทน)
10.

สมาชิก All CPCs ทั้งหมด ต้องรับรองว่าเรือประมงที่กล่าวถึงในวรรค 1 ต้องบันทึกกิจกรรมการทาการประมงที่ใช้ FADs
โดยใช้บันทึกข้อมูลองค์ประกอบเฉพาะที่พบในผนวก I (DFAD) และผนวก II (AFAD) ในส่วนของ “FAD-logbook”

11.

สมาชิก CPCs ที่มีเรือทาประมงโดยใช้ FADs ต้องส่ง แผนการบริหารจัดการการใช้ FADs ของเรืออวนล้อมแต่ละลาที่อยู่ภายใต้
ข้อกาหนดในวรรค 1 ต่อคณะกรรมาธิการ ทุกปี. เนื่องจากอาจจะมีความจาเพาะในแง่ของผู้ใช้งาน, จานวนที่ใช้, ประเภทเรือ
(boat/vessel) ที่เกี่ยวข้อง, วิธีการทาการประมงและเครื่องมือประมงที่ใช้ และวัสดุที่ใช้ในการจัดสร้าง, การรายงานแผนการ
บริหารจัดการและข้อกาหนดการรายงานสาหรับ Drifting FADs (DFAD) และ Anchored FADs (AFAD) ต้องแยกกัน เพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อมตินี้ . แผนการบริหารจัดการ ต้องตรงตามข้อกาหนดขั้นต่าสุด ตามที่กาหนดใน ข้อแนะนา
สาหรับการเตรียมแผนการบริหารจัดการ FAD (Suggested Guidelines for Preparation for FAD Management Plans)
ของแต่ละประเทศสมาชิก CPC โดยของ DFADs อยู่ในผนวก Annex I และ AFADs อยู่ใน Annex II. สาหรับข้อมตินี้, คาว่า
Fish Aggregating Device หมายถึง วัตถุปล่อยลอย (drifting, DFAD) หรือวัตถุที่ยึดให้ลอยอยู่กับที่หรือจมอยู่ใต้น้า
(anchored floating or submerged objects (AFAD) ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวมฝูงชนิดพันธุ์ปลาทูน่าเป้าหมาย

12.

แผนการบริหารจัดการต้องถูกวิเคราะห์โดยคณะกรรมการปฏิบัติตาม

13.

ประเทศสมาชิก CPCs ทั้งหมด ต้องแน่ใจว่าเรือประมงตามที่กล่าวถึงในวรรค 1 ต้องบันทึกกิจกรรมประมงที่ใช้ FADs
โดยให้บันทึกข้อมูลองค์ประกอบเฉพาะที่พบใน ผนวก I (DFAD) และผนวก II (AFAD) ในส่วนของ “FAD-logbook”

14.

แผนการบริหารจัดการต้องรวมถึง การริเริ่ม หรือการสารวจเพื่อตรวจสอบ และเพื่อลดการจั บปลาทูน่าตาโต และปลาทู
น่าครีบเหลืองขนาดเล็ก และชนิดพันธุ์ที่มิใช่เป้าหมายที่ถูกจับรวมกับการประมงที่ใช้ FADs. แผนการบริหารจัดการต้อง
รวมถึงแนวทางในการป้องกันการสูญหายหรือป้องกันการปล่อยทิ้ง FADs ในขอบเขตที่เป็นไปได้. เพื่อลดการติดของปลา
ฉลาม, เต่าทะเลหรือชนิดพันธุ์อื่นๆ การออกแบบและการใช้งาน FADs จะต้องอยู่บนพื้นฐานหลักการที่กาหนดไว้ใน
ภาคผนวก III, ซึ่งจะถูกนามาใช้เรื่อย ๆ นับจากปี ค.ศ. 2014. ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 เป็นต้นไป, ประเทศสมาชิก CPCs
ต้องส่งรายงานต่อคณะกรรมาธิการ 60 วันก่อนการประชุมประจาปี ประกอบด้วย รายงานความก้าวหน้าแผนการบริหาร
จัดการ FADs, รายงานการทบทวนแผนการบริหารจัดการ FADs ที่ส่งครั้งแรก และรายงานการทบทวนการนาพื้นฐาน
หลักการที่กาหนดไว้ในภาคผนวก III ไปใช้
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15.

เริ่มในปี ค.ศ. 2016 ประเทศสมาชิก CPCs ต้องส่งข้อมูลตามที่ระบุในผนวก I และผนวก II ต่อคณะกรรมาธิการ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานของ IOTC ที่บัญญัติไว้สาหรับข้อมูลการจับและการลงแรงประมง และต้องทาให้ข้อมูลเหล่านี้มี
พร้ อ มสาหรั บ การวิ เ คราะห์ โดยคณะกรรมการวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อง ระดั บ ของการรวมข้ อมู ลตามที่กาหนดในข้ อม ติ
Resolution 15/02 (หรือข้อมติอื่นที่นามาใช้บังคับแทน) และภายใต้กฎระเบียบการรักษาความลับที่กาหนดโดยข้อมติ
Resolution 12/02 (หรือข้อมติอื่นที่นามาใช้บังคับแทน) เมื่อมีข้อมูลคณะกรรมการวิทยาศาสตร์จะทาการวิเคราะห์
ข้อมูล และให้คาแนะนาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับทางเลือกเพิ่มเติมในการบริหารจัดการ FADs เพื่อการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการในปี 2016 รวมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับจานวน FADs ที่ใช้ การใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ในการใน FADs ที่
สร้าง และปรับปรุงใหม่ และการยุติการใช้ รูปแบบ FAD ที่ไม่สามารถป้องกันการติดของฉลาม เต่าทะเล และชนิดพันธุ์
อื่นๆได้ เมื่อมีการประเมินผลกระทบของ FADs ต่อพลวัตร (dynamic) และการกระจายของประชากรปลาเป้าหมาย
และชนิดพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง และต่อระบบนิเวศ และหากเกี่ยวข้อง คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ จะใช้ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่
เกี่ยวกับ FADs ที่ถูกปล่อยทิ้ง (คือ FADs ที่ไม่มีไฟสัญญาณ หรือ FADs ซึ่งลอยออกนอกพื้นที่ทาการประมง)

16.

นับจาก มกราคม 2016 ประเทศสมาชิก CPCs ต้องกาหนดให้ FADs ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้ หรือที่ที่ประยุกต์ใช้โดยเรือประมงที่
ชักธงของตนในพื้นที่อานาจของ ต้องมีการทาเครื่องหมายตามรายละเอียดในกรอบหลักการการทาเครื่องหมาย เช่น การทา
เครื่องหมาย FAD หรือการใช้ของไฟสัญญาณ (beacon ID) ต้องมีการพัฒนากรอบหลักการการทาเครื่องหมาย และได้รับการ
รับรองโดยคณะกรรมาธิการในการประชุมประจาปี 2016 โดยจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
วิทยาศาสตร์ ตามการร้องขอของคณะกรรมาธิการ กรอบหลักการการทาเครื่องหมาย อย่างน้อย ต้องคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้ :
a)
b)

c)
17.

FADs ที่จัดสร้างขึ้นทั้งหมดต้องได้รับการทาเครื่องหมายด้วย หมายเลขประจา FADs ที่ไม่ซ้ากัน, ตามระบบ
การกาหนดเลขจาเพาะและตามรูปแบบ ที่รับรองโดยคณะกรรมาธิการ
เครื่องหมายควรจะง่ายต่อการอ่านก่อนที่ผู้ควบคุมเรือเข้าดาเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง FAD ที่จัดสร้าง (เช่น
การจัดวาง FADs การเก็บ FADs ที่ การซ่อมแซม FADs การทาการประมงที่ FAD) แต่ถ้าไม่สามารถมองเห็นได้ด้วย
เหตุผลใดๆ (ช่วงเวลาระหว่างวัน สภาพอากาศ และอื่นๆ) ผู้ควบคุมเรือต้องแน่ใจว่าได้ข้อมูลจาเพาะของ FADs ให้
เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้
การทาเครื่องหมายควรจะง่ายต่อการติดตั้งกับ FAD ที่จัดสร้าง แต่ต้องเป็นการติดตั้งในลักษณะที่ไม่ทาให้ไม่
สามารถอ่านได้ หรือหลุดจาก FAD

ข้อมติ 13/08 Procedures on a fish aggregating devices (FADs) management plan, including more
detailed specification of catch reporting from FAD sets, and the development of improved FAD
designs to reduce the incidence of entanglement of non-target species ถูกบังคับใช้แทนด้วยข้อมตินี้
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ผนวก I
GUIDELINES สาหรับการจัดทาแผนการจัดการแพล่อสัตว์น้าแบบปล่อยลอย
GUIDELINES for DRIFTING FISH AGGREGATING DEVICE (DFAD) MANAGEMENT PLANS
เพื่อเป็นการสนับสนุนพันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดการ DFAD (DFAD-MP) ที่สมาชิก CPCs จะต้องส่งต่อสานักเลขาธิการ IOTC
สมาชิกที่ทาการประมงในพื้นที่อานาจของ IOTC และเกี่ยวข้องกับ DFADs ต้องส่ง DFAD-MP ซึ่งประกอบด้วย
1.
2.

วัตถุประสงค์
ขอบเขตข้อมูล: รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
a) ประเภทของเรือ
b) จานวน DFAD และจานวน beacon ที่ใช้
c) กระบวนการรายงานการใช้ DFADs
d) แผนการใช้งาน และแผนการลดสัตว์น้าพลอยจับได้
e) ข้อคานึงต่อการส่งผลต่อเครื่องมือประมงประเภทอื่นๆ
f) แผนการติดตามและการนา DFADs ที่สูญหายกลับคืน
g) ถ้อยแถลงหรือ นโยบายเกี่ยวกับ “กรรมสิทธิ์ใน DFAD”

3. การเตรียมการในเชิงโครงสร้างเพื่อบริหารจัดการแผน DFAD
a) ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
b) กระบวนการสมัครเพื่อขออนุมัติใช้ DFAD และ/หรือ DFAD beacon
c) พันธกรณีของเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน DFAD และ/หรือ DFAD beacon
D) นโยบายการเปลี่ยน DFAD และ/หรือ DFAD beacon
E) พันธกรณีในการรายงาน
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4. คุณลักษณะและโครงสร้างของ DFAD ให้อธิบาย โดยครอบคลุมข้อมูลดังต่อไปนี้
a) อธิบายโครงสร้างลักษณะของ DFAD
b) การทาเครื่องหมาย และการระบุความเป็นเจ้าของ DFAD รวมทั้งวิทยุติดตามหรือ beacon
c) การติดดวงไฟ
d) ตัวสะท้อนเรดาร์
e) ระบุระยะการมองเห็น
f) ทุ่นวิทยุ radio buoys (มีเลข serial numbers กากับ)
g) ตัวรับสัญญานดาวเทียม satellite transceivers (มีเลข serial numbers กากับ)
5. บริเวณที่นา DFADs ไปใช้
a) ระบุพื้นที่ที่จะนาไปใช้ โดยระบุพิกัด หากมี
b) มีรายละเอียดของพื้นที่ปิดใดๆ เช่น ทะเลอาณาเขต เส้นทางเดินเรือ ใกล้กับการประมงพื้นบ้าน ฯลฯ
6. ระบุช่วงเวลาที่จะใช้แผนการจัดการ DFAD–MP ว่าครอบคลุมระยะเวลา หรือช่วงเวลาใด
7. วิธีการในการตรวจสอบ และการตรวจสอบ การนาแผน DFAD–MP ไปปฏิบัติ
8. DFADs logbook
-รายงานปริมาณการจับที่ได้จาก DFAD (สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานปริมาณการจับและการลงแรงประมง ตามที่
กาหนดในข้อมติ 15/03) ประกอบด้วย:
a) การไปที่ DFAD (FADs อื่นๆที่มีการวางในทะเลควรจะได้รับการติดตามตรวจสอบตามกฎหมายภายในประเทศของ
สมาชิก CPCs)
b) แต่ละครั้งที่ไปที่ DFAD, ไม่ว่าจะมีการวางอวนหรือไม่ ก็ตาม ให้ทาการบันทึก
i. พิกัดของ DFAD
ii. วันที่
iii. ข้อมูลเครื่องหมายระบุ DFAD (i.e., DFAD Marking หรือ beacon ID หรือ ข้อมูลอื่นใดที่ระบุเจ้าของ FAD)
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iv. ประเภท DFAD type (DFADธรรมชาติ, DFAD ที่สร้างและจัดวาง)
v. ลักษณะและโครงสร้างของ DFAD (ขนาดและรูปร่าง วัสดุที่เป็นทุ่นลอย และโครงสร้างที่จมอยู่ใต้น้า
vi. วัตถุประสงค์ของการไปที่ DFAD (ปฏิบัติการวางอวน กู้อวน เก็บ DFAD, DFAD สูญหาย มีสัญญานจากอุปกรณ์
อิเลคทรอนิคส์)
c) ถ้าในการไปที่ DFAD แล้ว มีการวางอวนเพื่อล้อมสัตว์น้า จะต้องบันทึกปริมาณสัตว์น้าที่จับได้ และปริมาณสัตว์น้าที่
พลอยจับได้
7. หากมีแผนการจัดซื้อ DFADs หรือมีการสั่งซื้อล่วงหน้า ต้องแจ้งแผนหรือการสั่งซื้อดังกล่าวด้วย
ผนวก II
GUIDELINES สาหรับการจัดทาแผนการจัดการแพล่อสัตว์น้าแบบอยู่กับที่
GUIDELINES for PREPARATION OF ANCHORED FISH AGGREGATING DEVICE (AFAD) MANAGEMENT PLANS
เพื่อเป็นการสนับสนุนพันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดการ AFAD (AFAD-MP) ที่สมาชิก CPCs จะต้องส่งต่อสานักเลขาธิการ
IOTC สมาชิกที่ทาการประมงในพืน้ ที่อานาจของ IOTC และเกี่ยวข้องกับ AFADs ต้องส่ง AFAD-MP ซึ่งประกอบด้วย
1. วัตถุประสงค์
2. ขอบเขตข้อมูล: รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
a) ประเภทเรือ
b) จานวน AFAD และ/หรือ จานวน AFAD beacon ที่ใช้
c) กระบวนการรายงานการใช้ AFADs
d) ระยะห่างระหว่าง AFADs
e) แผนการใช้งาน และแผนการลดสัตว์น้าพลอยจับได้
f) ข้อคานึงต่อการส่งผลต่อเครื่องมือประมงประเภทอื่นๆ
g) อธิบายการติดตั้งเพื่อใช้งาน รายละเอียดเกี่ยวกับการติดเครื่องหมาย ลักษณะ และอุปกรณ์ที่ใช้ตามที่ระบุในข้อ 4 ของ
ภาคผนวกนี้ พิกัดที่จัดวาง วันที่จัดวาง การสูญหาย และการติดตั้งใหม่
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h) แผนการติดตามและการนา DFADs ที่หายกลับคืน
i) ถ้อยแถลงหรือ นโยบายเกี่ยวกับ “กรรมสิทธิ์ใน DFAD”
3. การเตรียมการในเชิงโครงสร้างเพื่อบริหารจัดการแผน AFAD
a) ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
b) กระบวนการสมัครเพื่อขออนุมัติใช้ AFAD และ/หรือ AFAD beacon
c) พันธกรณีของเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน DFAD และ/หรือ DFAD beacon
D) นโยบายการเปลี่ยน AFAD และ/หรือ AFAD beacon
E) พันธกรณีในการรายงาน
4. คุณลักษณะและโครงสร้างของ DFAD ให้อธิบาย โดยครอบคลุมข้อมูลดังต่อไปนี้
a) ลักษณะ AFAD (อธิบายโครงสร้างของวัสดุลอยน้า และโครงสร้างที่อยู่ใต้น้า ต้องระบุหากมีการใช้วัสดุที่เป็นตาข่าย
b) สมอที่ใช้ในการยึด AFADs
c) การทาเครื่องหมาย และการระบุความเป็นเจ้าของ AFAD รวมทั้งวิทยุติดตามหรือ beacon (ถ้ามี)
d) การติดตั้งดวงไฟ
e) ตัวสะท้อนเรดาร์
f) ระบุระยะการมองเห็น
g) ทุ่นวิทยุ radio buoys (มีเลข serial numbers กากับ)
h) ตัวรับสัญญานดาวเทียม satellite transceivers (มีเลข serial numbers กากับ)
i) เอคโค่ ซาวน์เดอร์ echo sounder
5. บริเวณที่นา AFADs ไปใช้
a) ระบุพื้นที่ที่จะนาไปใช้ โดยระบุพิกัด หากมี
b) มีรายละเอียดของพื้นที่ปิดใดๆ เช่น ทะเลอาณาเขต เส้นทางเดินเรือ ใกล้กับการประมงพื้นบ้าน ฯลฯ
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6. ระบุช่วงเวลาที่จะใช้แผนการจัดการ AFAD–MP ว่าครอบคลุมระยะเวลา หรือช่วงเวลาใด
7. วิธีการในการตรวจสอบ และการตรวจสอบ การนาแผน DFAD–MP ไปปฏิบัติ
8. AFAD logbook
-รายงานปริมาณการจับที่ได้จาก AFAD (สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานปริมาณการจับและการลงแรงประมง ตามที่กาหนดใน
ข้อมติ 15/03) ประกอบด้วย:
a) การไปที่ AFAD*
b) แต่ละครั้งที่ไปที่ AFAD, ไม่ว่าจะมีการวางอวนหรือไม่ ก็ตาม ให้ทาการบันทึก
i. พิกัดของ AFAD
ii. วันที่
iii. ข้อมูลเครื่องหมายระบุ AFAD (i.e., AFAD Marking หรือ beacon ID หรือ ข้อมูลอื่นใดที่ระบุเจ้าของ FAD)
c) ถ้าในการไปที่ AFAD แล้ว มีการวางอวนเพื่อล้อมสัตว์น้า จะต้องบันทึกปริมาณสัตว์น้าที่จับได้ และปริมาณสัตว์น้าที่
พลอยจับได้
9. หากมีแผนการจัดซื้อ AFADs หรือมีการสั่งซื้อล่วงหน้าแล้ว ต้องแจ้งแผนหรือการสั่งซื้อดังกล่าวด้วย

ผนวก ANNEX III
หลักการในการออกแบบและใช้งานแพล่อสัตว์น้า
1.

จะต้องไม่คลุมโครงสร้างด้านนอกของ FAD หรือจะต้องใช้วัสดุที่ไม่ใช่ตาข่ายเท่านั้น

2.

ถ้ามีการใช้องค์ประกอบโครงสร้างที่อยู่ใต้โครงสร้างที่คลุมด้านนอกอีกชั้นหนึ่ง จะต้องใช้วัสดุที่ไม่ได้ทาจากตาข่าย หรือ
เป็นวัสดุที่ไม่เป็นตาข่าย เช่น เชือก หรือผ้าใบ

3.

เมื่อลดขยะที่เป็นสารสังเคราะห์ใน, ควรมีการส่งเสริมให้ใช้วัสดุธรรมชาติหรือวัสดุชีวภาพที่ย่อยสลายได้ ในการทา FADs
(เช่น ผ้าใบกระสอบ, เชือกป่าน, etc.)
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ข้อมติ 15/09
เรื่อง กลุ่มงานแพล่อสัตว์น้า (FISH AGGREGATING DEVICES, FADS WORKING GROUP)
Keywords: Fish aggregating device (FAD); working group on FADs; drifting FADs; anchored FADs; purse seine.
ให้การรับรองตามบทบัญญัติในมาตรา IX วรรค 1 ของความตกลง IOTC, ดังต่อไปนี้
1.

กลุ่มงานเฉพาะกิจเรื่อง FADs (ผนวก I) แบบปล่อยลอย และแบบยึดกับที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะประเมินผลกระทบของการ
เพิ่มจานวน FADs และการพัฒนาเทคโนโลยีของ FADs ในการประมงทูน่า และต่อระบบนิเวศ เพือ่ ที่จะให้ข้อมูลและ
คาแนะนาทางเลือกในการบริหารจัดการเที่ยวกับ FAD ในอนาคต กลุ่มงานเฉพาะกิจนี้จะเป็นลักษณะบูรณาการของ
หลายส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามามีส่วนร่วม เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักจัดการประมง ตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม
ประมง ผู้บริหารและชาวประมง กลุ่มงานเฉพาะกิจต้องส่งผลการทางานให้ตรงเวลาที่กาหนดเพื่อให้คณะกรรมการ
วิทยาศาสตร์พิจารณาในปี 2017

2.

สานักเลขาธิการIOTC ควรติดต่อประสานงานกับสานักเลขาธิการ ICCAT เพื่อที่จะตัดสินใจว่าคณะทางาน FAD ของ
ICCAT อาจทางานร่วมกับคณะทางาน IOTC ได้

85

ข้อมติ 15/10
เรื่อง จุดอ้างอิงเป้าหมาย (TARGET REFERENCE POINT, TRP)
และจุดอ้างอิงขีดจากัด (LIMIT REFERENCE POINT, LRP) และกรอบการตัดสินใจ
Keywords: Limit reference points, management strategy evaluation, Kobe plot, maximum sustainable yield.
ให้การรับรองตามบทบัญญัติในมาตรา IX วรรค 1 ของความตกลง IOTC, ดังต่อไปนี้
จุดอ้างอิงเป้าหมาย (TRPs) และจุดอ้างอิงขีดจากัด (LRPs) ที่ใช้เป็นการชั่วคราว
1.

เมื่อมีการประเมินสถานภาพของประชากรและมีการให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการ หากเป็นไปได้ คณะกรรมการ
วิทยาศาสตร์IOTC, ควรใช้ MSY เป็นพื้นฐาน ที่มีจุดอ้างอิงเป้าหมาย (TRPs) และจุดอ้างอิงขีดจากัด (LRPs) สาหรับ
ปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายทูน่า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดอ้างอิงเป้าหมายที่ใช้ชั่วคราวที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมาธิการในปี ค.ศ. 2013 สาหรับปลาทูน่าครีบยาว albacore, ปลากระโทงแทงดาบ swordfish และปลาทูน่า
เขตร้อนสาม (3) ชนิด (ปลาทูน่าตาโต (Bigeye tuna) ปลาทูน่าท้องแถบ (Skipjack tuna) ปลาทูน่าครีบเหลือง
(Yellowfin tuna) (ตามข้อมติ Resolution 13/10
เรื่อง จุดอ้างอิงเป้าหมาย (TRPs) และจุดอ้างอิงขีดจากัด (LRPs) ที่ใช้เป็นการชั่วคราว และกรอบการตัดสินใจ
[บังคับใช้แทนโดย Resolution 15/10]), ตาม ตารางที่ 1. BMSY หมายถึงระดับมวลชีวภาพของประชากรซึ่งทาให้ได้ผล
ผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน; FMSY หมายถึงระดับอัตราการตายจากการประมงซึ่งทาให้ได้ผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน

Table 1. จุดอ้างอิงเป้าหมาย (TRPs) และจุดอ้างอิง ขีดจากัด (LRPs) ที่ใช้เป็นการชั่วคราว
ประชากร

Target Reference Point

Limit Reference Point

Albacore
Yellowfin tuna

BTARGET = BMSY;

Swordfish

FTARGET = FMSY

BLIM = 0.40 BMSY
FLIM = 1.40 FMSY

BTARGET = BMSY

BLIM = 0.50 BMSY

FTARGET = FMSY
BTARGET = BMSY

FLIM = 1.30 FMSY
BLIM = 0.40 BMSY

FTARGET = FMSY

FLIM = 1.50 FMSY

Bigeye tuna

Skipjack tuna
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จุดอ้างอิงเป้าหมาย (TRPs) และจุดอ้างอิงขีดจากัด (LRPs) ที่เป็นทางเลือกสาหรับใช้เป็นการชั่วคราว
2.

เมื่อคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ IOTC พิจารณาว่าไม่สามารถที่ประมาณค่า MSY ที่ใช้เป็นจุดอ้างอิงได้อย่างแม่นยา การ
กาหนดจุดอ้างอิงขีดจากัดจะกาหนดให้ เท่ากับ B0 เว้นแต่คณะกรรมการวิทยาศาสตร์จะแนะนาจุดอ้างอิงขีดจากัดที่
เหมาะสมกว่าต่อคณะกรรมาธิการ
โดยค่าเริ่มต้น จะกาหนดให้จุดอ้างอิงขีดจากัด BLIM ที่ใช้เป็นการชั่วคราวเท่ากับ 0.2 B0 และอัตราการตายจากการประมง
ที่จุดอ้างอิงขีดจากัดเท่ากับ F0.2 Bo (เป็นค่าที่สอดคล้องกับจุดอ้างอิงขีดจากัดมวลชีวภาพ) จะมีการทบทวนจุดอ้างอิง
ขีดจากัดที่ใช้เป็นการชั่วคราวนี้ภายในไม่เกินปี ค.ศ. 2018
เมื่อคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ IOTC พิจารณาว่าไม่สามารถที่ประมาณค่า MSY ที่ใช้เป็นจุดอ้างอิงได้อย่างแม่นยา
จุดอ้างอิงเป้าหมาย (target reference points, TRPs) จะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการลดลงของประชากร (นัน่ คือ
จุดอ้างอิงจะเกี่ยวข้องกับสัดส่วนค่ามวลชีวภาพ ณ ปัจจุบัน กับ B0 โดยที่ B0 เป็นค่าประมาณมวลชีวภาพเริ่มต้น (virgin
biomass) ซึ่งควรจะใช้เป็นฐานของ BTARGET และ FTARGET, ดังนี้:
a)

จุดอ้างอิงมวลชีวภาพเป้าหมายที่ใช้เป็นการชั่วคราว BTARGET อาจจะกาหนดเท่ากับ B0, ค่าประมาณมวล
ชีวภาพเริ่มต้น;

b)

สัมประสิทธิ์การตายโดยการประมงที่จุดอ้างอิงเป้าหมาย FTARGET อาจจะกาหนดในระดับที่สอดคล้องกับ
จุดอ้างอิงมวลชีวภาพเป้าหมาย, ดังนั้น อัตราการตายจากการประมงที่จุดอ้างอิงมวลชีวภาพก็ควรจะใช้ B0
ค่าประมาณมวลชีวภาพเริ่มต้น)

3.

จุดอ้างอิงเป้าหมาย (TRPs) และจุดอ้างอิงขีดจากัด (LRPs) ตามที่กล่าวในวรรค 1, 2, และ3 ต้องมีการทบทวน
ต่อไปโดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ IOTC ตามแผนงานใน ผนวก 1 และสอดคล้องกับวรรค 6 ผลของการทบทวนต้อง
นาเสนอต่อคณะกรรมาธิการเพื่อให้การรับรองจุดอ้างอิงเฉพาะของแต่ละชนิดพันธุ์

4.

คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ IOTC ต้องยังคงให้คาแนะนาเกี่ยวกับสถานภาพของประชากร และคาแนะนาเกี่ยวกับ
มาตรการบริหารจัดการที่สัมพันธ์กับจุดอ้างอิงตามที่กล่าวในวรรค 1, 2 and 3 ต่อไปจนกว่าคณะกรรมาธิการจะให้การ
รับรองจุดอ้างอิงอื่นซึ่งทาให้บรรลุวัตถุประสงค์การอนุรักษ์และบริหารจัดการของ IOTC และสอดคล้องกับวรรค 6

5.

คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ IOTC ต้องให้คาแนะนาต่อคณะกรรมาธิการเพื่อให้คณะกรรมาธิการพิจารณาทางเลือก
สาหรับกฎระเบียบเพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ (Harvest Control Rules) ชนิดพันธุ์ที่ IOTC รับผิดชอบ โดยต้อง
สัมพันธ์กับจุดอ้างอิงที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกัน และในการให้คาแนะนาดังกล่าวต้องคานึงถึง:
a)
b)

บทบัญญัติใน UNFSA และใน มาตรArticle V ของความตกลง IOTC (IOTC Agreement);
วัตถุประสงค์ต่อไปนี้ และวัตถุประสงค์อื่นที่วินิจฉัยโดยผ่านทางกระบวนการพูดคุยด้านวิทยาศาสตร์และการ
บริหารจัดการ (Science and Management Dialogue) ตามที่กาหนดในข้อมติ Resolution 14/03 [บังคับ
ใช้แทนโดยข้อมติ Resolution 16/09] (หรือการแก้ไขใดในภายหลัง) และการตกลงหลังจากนั้นโดย
คณะกรรมาธิการ:
i.

รักษาระดับมวลชีวภาพให้อยู่ที่ หรือสูงกว่าระดับที่กาหนด ที่จะทาให้ได้ผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน MSY
หรือเทียบเท่า และรักษาระดับอัตราการตายจากการประมงให้อยู่ที่ หรือต่ากว่า FMSY เทียบเท่า

ii.

หลีกเลี่ยงมิให้มวลชีวภาพต่ากว่า BLIM และอัตราการตายจากการประมงสูงกว่า FLIM;
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c)

แนวทางต่อไปนี้ :
i.

สาหรับประชากร (stock) ซึ่งสถานภาพจากการประเมินตกอยู่ในช่องขวาล่าง (สีเขียว) ของแผนที่
โกเบ Kobe Plot, ให้กาหนดเป้าหมายเพื่อที่จะรักษาโอกาส (probability) ของระดับประชากรให้
อยู่ในช่องนี้

ii.

สาหรับประชากร (stock) ซึ่งสถานภาพจากการประเมินตกอยู่ในช่องขวาบน (สีส้ม) ของแผนที่
โกเบ Kobe Plot, ให้กาหนดเป้าหมายเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้มากที่สุดในการยุติการประมงเกิน
ศักย์การผลิตที่กาลังเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

iii.

สาหรับประชากร (stock) ซึ่งสถานภาพจากการประเมินตกอยู่ในช่องซ้ายล่าง (สีเหลือง) ของแผนที่
โกเบ Kobe Plot ให้กาหนดเป้าหมายเพื่อที่จะสร้างประชากรขึ้นมาใหม่ในระยะเวลาอันสั้นที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้

iv.

สาหรับประชากร (stock) ซึ่งสถานภาพจากการประเมินตกอยู่ในช่อง ซ้ายบน (สีแดง), ของแผนที่
โกเบ Kobe Plot ให้กาหนดเป้าหมายเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้มากที่สุดในการยุติการประมงเกิน
ศักย์การผลิตที่กาลังเกิดขึ้นและเพื่อที่จะสร้างประชากรขึ้นมาใหม่ในระยะเวลาอันสั้นที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้

บทส่งท้าย Final Clauses
7.

พึงจา มาตรา Article 64 ของ UNCLOS และ มาตรา Article 8 ของ UNFSA, ทั้งหมดตามข้อมตินี้ คือมาตรา Article
XVI (สิทธิของรัฐชายฝั่ง Coastal States' Rights) ของความตกลง IOTC ( IOTC Agreement) ในการจัดตั้ง
คณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย the Indian Ocean Tuna Commission, และมาตรา Articles 87
และ 116 ของกฎหมายทางทะเล the UN Convention of the Law of the Sea ที่เกี่ยวกับสิทธิในการทาการประมง
ในทะเลหลวง

8.

ได้เรียกร้องให้ คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ IOTC ประเมินประสิทธิภาพของกฎระเบียบเพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์
(HCRs) โดยคานึงถึงจุดอ้างอิงเป้าหมาย (TRPs) และจุดอ้างอิงขีดจากัด (LRPs) ของชนิดพันธุใ์ ดชนิดพันธุ์หนึ่ง
โดยเฉพาะ ที่ได้รับการรับรองให้ใช้สาหรับชนิดพันธุ์ที่ของ IOTC, แต่ต้องไม่เกินกว่า 10 ปี นับจากมีการรับรอง และ
คณะกรรมาธิการจะพิจารณากฎระเบียบเพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ (HCRs) ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
คาแนะนาทางวิทยาศาสตร์

9.

ทันทีที่มีข้อแนะนาจากคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ IOTC เกี่ยวกับความเหมาะสมของ TRPs และ LRPs ตามที่กาหนดใน
ผนวก Annex 1 ต่อคณะกรรมาธิการ, และหากเป็นได้ต้องไม่หลังการประชุมคณะกรรมาธิการในปี 2020 ข้อมตินี้
จะต้องถูกทบทวนเพื่อที่จะรับรอง TRPs และ LRPs ที่มีการปรับปรุงแก้ไขแล้ว

10.

ข้อมตินี้บังคับใช้แทนข้อมติ Resolution 13/10 On interim target and limit reference points and a decision
framework
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ข้อมติ 15/11
เรื่อง การนากฎเกณฑ์เรื่องการจากัดความสามารถในการทาการประมงไปปฏิบัติ
ของภาคีสมาชิกประเภทพันธสัญญาและภาคีสมาชิกที่ไม่ใช่ประเภทพันธสัญญาแต่ให้ความร่วมมือ
Keywords: Fishing capacity; tropical tunas; swordfish; albacore.
ให้การรับรองตามบทบัญญัติในมาตรา IX วรรค 1 ของความตกลง IOTC, ว่า:
1.

สมาชิกประเภทพันธสัญญาและภาคีสมาชิกที่ไม่ใช่ประเภทพันธสัญญาแต่ให้ความร่วมมือ (Contracting Parties and
Cooperating Non-Contracting Parties, CPCs) ต้องแจ้งบัญชีรายชื่อเรือที่มีขนาดความยาวตั้งแต่ 24 เมตร ขึ้นไป และเรือที่
มีขนาดน้ อยกว่ า 24 เมตร ถ้ าท าการประมงนอกเขตเศรษฐกิจจาเพาะของตน (EEZ), เป็ นรายประเภทเครื่องมื อ, และ
ประสิทธิภาพของการทาการประมงทั้งหมดมีหน่วยเป็น GT ตามข้อบัญญัติของ IOTCไว้ในข้อมติ Resolution 10/08 และข้อ
มติ Resolution 14/05, ต่อสานักเลขาธิการ IOTC, ภายใน 31 ธันวาคม 2009:
- สาหรับปลาทูน่าเขตร้อนระหว่างปี ค.ศ. 20066
- สาหรับปลากระโทงดาบและปลาทูน่าครีบยาวระหว่างปี ค.ศ. 2007
ทั้งสองบัญชีต้องรวมเรือที่พิจารณาแล้วพบว่าอยู่ระหว่างกระบวนการจัดสร้าง

2.

ในการแจ้งรายชื่อเรือประมงสาหรับปลาทูน่าเขตร้อนในพื้นที่ในปี ค.ศ. 2006 และ สาหรับปลากระโทงดาบและปลาทูน่าครีบ
ยาวในปี ค.ศ. 2007 ประเทศสมาชิก CPCs ต้องยืนยันว่า ได้ตรวจสอบการมีตัวตน และกิจกรรมการทาประมงของเรือเหล่านั้น
พื้นที่อานาจของ IOTC ในปี 2006 และ 2007 แล้ว โดยใช้ประวัติ VMS รายงานผลจับ การเทียบท่าหรือข้อมูลลักษณะอื่น
สานักเลขาธิการ IOTC จะมีการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเมื่อมีการร้องขอ

3.

บทบัญญัตินี้ไม่ได้ใช้กับเรือที่รวมอยู่ในบัญชี แต่ที่พิจารณาแล้วพบว่าอยู่ระหว่างกระบวนการจัดสร้างในปี 2006 และ 2007

4.

ภายในระยะเวลาที่ใช้ข้อมตินี้ ประเทศสมาชิก CPCs อาจจะเปลี่ยนแปลงจานวนเรือของตน เป็นรายประเภทเครื่องมือ, โดยต้อง
แสดงให้คณะกรรมาธิการ ตามคาแนะนาของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงจานวนเรือเป็นรายประเภท
เครื่องมือไม่ทาให้มีการเพิ่มขึ้นของการลงแรงประมงต่อประชากรสัตว์น้าที่เกี่ยวข้อง หรือแสดงให้เห็นว่ามีการจากัดปริมาณการ
จับโดยการใช้โควต้าที่สามารถโอนได้ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการระดับชาติซึ่งได้ให้ไว้กับคณะกรรมาธิการแล้ว

5.

ประเทศสมาชิก CPCs ต้องรับรองว่า เมื่อมีความต้องการที่จะถ่ายโอนประสิทธิภาพ (capacity) ของกองเรือตน โดยเรือ
ที่จะโอนอยู่ในระเบียนเรือของ IOTC หรือระเบียนเรือขององค์การจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) อื่น จะต้องไม่มี
เรือที่อยู่ในบัญชีเรือ IUU ของ RFMOs ใดๆที่จะได้รับการถ่ายโอน

6

โปรดทราบว่าระดับผลจับและเรือที่มีอยู่ในปี 2006 ของสมาชิกหนึ่งๆ ไม่ได้แสดงถึงข้อมูลในอดีตและส่งผลให้สมาชิกเหล่านี้อาจ

เพิ่มจานวนเรือในปัจจุบันในช่วงระยะเวลาของการใช้ข้อมตินี้ เพื่อเพิ่มการทาประมงสูงสุดในหนึ่งฤดูกาลหรือในหนึ่งปีนับจากปี
2000 สมาชิกเหล่านี้ต้องส่งข้อมูลที่ระบุจานวนเรือ และประสิทธิภาพการประมงในหน่วย GT ภายใน 31 ธันวาคม 2009
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6.

ประเทศสมาชิก CPCs อื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนากองเรือของตนตามบทบัญญัติของ IOTC ใน ข้อมติ Resolution
03/01, โดยการเสนอแผนพัฒนากองเรือต่อ IOTC ต้องยืนยัน ภายใน 31 ธันวาคม 2009 อนึ่งต้องมีข้อมูล ประเภท ขนาด
เครื่องมือและที่มาของเรือ (origin of the vessels) ระบุอยู่ในแผนพัฒนากองเรือ และ การกาหนดกรอบเวลาและวิธีการ (มี
ปฏิทินที่ชัดเจนสาหรับการเตรียมพร้อมในระยะเวลา 10 ปี ) ที่จะนาไปสู่การทาการประมง). การลงแรงประมงในอนาคตทั้งหมด
ต้องเป็นไปตามแผนการพัฒนาของประเทศสมาชิก

7.

ประเทศสมาชิก CPCs ซึ่งได้เสนอแผนพัฒนากองเรือ และมีการยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับเรือที่อยู่ในแผนตามที่บัญญัติในวรรค
3, ต้องนาแผนไปปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ ประเทศสมาชิก CPCs ที่ไม่สามารถทาตามแผนพัฒนากองเรือได้ คณะกรรมการ
ปฏิบัติตาม IOTC และคณะกรรมาธิการจะพิจารณาปัญหาที่เกี่ยวกับการนาแผนพัฒนากองเรือไปปฏิบัติ

8.

ในการประชุม IOTC Plenary Session คณะกรรมการปฏิบัติตาม IOTC ต้องตรวจสอบ การปฏิบัติตามของสมาชิก
CPCs ต่อบทบัญญัติในข้อมตินี้ รวมทั้งการนาแผนพัฒนากองเรือไปปฏิบัติ, ตามที่ได้แจ้งกรอบเวลาและวิธีการไว้

9.

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่กล่าวมาแล้ว คณะกรรมาธิการ จะให้การพิจารณาผลประโยชน์ของรัฐชายฝั่ง ที่เป็นประเทศกาลัง
พัฒนา, โดยเฉพาะรัฐและดินแดนหมู่เกาะขนาดเล็กในพื้นที่อานาจของ IOTC

10.

ข้อมตินี้ มีผลบังคับใช้ในช่วงปี 2015 และ 2016 คณะกรรมาธิการต้องทบทวนการปฏิบัติตามข้อมติ ในการประชุม IOTC
ประจาปี 2016

11.

ข้อมตินี้ บังคับใช้แทนข้อมติ Resolution 12/11 on the implementation of a limitation of fishing capacity
of Contracting Parties and Cooperating Non-Contracting Parties
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มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ CMMS ทีม่ ีผลบังคับใช้ ที่ได้รบั การรับรองในการประชุมสมัยที่ 18 ของ IOTC
2014
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ข้อมติ 14/01
เรื่องการถอดถอนมาตรการอนุรกั ษ์และบริหารจัดการที่ล้าสมัย
ให้การรับรองตามบทบัญญัติในมาตรา IX วรรค 1 ของความตกลง IOTC, ว่า:
1. มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมาธิการที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้ ต้องถูกยกเลิก เนื่องจาก
พิจารณาเห็นว่าถูกทาให้บรรลุเป้าหมายแล้ว หรือล้าสมัยแล้ว เพราะถูกแทนที่โดยไม่ได้มีการบังคับใช้แทนด้วยข้อมติใด
หรือไม่มีความเกี่ยวข้องกับมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการปลาทูน่าและชนิดพันธ์คล้ายทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย อีก
ต่อไป:
ข้อเสนอแนะที่ต้องยกเลิก:
a.

ข้อเสนอแนะ 01/01 Concerning the national observer programs for tuna fishing in the Indian
Ocean

b.

ข้อเสนอแนะ 02/06 On the implementation of the Resolution concerning the IOTC Record of
Vessels

c.

ข้อเสนอแนะ 03/04 Concerning enhancement of effectiveness of IOTC measures to eliminate
IUU activities in the IOTC area

d.

ข้อเสนอแนะ 03/05 Concerning trade measures

e.

ข้อเสนอแนะ 03/06 Recommendation to commission a report on management options for
tuna and tuna-like species

f.

ข้อเสนอแนะ 05/06 Concerning the terms of references for an IOTC Working Party on
Management Options

g.

ข้อเสนอแนะ 02/07 Concerning measures to prevent the laundering of catches by IUU largescale tuna longline fishing vessels

ข้อมติที่ต้องยกเลิก:
a)

ข้อมติ 98/03 On southern Bluefin tuna

b)

ข้อมติ 99/01 On the management of fishing capacity and on the reduction of the catch of
juvenile Bigeye tuna by vessels, including flag of convenience vessels, fishing for tropical
tunas in the IOTC area of competence

c)

ข้อมติ 99/03 On the elaboration of a control and inspection scheme for IOTC

d)

ข้อมติ 00/01 On compliance with mandatory statistical requirements for IOTC Members
and requesting Cooperation with Non-Contracting Parties
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e)

ข้อมติ 00/02 On a survey of predation of longline caught fish

f)

ข้อมติ 01/04 On limitation of fishing effort of non members of IOTC whose vessels fish
Bigeye tuna

g)

ข้อมติ 01/07 Concerning the support for the IPOA-IUU plan

h)

ข้อมติ 02/08 On the conservation of Bigeye and Yellowfin tuna in the Indian Ocean

i)

ข้อมติ 03/07 Recognising the contributions of David Ardill

j)

ข้อมติ 11/01 Regarding consolidation of IOTC Resolutions and Recommendations

2. มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมาธิการที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้ ได้รับการ
พิจารณาว่าควรจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการหรือในลักษณะงานการบริหารจัดการ และควรผนวกเข้าไปอยู่ใน
กฎระเบียบของ IOTC ( IOTC Rules of Procedure):
a)

ข้อมติ 98/05 On Cooperation With Non-Contracting Parties

b)

ข้อมติ 02/09 Establishment of the Standing Committee on Administration and Finance (SCAF)

c)

ข้อมติ 03/02 On criteria for attaining the status of Cooperating Non-Contracting Party

d)

ข้อมติ 10/05 On the establishment of a meeting participation fund for developing IOTC
Members and Non-Contracting Cooperating Parties (CPCs)

e)

ข้อมติ 10/09 Concerning the functions of the Compliance Committee

3. ข้อมตินี้มีผลบังคับใช้แทนข้อมติ Resolution 13/01 On the removal of obsolete Conservation and
Management Measures as well as the Conservation and Management Measures detailed in
paragraphs 1 and 2
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ข้อมติ 14/02
เพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการประชากรปลาทูน่าเขตร้อนในพื้นที่อานาจของ IOTC
ให้การรับรอง, ตามบทบัญญัติในมาตรา IX วรรค 1 ของความตกลง IOTC ดังต่อไปนี้:
1.

2.

ประเทศสมาชิก CPCs ต้องดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้:
a)

จัดให้มีระบบการจัดสรร (โควต้า) หรือมาตรการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามคาแนะนาของคณะกรรมการ
วิทยาศาสตร์ซึ่งชนิดพันธุ์ที่เป็นเป้าหมายหลักภายใต้อานาจบริหารจัดการของ IOTC

b)

แนะนาให้นาข้อกาหนดการรายงานที่ดีที่สุดสาหรับการประมงพื้นบ้านและนาระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เหมาะสมไปดาเนินการ

ข้อมตินี้บังคับใช้แทนข้อมติ 12/13 เพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการประชากรปลาทูน่าเขตร้อนในพื้นที่อานาจของ
IOTC
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ข้อมติ 14/05
เกี่ยวกับระเบียนเรือประมงต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตให้ทาการประมงชนิดพันธุ์ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ IOTC
ในพื้นที่อานาจของ IOTC และการเข้าถึงข้อมูลความตกลง
ให้การรับรอง, ตามบทบัญญัติในมาตรา IX วรรค 1 ของความตกลง IOTC ดังต่อไปนี้:
ข้อตกลงกับภาคเอกชน PRIVATE ACCESS AGREEMENTS:
1. สมาชิก CPCs ทั้งหมดที่ได้ออกใบอนุญาตให้กับเรือประมงต่างชาติให้ทาการประมงชนิดพันธุ์ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ
IOTC ในพื้นที่อานาจของ IOTC ในเขตเศรษฐกิจจาเพาะของตน (ต่อไปนี้จะกล่าวถึงในนาม “พื้นที่ the Area”) ต้องส่งรายชื่อ
เรือต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตของปีก่อนหน้าให้กับเลขาธิการ IOTC ภายใน 15 กุมภาพันธ์ ของทุกๆ
2.

รายชื่อที่ส่งให้จะต้องประกอบด้วยข้อมูลของเรือแต่ละลา ดังต่อไปนี้ :
a)

หมายเลข IOTC Number

b)

ชื่อและเลขทะเบียนเรือName and registration number

c)

เลข IMO number (หากมีสิทธิ์ได้รับ)
เพื่อให้เวลาในการขอเลข IMO สาหรับเรือที่ต้องมี แต่ยังไม่ วรรค 2.c เรื่องเลข IMO จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2016 หลังจากวันนี้ สมาชิก CPCs ต้องแน่ใจว่าเรือประมงทั้งหมดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนใน
ระเบียนเรือที่ได้รับอนุญาตของ IOTC มีเลข IMO ที่ออกให้กับเรือ วรรค 2.c เรื่องเลข IMO ซึ่งมิได้นาไปใช้กับ
เรือประมงซึ่ง มิได้มีสิทธิ์ที่จะได้รับ IMO

d)

ธงของเรือ ณ เวลาที่ออกใบอนุญาต

e)

สัญญาณเรียกขาน International radio call sign (ถ้ามี)

f)

ประเภทเรือ ความยาว และขนาดเรือ (gross tonnage, GT)

g)

ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของเรือ, และ/หรือ ผู้เช่าเหมา และ/หรือ ผู้ประกอบการ

h)

ชนิดพันธุ์เป้าหมายหลัก

i)

ระยะเวลาของใบอนุญาต

ในการประเมินการปฏิบัติตามวรรคนี้ คณะกรรมาธิการต้องคานึงถึงข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องซึ่งทาให้เจ้าของเรือไม่สามารถ
ได้รับ เลข IMO ถึงแม้จะทาตามกระบวนการที่เหมาะสมแล้วก็ตาม ประเทศสมาชิกซึ่งออกใบอนุญาตต้องรายงาน
สถานการณ์ที่เป็นข้อยกเว้นใดๆต่อ สานักเลขาธิการ IOTC
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ข้อตกลงระหว่างรัฐบาล GOVERNMENT TO GOVERNMENT ACCESS AGREEMENTS:
3.

ในกรณีที่สมาชิกรัฐชายฝั่ง อนุญาตให้เรือประมงที่ชักธงต่างชาติทาการประมงชนิดพันธุ์ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ
IOTC ในเขตเศรษฐกิจจาเพาะของตนในพื้นทีข่ อง IOTC โดยเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล สมาชิก CPCs ที่เกี่ยวข้อง
กับข้อตกลงนั้นต้องร่วมกันส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงให้กับเลขาธิการ IOTC โดยประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้:
a)

สมาชิก CPCs ที่เกี่ยวข้องในข้อตกลง

b)

ช่วงระยะเวลา หรือระยะเวลาที่กาหนดโดยข้อตกลง

c)

จานนเรือและประเภทเครื่องมือที่อนุญาต

d)

ประชากรหรือชนิดพันธุ์ที่อนุญาตให้ทาการประมง รวมทั้งข้อกาหนดการจากัดปริมาณการจับใดๆ

e)

โควตาของสมาชิก หรือการจากัดปริมาณการจับที่ใช้ หากมีการบังคับ

f)

มาตรการการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบซึ่งกาหนดโดยสมาชิกเจ้าข้อง

g)

การรายงานข้อมูลตามภาระผูกพันที่ระบุในสัญญา ระหว่ างฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ต้องส่งให้กับคณะกรรมาธิการ

h)

สาเนาข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร

4.

สาหรับข้อตกลงที่มีมาก่อนการบังคับใช้ของข้อมตินี้ , ต้องส่งข้อมูลตามที่กาหนดในวรรค 3 ให้กับคณะกรรมาธิการ อย่าง
น้อย 60 วัน ก่อนการประชุมคณะกรรมาธิการ

5.

หากมีการปรับปรุงข้อตกลงในลักษณะที่ส่งผลให้ข้อมูลตามที่กาหนดในวรรค 3 มีการเปลี่ยนแปลง จะต้องแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต่อเลขาธิการ IOTC ทันที

บทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับข้อตกลงทาการประมง COMMON PROVISIONS FOR ACCESS AGREEMENTS:
6.

สมาชิก CPCs ต้องแจ้งเจ้าของเรือและรัฐเจ้าของธงที่เกี่ยวข้องกับเรือประมงที่ชักธงต่างชาติซึ่งร้องขอใบอนุญาตภายใต้
ข้อตกลงกับภาคเอกชน หรือ ภายใต้ข้อตกลงระหว่างรัฐบาล และในกรณีซึ่งถูกปฏิเสธการออกใบอนุญาต หากเหตุผลใน
การปฏิเสธการอนุญาตเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการของ IOTC คณะกรรมการปฏิบัติตาม
IOTC ต้องนาเรื่องนี้เสนอเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป

7.

สมาชิก CPCs ทั้งหมด ซึ่งได้ออกใบอนุญาตให้กับเรือประมงต่างชาติทาการประมงชนิดพันธุ์ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ
IOTC ในเขตเศรษฐกิจจาเพาะของตนในพื้นที่ของ IOTC โดยเป็นข้อตกลงกับภาคเอกชน หรือระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล จะต้อง
ส่งต้นแบบใบอนุญาตการทาประมงของรัฐชายฝั่งที่เป็นทางการ และจะต้องแปลให้เป็นภาษาทางการภาษาใดภาษาหนึ่งของ
IOTC โดยต้องส่งให้กับเลขาธิการ IOTC ภายใน สอง (2) เดือน ที่มีการบังคับใช้ข้อมตินี้ พร้อมด้วย:
a)

ข้อกาหนดและเงื่อนไขของใบอนุญาตทาประมงของรัฐชายฝั่ง

b)

ชื่อหน่วยงานผู้มีอานาจ
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c)

ชื่อและที่อยู่ติดต่อของหน่วยงานผู้มีอานาจ

d)

ลายเซ็นของบุคคลของหน่วยงานผู้มีอานาจ

e)

ตราประทับที่เป็นทางการของหน่วยงานผู้มีอานาจ

เลขาธิการ IOTC ต้องเผยแพร่ต้นแบบใบอนุญาตการทาประมงของรัฐชายฝั่งที่เป็นทางการ และข้อมูลตามข้างต้นในส่วน
ที่มีการป้องกันความปลอดภัยในเว็บไซต์ของ IOTC เพื่อวัตถุประสงค์ในการ MCS. ข้อมูลตามที่ระบุในวรรคย่อย b) ถึง
e) ต้องส่งตามแบบฟอร์มในผนวก Annex I
8.

หากมีการปรับปรุงข้อตกลงในลักษณะที่ส่งผลให้ต้นแบบมีการเปลี่ยนแปลง, หรือทาให้ข้อมูลที่ให้ไว้ในต้นแบบ หรือข้อมูล
ที่ให้ไว้ในa) ถึง e) ของวรรค 7 มีการเปลี่ยนแปลงจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต่อเลขาธิการ IOTC ทันที

9.

สานักเลขาธิการ IOTC ต้องรายงานข้อมูลตามที่กาหนดในข้อมตินตี้ ่อในการประชุมประจาปีคณะกรรมาธิการ ทุกปี

10.

ข้อมตินี้ ต้องสอดคล้องกับข้อกาหนดการรักษาความลับภายในประเทศของสมาชิก CPC รัฐชายฝั่ง และสมาชิก CPC รัฐเจ้าของ
ธง ที่เกี่ยวข้อง

11.

ข้อมตินี้บังคับใช้แทนข้อมติ Resolution 13/07 Concerning A Record Of Licensed Foreign Vessels Fishing For
IOTC Species In The IOTC Area Of Competence And Access Agreement Information.
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ผนวก I
ข้อมูลเพิ่มเติม COMPLEMENTARY INFORMATION
Coastal State Fishing licence
ประเทศ Country:
ชื่อหน่วยงานที่มีอานาจตามที่ระบุในใบอนุญาตทา
การประมง Name of the Competent Authority
as stated in the Authorisation To Fish (ATF):
ที่อยู่ของหน่วยงานที่มีอานาจAddress of the
Competent Authority:
ชื่อและที่อยู่ที่ติดต่อได้ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มี
อานาจ Name and contact of personnel of the
Competent Authority (email, telephone, fax):
Signature of the personnel of the
Competent Authority:
Government seal used on the fishing
licence:
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ข้อมติ 14/06
เรื่อง การจัดตัง้ แผนงานสาหรับการขนถ่ายสัตว์น้า ของเรือประมงขนาดใหญ่
ให้การรับรอง, ตามบทบัญญัติในมาตรา IX วรรค 1 ของความตกลง IOTC, ว่า:
มาตรา 1. กฎทั่วไป
1.

ยกเว้นภายใต้แผนงานการตรวจสอบการขนถ่ายในทะเลที่ได้กล่าวไว้ใน มาตรา 2 การดาเนินการขนถ่ายปลาทูน่าและ
ชนิดพันธุ์คล้ายทูน่า และปลาฉลามที่จับได้ร่วมกับปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายทูน่าในพื้นที่อานาจของ IOTC (ซึ่งต่อไปนี้
จะเรียกว่า “ปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายทูน่า และปลาฉลาม”) จะต้องทาที่ท่า

2.

สมาชิกประเภทพันธสัญญาสมาชิกประเภทไม่ใช่พันธสัญญาแต่ให้ความร่วมมือ (CPCs) ที่เป็นรัฐเจ้าของธงจะต้องใช้
มาตรการที่จาเป็น ในการรับรองว่าเรือประมงทูน่าขนาดใหญ่ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “LSTVs”) ซึ่งชักธงของตนนั้นปฏิบัติ
ตามข้อบังคับที่ได้กาหนดไว้ในผนวก I เมื่อมีการขนถ่ายที่ท่าเรือ

มาตรา 2. แผนการติดตามการขนถ่ายในทะเล
3.

ด้วยเหตุนี้คณะกรรมาธิการ จึงได้กาหนดให้มีแผนงานการตรวจสอบการขนถ่ายในทะเล ซึ่งนาไปใช้ได้เฉพาะกับ
เรือประมงเบ็ดราวปลาทูน่าขนาดใหญ่ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “LSTVs”) และเรือรับขนถ่ายสัตว์น้าที่ได้รับอนุญาตให้รับ
การขนถ่ายจากเรือเหล่านี้ในทะเล. นอกจากเรือ LSTLVs แล้ว จะต้องไม่มีการอนุญาตให้มีการขนถ่าย ปลาทูน่าและชนิด
พันธุ์คล้ายทูน่า และปลาฉลาม โดยเรือประมงอื่นใด คณะกรรมาธิการจะต้องทบทวน และและปรับปรุงแก้ไขข้อมตินี้
ตามความเหมาะสม

4.

CPCs ซึ่งเป็นรัฐเจ้าของธง เรือ LSTLVs จะต้องพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตเรือของตนให้ทาการขนถ่ายกลาง
ทะเล. อย่างไรก็ตาม ถ้า CPCs ซึ่งเป็นรัฐเจ้าของธง อนุญาตให้มีการขนถ่ายกลางทะเลโดยเรือที่ชักธงตน, การขนถ่าย
ดังกล่าว จะต้องดาเนินการโดยสอดคล้องกับระเบียบที่ได้กาหนดไว้ในมาตรา 3, 4 and 5 และ ผนวก II และ III

มาตรา 3. ระเบียนเรือที่ได้รับอนุญาตให้รับการขนถ่ายในทะเลในพื้นที่อานาจของ IOTC
5.

คณะกรรมาธิการจะต้องกาหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลระเบียนรับขนถ่ายสัตว์น้าที่ได้รับอนุญาตให้รับปลาทูน่าและชนิด
พันธุ์คล้ายทูน่า และปลาฉลาม ในพื้นที่อานาจของ IOTC จากเรือ LSTLVs ตามวัตถุประสงค์ของข้อมตินี้, เรือรับขนถ่าย
สัตว์น้าที่ไม่มีอยู่ในระเบียนเรือดังกล่าว จะถือว่าจะต้องไม่ได้รับอนุญาตให้ทาการรับปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายทูน่า
และปลาฉลามในการขนถ่ายกลางทะเล

6.

แต่ละ CPC จะต้องส่งรายชื่อเรือรับขนถ่ายสัตว์น้าที่ได้รับอนุญาตให้รับการขนถ่ายจากเรือ LSTLVs ที่ชักธงของตน ใน
พื้นที่อานาจของ IOTC ให้กับเลขาธิการ IOTC หากทาได้ให้ส่งเป็นไฟล์อิเลคทรอนิกส์ รายชื่อดังกล่าวจะต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้:
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a)

ธงของเรือ The flag of the vessel

b)

ชื่อเรือ Name of vessel, เลขทะเบียนเรือ register number

c)

ชื่อเดิม Previous name (ถ้ามี)

d)

ธงเดิม Previous flag (ถ้ามี)

e)

รายละเอียดการถอนทะเบียนก่อนหน้า Previous details of deletion from other registries (ถ้ามี)

f)

สัญญาณเรียกขาน International radio call sign

g)

ประเภทเรือ ความยาว ขนาดระวาง (GT) และ ระวางบรรทุก

h)

ชื่อและที่อยู่เจ้าของเรือ (s) และผู้ประกอบการเรือ (s)

i)

ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ทาการขนถ่าย

7. แต่ละ CPC จะต้องแจ้งต่อเลขาธิการ IOTC ทันที เกี่ยวกับการเพิ่มชื่อ ลบรายชื่อออก/หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อเรือรับขน
ถ่ายสัตว์น้า ในระเบียน IOTC เมื่อใดก็ตามเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ภายหลังจากที่มีการจัดทาระเบียนเรือชุดแรกไป
แล้ว 4kps]y’0k (carriers) ที่ได้รับอนุญาต
8. เลขาธิการ IOTC จะต้องเก็บรักษาข้อมูลระเบียนเรือที่ได้รับอนุญาตและรับรองว่าการเผยแพร่รายชื่อเรือดังกล่าวใน
รูปแบบอิเลคทรอนิกส์, รวมทั้งในเว็บไซต์ของ IOTC ในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกาหนดการรักษาความลับของข้อมูล
ของเรือที่แจ้งโดย CPCs
9.

เรือรับขนถ่ายสัตว์น้าในทะเลที่ได้รับอนุญาตจะต้องติดตั้งและใช้งานระบบติดตามเรือ Vessel Monitoring System
(VMS)

มาตรา 4. การขนถ่ายในทะเล
10.

การขนถ่ายของเรือ LSTLVs ในทะเลที่อยู่ภายใต้เขตอานาจของ CPCs จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐชายฝั่งที่เกี่ยวข้อง
ก่อน. CPCs จะต้องใช้มาตรการที่จาเป็นเพื่อรับรองว่า เรือ LSTLVs ที่ชักธงตน ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้:

การอนุญาตจากรัฐเจ้าของธง Flag State Authorization
11.

LSTLVs ไม่ได้รับอนุญาตให้ทาการขนถ่ายในทะเล เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐเจ้าของธงก่อน
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หน้าที่ในการแจ้งขนถ่ายสัตว์น้า Notification obligations
เรือประมง:
12.

13.

เพื่อให้ได้รับอนุญาตก่อน ตามที่ระบุไว้ในวรรค 11 ข้างต้น, ผู้ควบคุมเรือ และ/หรือเจ้าของ เรือ LSTLV จะต้องแจ้งข้อมูล
ดังต่อไปนี้กับหน่วยงานที่มีอานาจของรัฐเจ้าของธงล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนเวลาที่กาหนดจะทาการขนถ่าย:
a)

ชื่อเรือ LSTLV เลข IOTC และเลข IMO ถ้าได้รับ

b)

ชื่อเรือ carrier เลข IOTC ในระเบียนเรือทีไ่ ด้รับอนุญาตให้รับการขนถ่ายในพื้นที่อานาจของ IOTC และเลข
IMO และผลผลิตที่จะขนถ่าย

c)

น้าหนักเป็นตันของผลผลิตที่จะทาการขนถ่าย

d)

เวลา และ ตาแหน่งที่ จะทาการขนถ่าย

e)

ตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ของผลจับ

เรือ LSTLV ที่เกี่ยวข้อง จะต้องกรอกข้อมูลใบแจ้งการขนถ่ายของ IOTC และส่งให้กับรัฐเจ้าของธง ต้องไม่เกิน 15 วัน
หลังจากการขนถ่าย พร้อมกับเลข IOTC ของเรือประมง ตามรูปแบบที่ได้กาหนดใน ผนวก II

เรือขนถ่ายที่รับสัตว์นา receiving carrier vessel:
14.

ก่อนจะเริ่มทาการขนถ่าย ผู้ควบคุมเรือที่รับขนถ่ายจะต้องยืนยันว่าเรือประมง LSTLV ที่เกี่ยวข้องนั้น อยู่ในแผนงาน
ตรวจสอบการขนถ่ายในทะเล (ซึ่งรวมการจ่ายเงินที่เป็นค่าตอบแทน ในวรรค 13 ของ ผนวก III) และได้รับอนุญาตก่อน
แล้วจากรัฐเจ้าของธงที่ได้กล่าวถึงในวรรค 11. ผู้ควบคุมเรือที่รับขนถ่ายจะต้องไม่เริ่มทาการขนถ่ายดังกล่าว หากไม่มีการ
ยืนยัน

15.

ผู้ควบคุมเรือที่รับขนถ่าย จะต้องกรอกข้อมูลในใบแจ้งการขนถ่ายและส่งให้กับเลขาธิการ IOTC และรัฐเจ้าของธงเรือ
LSTLV พร้อมกับเลข IOTC ของเรือรับขนถ่ายที่ได้รับอนุญาตให้รับการขนถ่ายในพื้นที่อานาจของ IOTC ภายใน 24
ชั่วโมง หลังจากการขนถ่าย

16.

ผู้ควบคุมเรือที่รับขนถ่ายจะต้องส่งใบแจ้งการขนถ่าย IOTC พร้อมด้วยเลขที่ IOTC ของเรือรับขนถ่ายที่ได้รับอนุญาตให้
รับการขนถ่ายในพื้นที่อานาจของ IOTC ต่อหน่วยงานที่มีอานาจของรัฐ ซึ่งเป็นที่จะทาการขนถ่าย 48 ชั่วโมง ก่อนการ
ขนถ่ายที่ท่า
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แผนงานผู้สังเกตการณ์ระดับภูมภิ าค Regional Observer Programme:
17.

แต่ละ CPC จะต้องรับรองว่า เรือขนถ่ายที่ทาการขนถ่ายในทะเลมีผู้สังเกตการณ์ IOTC อยู่บนเรือ สอดคล้องกับ
แผนงานผู้สังเกตการณ์ระดับภูมิภาค ในผนวก III. ผู้สังเกตการณ์ IOTC จะต้องสังเกตการปฏิบัติตามข้อมตินี้ และ
โดยเฉพาะ ปริมาณที่ทาการขนถ่าย สอดคล้องกับรายงานผลจับ ในใบแจ้งการขนถ่าย IOTC

18.

ห้ามเรือทาการเริ่มต้นขนถ่าย หรือทาการขนถ่ายต่อไปในพื้นที่อานาจของ IOTC โดยที่ไม่มีผู้สังเกตการณ์อยู่บนเรือ เว้น
แต่ ในกรณีเกิด “เหตุสุดวิสัย” “force majeure” ซึ่งต้องแจ้ง เลขาธิการ IOTC

มาตรา 5. บททั่วไป GENERAL PROVISIONS
19.

20.

เพื่อรับรองประสิทธิภาพของมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการชนิดพันธุ์ ที่กาหนดในแผนงานเอกสารทางสถิติ
Statistical Documents:
a)

ในการรับรองเอกสารทางสถิติ, CPCs ที่เป็นรัฐเจ้าของธงเรือ LSTLVs จะต้องรับรองว่า การขนถ่ายสอดคล้อง
กับการรายงานปริมาณการจับของเรือ LSTLV แต่ละลา

b)

CPCs ที่เป็นรัฐเจ้าของธงเรือ LSTLVs จะต้องรับรองเอกสารทางสถิติของการขนถ่ายสัตว์น้า, ภายหลังจากมี
การยืนยันแล้วว่าการขนถ่ายนั้นดาเนินการตามข้อมตินี้ การยืนยันจะต้องยึดข้อมูลที่ได้รับจากแผนงานผู้
สังเกตการณ์ IOTC

c)

CPCs จะต้องตั้งข้อกาหนดว่า ชนิดพันธุ์ที่กาหนดให้ต้องมีเอกสารทางสถิติ Statistical Document ที่จับโดย
LSTLVs ในพื้นที่อานาจของ IOTC เมื่อมีการนาเข้ามาในอาณาเขตของประเทศสมาชิกประเภทพันธสัญญา
จะต้องมีเอกสารทางสถิติที่รับองให้กับเรือในระเบียนเรือ IOTC พร้อมด้วยสาเนาใบแจ้งการขนถ่าย IOTC

CPCs จะต้องรายงานต่อเลขาธิการ IOTC รายปี ก่อนวันที่ 15 กันยายน:
a)

ปริมาณรายชนิดพันธุ์ที่ทาการขนถ่ายในช่วงปีที่ผ่านมา

b)

รายชื่อเรือ LSTLVs ที่ขึ้นทะเบียนเรือประมงกับ IOTC ซึ่งมีการขนถ่ายในช่วงปีที่ผ่านมา

c)

รายงานที่ครอบคลุมการประเมินข้อมูลและผลสรุปรายงานของผู้สังเกตการณ์ที่ได้มอบหมายให้ลงปฏิบัติการใน
เรือรับขนถ่ายซึ่งได้รับสัตว์น้าจากเรือ LSTLVs
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21.

ปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายทูน่า และปลาฉลาม ทั้งหมด ที่นามาขนถ่ายที่ท่าหรือนาเข้ามาสู่ CPCs ไม่ว่าจะเป็นแบบไม่
แปรรูป หรือภายหลังจากมีการแปรรูปในเรือมาแล้ว ซึ่งจะทาการขนถ่าย จะต้องมีใบแจ้งการขนถ่าย IOTC จนกว่าการ
ขายครั้งแรกจะเกิด ขึ้น

22.

แต่ละปี, เลขาธิการ IOTC ต้องนาเสนอรายงานเกี่ยวกับการนาข้อมตินี้ไปดาเนินการ ในการประชุมประจาปีของ
คณะกรรมาธิการ ซึ่งจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติตามตามข้อมตินี้

23.

เมื่อมีการให้สาเนาข้อมูลดิบต่อ CPCs, เลขาธิการ IOTC จะต้องสรุปและรายงาน ให้เป็นไปตามวรรค 10 ของผนวก III
ของข้อมตินี้, พร้อมทั้งระบุหลักฐานแสดงความเป็นไปได้ในการกระทาผิดข้อมติ IOTC โดยเรือ LSTLVs/เรือขนถ่าย ที่ชัก
ธงของ CPC นั้น. เมื่อได้รับหลักฐานดังกล่าว แต่ละ CPC จะต้องสอบสวนกรณีดังกล่าวและรายงานผลของการสอบสวน
กลับไปที่เลขาธิการ IOTC 3 เดือนก่อนการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติตาม เลขาธิการ IOTC จะต้องแจ้งเวียนรายชื่อ
และธงของเรือ LSTLVs/เรือขนถ่าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทาผิดดังกล่าว รวมทั้งการตอบสนองกรณีดังกล่าวของ CPCs
เจ้าของธง ให้ CPCs ทราบ เป็นเวลา 80 วัน ก่อนการประชุมคระกรรมาธิการปฏิบัติตาม

24.

ข้อมติ 12/05 เรื่อง การก้าหนดแผนการขนถ่ายโดยเรือประมงขนาดใหญ่ ถูกบังคับใช้แทนด้วยข้อมตินี้

ผนวก I
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายที่ท่าเรือโดยเรือ LSTVs
ทั่วไป General
1.

การดาเนินการขนถ่ายที่ท่าเรือ อาจจะทาได้เฉพาะที่สอดคล้องกับกระบวนการดังรายละเอียดต่อไปนี้ :

หน้าที่ในการแจ้ง
2.

เรือประมง Fishing vessel:
2.1.

ก่อนการขนถ่าย, กัปตันเรือ LSTV ต้องแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ ต่อหน่วยงานที่มีอานาจของรัฐเจ้าของท่าก่อน,
อย่างน้อย 48 ชั่วโมง:
a)

ชื่อเรือ LSTV และเลขเรือประมง IOTC

b)

ชื่อเรือขนถ่าย carrier ผลิตภัณฑ์ที่จะขนถ่าย

c)

น้าหนัก เป็น ตัน tonnage ของผลิตภัณฑ์ที่จะขนถ่าย

d)

วันที่ และสถานที่ขนถ่าย

e)

แหล่งประมงหลักของปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายทูน่า และปลาฉลาม
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2.2.

2.3.

3.

กัปตันของเรือ LSTV ต้อง แจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้กับรัฐเจ้าของธงเรือ, ณ เวลาที่ทาการขนถ่าย;
a)

ผลิตภัณฑ์และปริมาณที่ที่เกี่ยวข้อง

b)

วันที่ และสถานที่ขนถ่าย

c)

ชื่อ, เลขทะเบียน และธง ของเรือที่รับขนถ่าย carrier

d)

ตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่จับปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายทูน่า และปลาฉลาม

กัปตันของเรือ LSTV ที่เกี่ยวข้อง ต้องกรอกข้อมูลในใบแจ้งการขนถ่ายของ IOTC (IOTC transhipment
declaration) ให้ครบถ้วน และส่งให้กับรัฐเจ้าของธงเรือตน, พร้อมด้วยระบุเลข IOTC ของเรือตน ให้
สอดคล้องกับรูปแบบที่กาหนดไว้ใน ผนวก II โดยต้องไม่เกิน 15 วันหลังการขนถ่าย

เรือรับสัตว์น้า:
ต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนการเริ่มขนถ่าย และภายหลังสิ้นสุดการขนถ่าย, ผู้ควบคุมเรือรับขนถ่าย carrier จะต้องแจ้ง
หน่วยงานที่มีอานาจของรัฐเจ้าของท่า เกี่ยวกับปริมาณของ ปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายทูน่า และปลาฉลาม ที่ทาการ
ขนถ่ายมาสู่เรือตน, และกรอกข้อมูลในใบแจ้งการขนถ่าย IOTC transshipment declaration ไปหน่วยงานที่มีอานาจ
ภายใน 24 ชั่วโมง

รัฐที่เป็นที่ทาการขนถ่าย:
4.

ผู้ควบคุมเรือรับขนถ่าย carrier จะต้องกรอกข้อมูลและส่งใบแจ้งการขนถ่าย IOTC transshipment declaration
ให้กับหน่วยงานที่มีอานาจของรัฐที่เป็นที่ทาการขนถ่าย, 48 ชั่วโมงก่อนกานขนถ่าย

5.

รัฐเจ้าของท่า และรัฐที่เป็นที่ทาการขนถ่ายที่กล่าวถึงในวรรคบน จะต้องใช้มาตรการที่เหมาะสม ในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ และต้องประสารกับ CPC เจ้าของธงเรือ LSTV เพื่อให้แน่ใจว่าการขนถ่ายดังกล่าวสอดคล้องกับ
ปริมาณจับที่รายงานจากเรือแต่ละลา. จะต้องดาเนินการตรวจสอบนี้ เพื่อที่เป็นการหลีกเลี่ยง ความไม่สบายใจที่เกิดจาก
การรบกวนต่างๆ ความไม่สะดวก และการเกิดการเน่าเสียของปลา
CPC เจ้าของธงเรือ LSTVs ต้องรายงานในรายงานประจาปีต่อ IOTC เกี่ยวกับรายละเอียดของการขนถ่ายของเรือตน

6.
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ผนวก II
ใบแจ้งการขนถ่าย IOTC Transshipment declaration
เรือรับขนถ่าย Carrier Vessel
Name of the Vessel and Radio Call Sign:
Flag:
Flag State license number:
National Register Number, if available:
IOTC Register Number, if available:
D
y Month Hour
Departure

เรือประมง Fishing Vessel
Name of the Vessel and Radio Call Sign:
Flag:
Flag State license number:
National Register Number, if available:
IOTC Register Number, if available:

Year

Agent’s name:

Master’s name of LSTV:

Master’s name of Carrier:

from

Return
to

Transhipment

Signature:

Signature:

LOCATION OF TRANSHIPMENT
Species

Port

Sea

รูปแบบผลิตภัณฑ์
Type of product
Whole

Gutted

Headed

Filleted

If transhipment effected at sea, IOTC Observer Name and Signature:
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Signature:

ผนวก III
แผนงานผู้สังเกตการณ์ระดับภูมภิ าค: IOTC Regional Observer Program
1.

แต่ละ CPC จะต้องกาหนดให้เรือรับขนถ่ายอยู่ในระเบียนเรือขนถ่ายที่ได้รับอนุญาตให้ขนถ่ายในพื้นที่อานาจของ IOTC
และเมื่อขนถ่ายในทะเล ต้องนาผู้สังเกตการณ์สาหรับการดาเนินการขนถ่ายแต่ละครั้งในพื้นที่อานาจของ IOTC

2.

เลขาธิการ IOTC จะต้องมอบหมายผู้สังเกตการณ์ และให้ผู้สังเกตการณ์ลงเรือรับขนถ่าย carrier ที่ได้รับอนุญาตให้รับการขน
ถ่ายสัตว์น้าในพื้นที่อานาจของ IOTC จากเรือ LSTLVs ที่ชักธง CPCs ที่เข้าร่วมปฏิบัติตามแผนงานผู้สังเกตการณ์

การกาหนดผู้สังเกตการณ์ Designation of the observers
3.

ผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับมอบหมาย จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์ :
a)

มีประสบการณ์ที่เพียงพอต่อการจาแนกชนิดพันธุ์สัตว์น้าและเครื่องมือประมง

b)

มีความรู้เกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการของ IOTC ในระดับที่น่าพอใจ

c)

มีความสามารถในการสังเกต และบันทึกข้อมูลได้อย่างแม่นยา

d)

มีความรู้ทางด้านภาษาของเรือธงที่ตนเองสังเกตการณ์เป็นที่น่าพอใจ

หน้าที่ของผู้สงั เกตการณ์ Obligations of the observer
4.

ผู้สังเกตการณ์ ต้อง:
a)

ผ่านการอบรมทางวิชาการตามที่กาหนดไว้ในกรอบปฏิบัติที่จัดทาขึ้นโดย IOTC

b)

ต้องไม่เป็น เท่าทีเป็นไปได้ สัญชาติเดียวกับรัฐเขาของธงเรือรับขนถ่าย carrier

c)

ต้องมีความสามารถในการปฏิบัติตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ในข้อ 5

d)

มีรายชื่ออยู่ในระเบียนรายชื่อผู้สังเกตการณ์ที่ดูแลโดยสานักงานเลขาธิการ IOTC

e)

ต้อไม่เป็นลูกเรือของเรือ LSTLV หรือลูกจ้างของบริษัทเรือ LSTLV

5. ภารกิจเฉพาะของผู้สังเกตการณ์ ดังนี้:
a)

บนเรือประมงที่จะขนถ่ายไปเรือรับขนถ่าย carrier ก่อนจะทาการขนถ่าย, ผู้สังเกตการณ์ต้อง:
i.

ตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตของเรือประมง หรือใบอนุญาตทาประมงปลาทูน่าและชนิด
พันธุ์คล้ายทูน่า และปลาฉลาม ในพื้นที่อานาจของ IOTC

ii.

ตรวจสอบและบันทึกปริมาณจับทั้งหมดในเรือ, และปริมาณที่จะทาการขนถ่ายไปยังเรือรับขนถ่าย
carrier

iii.

ตรวจสอบว่า VMS ยังใช้การได้ และตรวจสอบ logbook
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iv.

ตรวจสอบว่ามีปริมาณจับที่อยู่ในเรือมีการขนถ่ายมาจากเรือลาอื่นหรือไม่
เกี่ยวกับการขนถ่ายนั้น

v.

ในกรณีทมี่ ีข้อบ่งชี้ว่ามีการกระทาความผิดของเรือประมงที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานการกระทาผิดนั้นต่อ
ผู้ควบคุมเรือรับขนถ่าย carrier ทันที

vi.

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่นี้ในรายงานผู้สังเกตการณ์
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และตรวจสอบเอกสาร

b)

บนเรือรับขนถ่าย Carrier:
ติดตามการปฏิบัติตามของเรือรับขนถ่าย carrier ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการที่รับรอง
โดยคณะกรรมาธิการ. โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู้สังเกตการณ์ต้อง:
i.

บันทึกและรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการขนถ่าย

ii.

ตรวจสอบเพื่อรับรองตาแหน่งของเรือเมื่อทาการขนถ่าย

iii.

สังเกต และประมาณผลิตภัณฑ์ทที่ าการขนถ่าย

iv.

ตรวจสอบและบันทึกชื่อเรือ LSTLV ที่เกี่ยวข้อง และเลข IOTC ของเรือ

v.

ตรวจสอบข้อมูลทีม่ ใี นใบแจ้งการขนถ่าย transhipment declaration

vi.

รับรองข้อมูลทีม่ ใี นใบแจ้งการขนถ่าย

vii.

ลงนามร่วมในใบรับรองการขนถ่าย

viii.

ทารายงานประจาวันของกิจกรรมการขนถ่ายของเรือรับขนถ่าย carrier

ix.

ทารายงานทั่วไปโดยรวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับวรรคนี้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

x.

ส่งรายงานทั่วไปดังกล่าวข้างต้น ต่อสานักเลขาธิการ IOTC ภายใน 20 นับจากวันที่สิ้นสิ้นการ
สังเกตการณ์

xi.

ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กาหนดโดยคณะกรรมาธิการ

และให้เปิดโอกาสให้กัปตันเรือเพิม่ เติม

6.

ผู้สงั เกตการณ์ต้องรักษาความลับของข้อมูลทัง้ หมด โดยต้องเคารพต่อการปฏิบัติการประมงของเรือ LSTLVs และต่อ
เจ้าของเรือ LSTLVs และต้องยอมรับข้อกาหนดนี้โดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรในเงื่อนไขของการเป็นผู้
สังเกตการณ์

7.

ผู้สงั เกตการณ์ต้องปฏิบัตติ ามข้อกาหนดในกฎหมายและระเบียบของรัฐเจ้าของธง ซึ่งมีอานาจเหนือเรือลาที่ผู้
สังเกตการณ์ได้รับมอบหมายให้ลงปฏิบัตงิ าน

8.

ผู้สังเกตการณ์ต้องเคารพลาดับอาวุโส และกฎทั่วไปในการปฏิบัติตน ซึ่งใช้กับคนบนเรือทุกคน, โดยที่กฎดังกล่าวไม่รบกวนต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของผูส้ ังเกตการณ์ตามแผนงานนี้ และหน้าที่ของคนบนเรือได้กาหนดไว้ในวรรค 9 ของแผนงานนี้

หน้าทีข่ องรัฐเจ้าของธงเรือรับขนถ่ายสัตว์น้า Obligations of the flag States of carrier vessels
9.

หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้สังเกตการณ์ของรัฐเจ้าของธงของเรือรับขนถ่าย carrier และกัปตัน ประกอบด้วยหน้าที่สาคัญ
ดังต่อไปนี้:
a)

ผู้สงั เกตการณ์ต้องได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบุคคลและเครื่องมือและอุปกรณ์
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b)

10.

เมื่อได้รับการร้องขอ ผู้สงั เกตการณ์ต้องได้รับอนุญาตให้เข้าถึงอุปกรณ์ดงั ต่อไปนี้,ถ้ามีในเรือที่ผสู้ ังเกตการณ์
ได้รับมอบหมายให้ลง เพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดในวรรค 5:
i.

อุปกรณ์เดินเรือด้วยดาวเทียม Satellite navigation equipment

ii.

จอเรดาร์เมื่อมีการใช้งาน Radar display viewing screens when in use

iii.

อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์เพื่อการสื่อสาร Electronic means of communication

c)

ผู้สงั เกตการณ์ต้องได้รับการจัดหาที่พัก รวมทั้งการพานัก อาหารและสิง่ อานวยความสะดวกทีถ่ ูกสุขลักษณะ,
เท่าเทียมกับระดับนายเรือ officers

d)

ผู้สงั เกตการณ์ต้องได้รับการจัดหาพื้นที่ที่เพียงพอบนสะพานเดินเรือ หรือห้องนาร่อง เพื่อการปฏิบัตงิ าน,
รวมทั้งพื้นที่บนดาดฟ้าเรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผสู้ ังเกตการณ์

e)

รัฐเจ้าของธงต้องรับรองว่า กัปตัน ลูกเรือ และเจ้าของเรือ จะไม่ขดั ขวาง ข่มขู่ มีอิทธิพล ให้สนิ บนหรือ
พยายามให้สินบนผูส้ ังเกตการณ์ตอ่ การปฏิบัติหน้าทีข่ องผูส้ งั เกตการณ์

เลขาธิการ IOTC ต้องให้สาเนาข้อมูลดิบทีม่ ีทงั้ หมด สรุป และรายงานที่เกี่ยวกับเที่ยวเรือ แก่รัฐเจ้าของธงเรือรับขนถ่าย
ที่มีอานาจทางกฎหมายเหนือเรือนั้น และแก่ CPC เจ้าของธงเรือ LSTLV 4 เดือน ก่อนการประชุมคณะกรรมการปฏิบตั ิ
ตาม โดยสอดคล้องกับข้อกาหนดด้านการรักษาความลับ

หน้าที่ ของ LSTLV ขณะทาการขนถ่าย
11.

ผู้สงั เกตการณ์จะต้องได้รับอนุญาตให้ลงไปในเรือประมง, หากสภาพอากาศเอื้ออานวย, และเข้าถึงบุคคล และสถานทีใ่ น
เรือ ที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่กาหนดไว้ในวรรค 5

12.

เลขาธิการ IOTC จะต้องส่งรายงานผู้สงั เกตการณ์ ให้กับคณะกรรมการปฏิบัตติ าม และต่อคณะกรรมการวิทยาศาสตร์

ค่าตอบแทนผูส้ งั เกตการณ์ Observer fees
13.

ต้นทุนในการนาแผนงานนีไ้ ปปฏิบตั ิ จะต้องได้รับการสนับสนุนเงินจาก CPCs เจ้าของธงเรือ LSTLVs ที่ประสงค์จะร่วม
ในการดาเนินการการขนถ่าย. ค่าตอบแทนต้องคานวณตามพืน้ ฐานต้นทุนทั้งหมดของโครงการ ค่าตอบแทนนี้จะต้องจ่าย
เข้าบัญชีพเิ ศษของสานักเลขาธิการIOTC และเลขาธิการ IOTC จะต้องบริหารจัดการบัญชีเพื่อการปฏิบัติตามแผนงาน

14.

เรือ LSTLV อาจจะไม่สามารถเข้าร่วมในแผนงานการขนถ่ายในทะเล นอกจากจะมีการชาระค่าตอบแทน ตามทีร่ ะบุไว้
ในวรรค13
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ข้อเสนอแนะ 14/07
การทามาตรฐานการนาเสนอข้อมูลวิทยาศาสตร์ในรายงานประจาปีของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และในรายงาน
คณะทางาน
เสนอแนะ, ตามวรรค 8 ของ IX of the IOTC Agreement, that:
1.

ในการสนับสนุนข้อแนะนาทางวิทยาศาสตร์ที่ดาเนินการโดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ของ IOTC, ใน บทสรุปสาหรับ
ผู้บริหารในรายงานประจาปีของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ ซึ่งนาเสนอผลการประเมินสภาวะทรัพยากร หากเป็นไปได้
ควรประกอบด้วย:
สถานภาพประชากร
a)

b)

แผนที่โกเบ (A Kobe plot/chart) แสดง:
i.

จุดอ้างอิงเป้าหมายและจุดอ้างอิงขีดจากัดใดๆที่รับรองโดยคณะกรรมาธิการ เช่น FMSY และ FLIM,
SBMSY และ SBLIM หรือ BMSY และ BLIM ขึ้นอยู่กับโมเดลที่ใช้ในการประเมินซึ่งใช้โดยคณะกรรมการ
วิทยาศาสตร์หรือผู้ได้รับการมอบอานาจ

ii.

การประเมินประชากร, โดยการแสดงผลการประเมินกับจุดอ้างอิงเป้าหมายที่รับรองโดยคณะกรรมการ
เช่น ค่า FCURRENT กับค่า FMSYและค่า SBCURRENT ต่อค่า SBMSY หรือค่า BCURRENT ต่อค่า BMSY

iii.

ประมาณความไม่แน่นอนที่มีอยู่ภายใต้ผลการประเมินนั้นๆ โดยที่วิธีการทางสถิติที่ดาเนินการนั้น
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ และมีข้อมูลที่เพียงพอ

iv.

ทิศทางของสถานภาพประชากร

การนาเสนอกราฟิกที่แสดงสัดส่วนของผลลัพธ์ของปีที่ใช้ในการประเมิน เพื่อให้ข้อแนะนาจากการประเมินครั้ง
ล่าสุด ซึ่งอยู่ในพื้นที่ สีเขียว (ไม่ overfished ไม่มีแนวโน้มที่จะ overfishing) เหลืองและส้ม (overfished
หรือมีแนวโน้มที่จะ overfishing) และสีแดง (overfished หรือมีแนวโน้มที่จะ overfishing) ของแผนที่โกเบ
(A Kobe plot/chart)

Model outlooks
c)

กลยุทธ์ 2 ของ Kobe II:
i.

ข้อแรก 1 ชี้ให้เห็นความน่าจะเป็นของความสอดคล้องกับจุดอ้างอิงเป้าหมาย (Target Reference
Points) ที่รับรองโดยคณะกรรมาธิการ เช่น ความน่าจะเป็นของทั้ง SB>SBMSY หรือ B>BMSY และ
ของ F<FMSY เมื่อมีปริมาณการจับแตกต่างกันในระยะเวลาหลายปี

ii.

ข้อ 2 ชี้ให้เห็นความน่าจะเป็นของการอยู่ภายในขีดจากัดที่ปลอดภัยในทางชีววิทยาโดยแสดงผ่านทาง
จุดอ้างอิงจากัด (Limit Reference Points) ที่รับรองโดยคณะกรรมาธิการ เช่น ความน่าจะเป็นของทั้ง
SB>SBLIM หรือ B>BLIM และของ F<FLIM เมื่อมีปริมาณการจับแตกต่างกันในระยะเวลาหลายปี

iii.

เมื่อคณะกรรมาธิการเห็นชอบกับระดับความน่าจะเป็นที่ยอมรับได้ซึ่งสัมพันธ์กับจุ ดอ้างอิงเป้าหมาย
และจุดอ้างอิงขีดจากัดของประชากรซึ่งอยู่บนฐานของประชากร คณะกรรมการวิทยาศาสตร์สามารถ
เตรียมแผนภาพเมตริกซ์โกเบที่ใช้สีเป็นสัญลักษณ์ที่เปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงที่กาหนดขึ้นเหล่านี้ และ
นารวมไว้ในรายงานด้วย
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คุณภาพของข้อมูลและข้อจากัดของโมเดลที่ใช้ในการประเมิน
d)
การแถลงการณ์ที่แสดงถึงคุณภาพของข้อมูล ความน่าเชื่อถือ และที่มาของข้อมูลที่เป็นตัวแทนที่นามาใช้ป้อน
ในการประเมินประชากร เช่น (โดยไม่ได้จากัดเพียงเท่านี้):
i.

สถิติการประมงและตัวชี้วัดการประมง (เช่น ปริมาณจับและการลงแรงประมง ขนาดที่จับได้และอายุ
ที่จับได้แยกตามเพศของสัตว์น้า และ หากทาได้ ดัชนีทางการประมงที่บอกความชุกชุม)

ii.

ข้อมูลชีววิทยา (เช่น พารามิเตอร์การเติบโต การตายตามธรรมชาติ ค่าความสมบูรณ์เพศและความ
ดกไข่ รูปแบบการอพยพและโครงสร้างประชากร ดัชนีทางการประมงที่บอกความชุกชุม)

iii.

ข้อมูลเพิ่มเติม (เช่น ความสอดคล้องระหว่างดัชนีบอกความชุกชุมที่มีอยู่ อิทธิพลของปัจจัยทาง
สิ่งแวดล้อมต่อพลวัตรประชากร การเปลี่ยนแปลงของการกระจายการลงแรงประมง ค่าการเลือกจับ
และกาลังการประมง (selectivity and fishing power) การเปลี่ยนสัตว์น้าเป้าหมาย)

e)

การแถลงการณ์ที่แสดงถึงข้อจากัดของโมเดลที่ใช้ในการประเมิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเภทและคุณภาพของ
ข้อมูลที่ป้อน และแสดงค่าความเอนเอียง (bias) ที่เป็นไปได้ในผลการประเมินซึ่งเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอน
(uncertainties) ของข้อมูลที่ป้อน

f)

การแถลงการณ์ที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของการประมาณการในระยะยาว

แนวทางที่เป็นทางเลือก (ประชากรที่มีข้อมูลไม่ดี)
2.

เมื่อมีข้อจากัดของข้อมูลหรือโมเดล, คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะสร้างแผนภาพเมตริกซ์โกเบและแผนภาพที่
เกี่ยวข้อง หรือการประมาณสถานภาพปัจจุบันกับเกณฑ์ที่กาหนดได้the คณะกรรมการวิทยาศาสตร์จะจัดทาคาแนะนา
ทางวิทยาศาสตร์ตามดัชนีทางการประมง (fisheries-dependent indicator) และดัชนีที่ไม่ขึ้นกับการประมง
(fisheries-independent indicator) ที่มีอยู่ และให้คาเตือนตามรายละเอียดในวรรค 1(d)
ข้อมูลเพิ่ม และการทบทวนโครงสร้างและต้นแบบของ บทสรุปสาหรับผู้บริหาร 'Executive Summaries'

3.

คณะกรรมาธิการจะให้คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ IOTC เพิ่มตาราง และ/หรือกราฟิก อื่นใดที่สนับสนุนคาแนะนาทาง
วิทยาศาสตร์ และข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการ ลงในรายงานประจาปีหรือลงในรายงานรายละเอียด หากเป็นไป
ได้ และหากพิจารณาแล้วว่าเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ IOTC จะเพิ่ม
หากเป็นไปได้ ข้อมูลเกี่ยวกับ แนวโน้มการทดแทนของประชากร ความสัมพันธ์ของการทดแทนของประชากร และค่า
สัดส่วนบางค่า เช่น ผลผลิตต่อการทดแทนประชากร หรือมวลชีวภาพต่อการทดแทนประชากร

4.

หากจาเป็น คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ IOTC จะทบทวนข้อเสนอแนะและแม่แบบสาหรับการนาเสนอ กลยุทธ์แผนภาพ
โกเบ Kobe II, พล็อต และกราฟิกที่อยู่ในคาแนะนานี้ และจะให้คาแนะนาในการปรับปรุงที่เป็นไปได้ต่อคณะกรรมาธิการ
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มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ CMMS ทีม่ ีผลบังคับใช้ ที่ได้รบั การรับรองในการประชุมสมัยที่ 17 ของ IOTC
2013
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ข้อมติ 13/04
เรื่อง การอนุรักษ์สัตว์จาพวกวาฬ
ให้การรับรอง, โดยอาศัยความ ตามวรรค 1 มาตรา IX ของความตกลง IOTC, ว่า:
1.

มาตรการนี้ต้องนาไปใช้กับเรือประมงทั้งหมดที่ชักธงของสมาชิก CPC และอยู่ในระเบียนเรือที่ได้รับอนุญาตให้ทาประมง
ปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายทูน่าในทะเลหลวงที่บริหารจัดการโดย IOTC บัญัติในมาตรการนี้ไม่ได้ใช้กับเรือประมง
พื้นบ้านที่ทาการประมงเฉพาะในเขตเศรษฐกิจจาเพาะ (EEZ) ของตน

2.

สมาชิกประเภทพันธสัญญา และประเภทใช่พันธสัญญาแต่ให้ความร่วมมือ (เรียกรวมกันว่า CPCs) ต้องห้ามเรือประมงที่
ชักธงตนมิให้ทาการประมงอวนล้อมโดยล้อมสัตว์จาพวกวาฬอย่างตั้งใจในพื้นที่อานาจของ IOTC หากเห็นสัตว์จาพวก
วาฬนั้นก่อนที่จะดาเนินการล้อมอวน

3.

สมาชิก CPCs ต้องกาหนดว่า ในกรณีที่มีการล้อมติดสัตว์จาพวกวาฬด้วยเครื่องมือประมงอวนล้อมโดยมิได้ตั้งใจ ผู้ควบคุม
เรือ ต้อง:
a)

ดาเนินการตามขั้นตอนที่สมควรเพื่อปล่อยสัตว์จาพวกวาฬให้ปลอดภัย
ในขณะเดียวกันต้องคานึงถึงความ
ปลอดภัยของลูกเรือด้วย ขั้นตอนเหล่านี้ต้องเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อการปล่อยและการดูแล
รักษาสัตว์จาพวกวาฬให้ปลอดภัย (the best practice guidelines for the safe release and handling
of cetaceans) ซึ่งจัดทาโดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ IOTC

b)

รายงานเหตุการณ์ต่อหน่วยงานที่มีอานาจที่เกี่ยวข้องของรัฐเจ้าของธง โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้:
i.

ชนิดพันธุ์ the species (หากทราบ)

ii.

จานวนตัว

iii.

คาอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับอย่างไรและเพราะเหตุใดจึงเกิด
ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวขึ้น หากเป็นไปได้

iv.

ตาแหน่งที่ล้อมอวน

v.

ขั้นตอนที่ดาเนินการในการปล่อยให้ปลอดภัย

vi.

การประเมินสภาพการมีชีวิตของสัตว์จาพวกวาฬที่ปล่อย รวมทั้งเมื่อสัตว์จาพวกวาฬที่ปล่อยนั้นยังมี
ชีวิตอยู่ขณะที่ปล่อย แต่ได้ตายในเวลาต่อมา

4.

สมาชิก CPCs ที่ใช้เครื่องมือประมงอื่นในการทาประมงปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายทูน่าที่เกี่ยวข้องกับสัตว์จาพวกวาฬ
ต้องรายงานปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับสัตว์จาพวกวาฬต่อหน่วยงานที่มีอานาจที่เกี่ยวข้องของรัฐเจ้าของธง และมี
ข้อมูลทั้งหมดที่กาหนดในวรรค 3b(i–vi)

5.

สมาชิก CPCs ต้องรับเอาการออกแบบแพล่อสัตว์น้า (Fish Aggregating Device) ซึ่งลดการติดโดยบังเอิญไปใช้ ตาม
ผนวก Annex III ของข้อมติ Resolution 13/08 [บังคับใช้แทนโดย ข้อมติ Resolution 15/08] (หรือการแก้ไขใดใน
ภายหลัง)
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6.

คณะกรรมาธิการร้องขอให้คณะกรรมการวิทยาศาสตร์พัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปล่อยและการดูแลรักษา
สัตว์จาพวกวาฬที่ถูกล้อมติดให้ปลอดภัย โดยคานึงถึงถึงแนวทางที่ได้รับการพัฒนาในองค์การจัดการประมงระดับภูมิภาค
อื่น รวมทั้ง Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) และต้องนาส่งแนวทางปฏิบัติเหล่านี้
เพื่อให้การรับรองในการประชุมคณะกรรมาธิการปี 2014

7.

สมาชิก CPCs ต้องรายงานข้อมูลที่รวบรวมตามวรรค 3(b) และ 4 ใน logbooks หรือเมื่อผู้สังเกตการณ์อยู่บนเรือตาม
แผนงานสังเกตการณ์ และส่งให้กับสานักเลขาธิการ IOTC ภายใน 30 มิถุนายน ของปีถัดไป และตามกรอบเวลาที่
กาหนดไว้ใน ข้อมติ Resolution 10/02 [บังคับใช้แทนโดย ข้อมติ Resolution 15/02] (หรือการแก้ไขใดในภายหลัง)

8.

สมาชิก CPCs ต้องรายงาน ตามมาตรา X ของความตกลง IOTC (IOTC Agreement) กรณีทเี่ รือที่ชักธงตนมีการล้อมติด
สัตว์น้าจาพวกวาฬ

9.

สาหรับสมาชิกCPCs ที่มีกฎหมายระดับชาติหรือกฎหมายแห่งรัฐเพือ่ การคุ้มครองชนิดพันธุ์เหล่านี้ ควรถูกยกเว้นจากการ
รายงานต่อ IOTC แต่สนับสนุนให้มีการให้ข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ของ IOTC พิจารณา คณะกรรมการ
วิทยาศาสตร์ของ IOTC จะวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องตามข้อมูลที่มี และจะให้คาแนะนาต่อคณะกรรมาธิการในการ
ใช้มาตรการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาให้สมาชิก CPCs ผ่านสถานการณ์นไี้ ปได้
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ข้อมติ 13/05
เรื่อง การอนุรักษ์ฉลามวาฬ (RHINCODON TYPUS)
ให้การรับรอง, โดยอาศัยความ ตามวรรค 1 มาตรา IX ของความตกลง IOTC, ว่า:
1.

มาตรการนี้ต้องนาไปใช้กับเรือประมงทั้งหมดที่ชักธงของสมาชิก CPC และอยู่ในระเบียนเรือทีไ่ ด้รับอนุญาตให้ทาประมง
ปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายทูน่าในทะเลหลวงที่บริหารจัดการโดย IOTC บัญญัติในมาตรการนี้ไม่ได้ใช้กับเรือประมง
พื้นบ้านที่ทาการประมงเฉพาะในเขตเศรษฐกิจจาเพาะ (EEZ) ของตน

2.

สมาชิกประเภทพันธสัญญา และประเภทใช่พันธสัญญาแต่ให้ความร่วมมือ (เรียกรวมกันว่า CPCs) ต้องห้ามเรือประมงที่
ชักธงตนมิให้ทาการประมงอวนล้อมโดยล้อมฉลามวาฬอย่างตั้งใจในพื้นที่อานาจของ IOTC หากเห็นฉลามวาฬนั้นก่อนที่
จะดาเนินการล้อมอวน

3.

สมาชิก CPCs ต้องกาหนดว่า ในกรณีที่มีการล้อมติดฉลามวาฬด้วยเครื่องมือประมงอวนล้อมโดยมิได้ตั้งใจ ผู้ควบคุมเรือ
ต้อง:
a) ดาเนินการตามขั้นตอนที่สมควรเพื่อปล่อยสัตว์จาพวกวาฬให้ปลอดภัย ในขณะเดียวกั นต้องคานึงถึงความ
ปลอดภัยของลูกเรือด้วย. ขั้นตอนเหล่านี้ต้องเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อการปล่อยและการดูแล
รักษาสัตว์จาพวกวาฬให้ปลอดภัย (the best practice guidelines for the safe release and handling
of cetaceans) ซึ่งจัดทาโดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ IOTC
b) รายงานเหตุการณ์ต่อหน่วยงานที่มีอานาจที่เกี่ยวข้องของรัฐเจ้าของธง โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้:
i. จานวนตัว
ii. คาอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับอย่างไรและเพราะเหตุใดจึงเกิด
ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวขึ้น หากเป็นไปได้
iii. ตาแหน่งที่ล้อมอวน
iv. ขั้นตอนที่ดาเนินการในการปล่อยให้ปลอดภัย
v. การประเมินสภาพการมีชีวิตของสัตว์จาพวกวาฬที่ปล่อย รวมทั้งเมื่อสัตว์จาพวกวาฬที่ปล่อยนั้นยังมี
ชีวิตอยู่ขณะที่ปล่อย แต่ได้ตายในเวลาต่อมา

4.

สมาชิก CPCs ที่ใช้เครื่องมือประมงอื่นในการทาประมงปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายทูน่าที่เกี่ยวข้องกับฉลามวาฬต้อง
รายงานปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับฉลามวาฬต่อหน่วยงานที่มีอานาจที่เกี่ยวข้องของรัฐเจ้าของธง และมีข้อมูลทั้งหมด
ที่กาหนดในวรรค 3b(i–vi)

5.

สมาชิก CPCs ต้องรับเอาการออกแบบแพล่อสัตว์น้า (Fish Aggregating Device) ซึ่งลดการติดโดยบังเอิญไปใช้ ตาม
ผนวก Annex III ของข้อมติ Resolution 13/08 [บังคับใช้แทนโดย ข้อมติ Resolution 15/08] (หรือการแก้ไขใดใน
ภายหลัง)
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6.

คณะกรรมาธิการร้องขอให้คณะกรรมการวิทยาศาสตร์พัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปล่อยและการดูแลรักษา
ฉลามวาฬที่ถูกล้อมติดให้ปลอดภัย โดยคานึงถึงถึงแนวทางที่ได้รับการพัฒนาในองค์การจัดการประมงระดับภูมิภาคอื่น
รวมทั้ง Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) และต้องนาส่งแนวทางปฏิบัติเหล่านี้เพื่อให้
การรับรองในการประชุมคณะกรรมาธิการปี 2014

7.

สมาชิก CPCs ต้องรายงานข้อมูลที่รวบรวมตามวรรค 3(b) และ 4 ใน logbooks หรือเมื่อผู้สังเกตการณ์อยู่บนเรือตาม
แผนงานสังเกตการณ์, และส่งให้กับสานักเลขาธิการ IOTC ภายใน 30 มิถุนายน ของปีถัดไป และตามกรอบเวลาที่กาหนดไว้
ใน ข้อมติ Resolution 10/02 [บังคับใช้แทนโดย ข้อมติ Resolution 15/02] (หรือการแก้ไขใดในภายหลัง)

8.

สมาชิก CPCs ต้องรายงาน ตามมาตรา X ของความตกลง IOTC (IOTC Agreement) กรณีที่เรือที่ชักธงตนมีการล้อมติด
ฉลามวาฬ

9.

สาหรับสมาชิกCPCs ที่มีกฎหมายระดับชาติหรือกฎหมายแห่งรัฐเพือ่ การคุ้มครองชนิดพันธุ์เหล่านี้ ควรถูกยกเว้นจากการ
รายงานต่อ IOTC แต่สนับสนุนให้มีการให้ข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ของ IOTC พิจารณา คณะกรรมการ
วิทยาศาสตร์ของ IOTC จะวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องตามข้อมูลที่มี และจะให้คาแนะนาต่อคณะกรรมาธิการในการ
ใช้มาตรการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาให้สมาชิก CPCs ผ่านสถานการณ์นไี้ ปได้
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ข้อมติ 13/05
เรื่อง การอนุรักษ์ฉลามวาฬ (RHINCODON TYPUS)
ให้การรับรอง, โดยอาศัยความ ตามวรรค 1 มาตรา IX ของความตกลง IOTC, ว่า:
4.

มาตรการนี้ต้องนาไปใช้กับเรือประมงทั้งหมดที่ชักธงของสมาชิก CPC และอยู่ในระเบียนเรือทีไ่ ด้รับอนุญาตให้ทาประมง
ปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายทูน่าในทะเลหลวงที่บริหารจัดการโดย IOTC บัญญัติในมาตรการนี้ไม่ได้ใช้กับเรือประมง
พื้นบ้านที่ทาการประมงเฉพาะในเขตเศรษฐกิจจาเพาะ (EEZ) ของตน

5.

สมาชิกประเภทพันธสัญญา และประเภทใช่พันธสัญญาแต่ให้ความร่วมมือ (เรียกรวมกันว่า CPCs) ต้องห้ามเรือประมงที่
ชักธงตนมิให้ทาการประมงอวนล้อมโดยล้อมฉลามวาฬอย่างตั้งใจในพื้นที่อานาจของ IOTC หากเห็นฉลามวาฬนั้นก่อนที่
จะดาเนินการล้อมอวน

6.

สมาชิก CPCs ต้องกาหนดว่า ในกรณีที่มีการล้อมติดฉลามวาฬด้วยเครื่องมือประมงอวนล้อมโดยมิได้ตั้งใจ ผู้ควบคุมเรือ
ต้อง:
a) ดาเนินการตามขั้นตอนที่สมควรเพื่อปล่อยสัตว์จาพวกวาฬให้ปลอดภัย ในขณะเดียวกันต้องคานึงถึงความ
ปลอดภัยของลูกเรือด้วย. ขั้นตอนเหล่านี้ต้องเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อการปล่อยและการดูแล
รักษาสัตว์จาพวกวาฬให้ปลอดภัย (the best practice guidelines for the safe release and handling
of cetaceans) ซึ่งจัดทาโดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ IOTC;
b) รายงานเหตุการณ์ต่อหน่วยงานที่มีอานาจที่เกี่ยวข้องของรัฐเจ้าของธง, โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้:
i. จานวนตัว
ii. คาอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์, รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับอย่างไรและเพราะเหตุใดจึงเกิด
ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวขึ้น หากเป็นไปได้
iii. ตาแหน่งที่ล้อมอวน
iv. ขั้นตอนที่ดาเนินการในการปล่อยให้ปลอดภัย
v. การประเมินสภาพการมีชีวิตของสัตว์จาพวกวาฬที่ปล่อย รวมทั้งเมื่อสัตว์จาพวกวาฬที่ปล่อยนั้นยังมี
ชีวิตอยู่ขณะที่ปล่อย แต่ได้ตายในเวลาต่อมา

10.

สมาชิก CPCs ที่ใช้เครื่องมือประมงอื่นในการทาประมงปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายทูน่าที่เกี่ยวข้องกับฉลามวาฬต้อง
รายงานปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับฉลามวาฬต่อหน่วยงานที่มีอานาจที่เกี่ยวข้องของรัฐเจ้าของธง และมีข้อมูลทั้งหมด
ที่กาหนดในวรรค 3b(i–vi)

11.

สมาชิก CPCs ต้องรับเอาการออกแบบแพล่อสัตว์น้า (Fish Aggregating Device) ซึ่งลดการติดโดยบังเอิญไปใช้, ตาม
ผนวก Annex III ของข้อมติ Resolution 13/08 [บังคับใช้แทนโดย ข้อมติ Resolution 15/08] (หรือการแก้ไขใดใน
ภายหลัง)
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12.

คณะกรรมาธิการร้องขอให้คณะกรรมการวิทยาศาสตร์พัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปล่อยและการดูแลรักษา
ฉลามวาฬที่ถูกล้อมติดให้ปลอดภัย โดยคานึงถึงถึงแนวทางที่ได้รับการพัฒนาในองค์การจัดการประมงระดับภูมิภาคอื่น
รวมทั้ง Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) และต้องนาส่งแนวทางปฏิบัติเหล่านี้เพื่อให้
การรับรองในการประชุมคณะกรรมาธิการปี 2014

13.

สมาชิก CPCs ต้องรายงานข้อมูลที่รวบรวมตามวรรค 3(b) และ 4 ใน logbooks, หรือเมื่อผู้สังเกตการณ์อยู่บนเรือตาม
แผนงานสังเกตการณ์ และส่งให้กับสานักเลขาธิการ IOTC ภายใน 30 มิถุนายน ของปีถัดไป และตามกรอบเวลาที่
กาหนดไว้ใน ข้อมติ Resolution 10/02 [บังคับใช้แทนโดย ข้อมติ Resolution 15/02] (หรือการแก้ไขใดในภายหลัง)

14.

สมาชิก CPCs ต้องรายงาน ตามมาตรา X ของความตกลง IOTC (IOTC Agreement), กรณีที่เรือที่ชักธงตนมีการล้อม
ติดฉลามวาฬ

15.

สาหรับสมาชิกCPCs ที่มีกฎหมายระดับชาติหรือกฎหมายแห่งรัฐเพือ่ การคุ้มครองชนิดพันธุ์เหล่านี้ ควรถูกยกเว้นจากการ
รายงานต่อ IOTC แต่สนับสนุนให้มีการให้ข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ของ IOTC พิจารณา คณะกรรมการ
วิทยาศาสตร์ของ IOTC จะวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องตามข้อมูลที่มี และจะให้คาแนะนาต่อคณะกรรมาธิการในการ
ใช้มาตรการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาให้สมาชิก CPCs ผ่านสถานการณ์นไี้ ปได้

118

ข้อมติ 13/06
เรื่อง กรอบงานทางวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการเพือ่ การอนุรักษ์ฉลามทีถ่ ูกจับจากการประมงที่บริหารจัดการโดย
IOTC
(การคัดค้าน [ประเทศอินเดีย]: ไม่ผูกพันต่อประเทศอินเดีย)
ให้การรับรอง, โดยอาศัยความ ตามวรรค 1 มาตรา IX ของความตกลง IOTC, ดังต่อไปนี้:
1.

คณะกรรมาธิการต้องกาหนดชนิดพันธุ์ฉลามที่เป็นชนิดพันธุ์เป้าหมายของมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการของ IOTC
ประกอบด้วย การห้าม เก็บไว้ในเรือ ขนถ่าย นาเข้าฝั่ง หรือเก็บชิ้นส่วนหรือซากทั้งตัว ตามข้อเสนอแนะหรือคาแนะนา
ของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์

2.

การเสนอแนะหรือการให้คาแนะนาของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ต้องดาเนินการโดยคานึงถึง:

3.

a)

การประเมินสถานภาพประชากรฉลามอย่างเต็มรูปแบบ การประเมินสถานภาพประชากรและระบบนิเวศ
(stock assessment and Ecological Risk Assessments, ERAs) เป็นรายเครื่องมือ โดยใช้ข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่มอี ยู่

b)

แนวโน้มของการลงแรงประมงโดยเครื่องมือประมงที่มีต่อฉลามแต่ละชนิด

c)

ประสิทธิภาพของมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการสาหรับเครื่องมือประมงใดโดยเฉพาะซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อ
ชนิดพันธุ์ฉลาม

d)

การจัดลาดับฉลามที่มีความเสี่ยงสูง

e)

ตรวจสอบการนาเรื่องการห้ามเก็บฉลามไว้ในเรือ ไปปฏิบัติ

f)

ความเป็นไปได้ของการดาเนินการในทางปฏิบัติตามข้อห้ามเก็บรักษาปลาฉลามไว้ในเรือ รวมทั้งการจาแนก
ชนิดพันธุ์

g)

ผลกระทบและความลาเอียง (bias) ของมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการปลาฉลามที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการ
ประมง และข้อมูลปลาฉลามที่ได้จากการเก็บรวมรวมและรายงานโดยสมาชิก CPCs

h)

การพัฒนาระดับของข้อมูลที่ส่งโดยสมาชิกต่อไป โดยเฉพาะสมาชิก CPCs ที่เป็นประเทศกาลังพัฒนา

แม้จะมีตามวรรค 1 และ 2 สมาชิก CPCs ต้องห้าม, ตามมาตรการนาร่องเบื้องต้น เรือประมงทุกลาที่ชักธงของตนและ
อยู่ในระเบียนเรือที่ได้รับอนุญาต หรืออนุญาตให้ทาการประมงปลาทูน่าหรือชนิดพันธุ์คล้ายทูน่าที่บริหารจัดการโดย
IOTC ในเขตทะเลหลวง เก็บรักษาสัตว์น้าไว้ในเรือ ขนถ่าย นาเข้าฝั่ง หรือเก็บชิ้นส่วนหรือซากทั้งตัว ของฉลามครีบขาว
oceanic whitetip sharks โดยมีข้อยกเว้นในวรรค 7 บัญญัติในมาตรการนี้ไม่ได้ใช้กับเรือประมงพื้นบ้านที่ทาการประมง
เฉพาะในเขตเศรษฐกิจจาเพาะ (EEZ) ของตน ซึ่งประสงค์เพื่อการบริโภคในท้องถิ่น
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4.

สมาชิก CPCs ต้องกาหนดให้เรือประมงที่ชักธงของตน และอยู่ในระเบียนเรือที่ได้รับอนุญาต หรืออนุญาตให้ทาการ
ประมงปลาทูน่าหรือชนิดพันธุ์คล้ายทูน่าที่บริหารจัดการโดย IOTC ในเขตทะเลหลวง ปล่อยปลาฉลามครีบขาวโดย
ในทันทีโดยไม่ทาร้าย, เท่าที่จะสามารถปฏิบัติได้, เมื่อมีการขึ้นเรือมาแล้ว อย่างไรก็ตาม สมาชิกCPCs ควรสนับสนุนให้
ชาวประมงของตนปล่อยฉลามชนิดนี้ ถ้าจาได้ก่อนที่จะมีการนาขึ้นมาบนเรือ

5.

สมาชิก CPCs ต้องสนับสนุนให้ชาวประมงของตนบันทึกการจับได้โดยบังเอิญ รวมทั้งการปล่อยปลาฉลามครีบขาวแบบมี
ชีวิต. ข้อมูลเหล่านี้ต้องเก็บรักษาไว้ที่สานักเลขาธิการ IOTC

6.

สมาชิกCPCs ต้อง, เมื่อเป็นไปได้ ทาการวิจัยเรื่องปลาฉลามครีบขาวที่จับได้ในเขตอานาจของ IOTC เพื่อที่จะระบุแหล่ง
อนุบาลที่มีศักยภาพ จากผลการวิจัยนี้ สมาชิก CPCs ต้องพิจารณามาตรการอื่นๆ ตามที่เหมาะสม

7.

ผู้สังเกตการณ์วิทยาศาสตร์ต้องได้รับอนุญาตให้เก็บรวบรวมตัวอย่างทางชีววิทยา (กระดูกสันหลัง vertebrae เนื้อเยื่อ
tissues ระบบสืบพันธุ์ reproductive tracts กระเพาะอาหาร stomachs ตัวอย่างหนัง skin samples ลาไส้spiral
valves, เขี้ยว jaws ตัวอย่างกระดูก whole and skeletonised specimens เพื่องานทางการจาแนกชนิดพันธุ์และเก็บ
ในพิพิธภัณฑ์) จากฉลามครีบขาวที่จับได้ในเขตอานาจของ IOTC ซึง่ ตายแล้วเมื่อกู้เครื่องมือประมง โดยที่ตัวอย่างทาง
ชีววิทยาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยซึ่งได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ของ IOTC (SC)/คณะทางาน
เรื่องระบบนิเวศและสัตว์น้าพลอยจับได้ the IOTC Working Party on Ecosystems and Bycatch (WPEB) เพื่อที่จะ
ได้รับการรับรอง จะต้องมีเอกสารข้อเสนอการวิจัยที่แสดงรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของงาน จานวนตัวอย่างที่ตั้งใจจะ
เก็บรวบรวม และผลกระทบในด้านการเปลี่ยนแปลงในเชิงเวลาและสถานที่ต่อการสุ่มตัวอย่าง ต้องมีการรายงาน
ความก้าวหน้ารายปี และรายงานเมื่องานเสร็จสมบูรณ์ต่อ SC/WPEB

8.

สมาชิก CPCs โดยเฉพาะที่มีเป้าหมายเป็นปลาฉลาม ต้องส่งข้อมูลของปลาฉลาม ตามที่กาหนดในกรบวนการรายงาน
ข้อมูลของ IOTC

9.

บัญญัติของมาตรการที่กาหนดไว้ในข้อมตินี้ต้องมีการประเมินในปี 2016 โดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะให้
คาแนะนาที่เหมาะสมมากกว่าต่อคณะกรรมาธิการในด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการประชากร
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ข้อมติ 13/09
เรื่อง การอนุรักษ์ปลาทูน่าครีบยาว (Albacore) ที่จับได้ในพื้นทีอ่ านาจของ IOTC
ให้การรับรอง, โดยอาศัยความ ตามวรรค 1 มาตรา IX ของความตกลง IOTC, ว่า คณะกรรมาธิการต้องร้องขอให้คณะกรรมการ
วิทยาศาสตร์:
1.

ทาการรวบรวม ตรวจสอบ อภิปราย และประเมิน ความครอบคลุม และคุณภาพของข้อมูลที่มีเกีย่ วกับปริมาณการจับ
และการลงแรงประมงที่เกี่ยวข้องกับการประมงปลาทูน่าครีบยาวในพื้นที่อานาจของ IOTC ระหว่างปี 2014 และโดยการ
สนับสนุนของสมาชิก CPCs ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
2. ทาการตรวจสอบเกี่ยวกับสถานภาพของประชากรโดยผ่านทางคณะทางานปลาทูน่าเขตอบอุ่น IOTC Working Party on
Temperate Tunas (WPTmT) ในการประชุมปี 2014 หรือโดยพิจารณาในการประชุมการทางานร่วมกับชุมนุม
นักวิทยาศาสตร์ ICCAT เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประชากรทูน่าครีบยาวในมหาสมุทรอินเดียและ
มหาสมุทรแอตแลนติก

3.

การแนะนาต่อคณะกรรมาธิการในปลายปี 2014 เป็นอย่างช้า:
a)

เกี่ยวกับจุดอ้างอิงเป้าหมาย Target Reference Points (TRPs) และจุดอ้างอิงขีดจากัด Limit Reference
Points (LRPs) ที่ใช้ในการประเมินสถานภาพประชากรปลาทูน่าครีบยาวและเมื่อจัดทาแผนภาพและเมตริกซ์
โกเบ Kobe plot และ Kobe matrices
b) เกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการที่มีศักยภาพ โดยมีการตรวจสอบโดยใช้กระบวนการประเมินกลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการ Management Strategy Evaluation (MSE) ดังนั้น มาตรการบริหารจัดการเหล่านี้จะต้องเป็น
การสร้างความมั่นใจว่าจะบรรลุเป้าหมายในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมตามที่ระบุในมาตรา
article V ของความตกลงในการจัดตั้ง IOTC และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ในระยะเวลาอัน
ใกล้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และไม่ช้ากว่าปี 2020 (i) อัตราการตายจากการประมงต้องไม่เกินอัตราการตายที่ทา
ให้ประชากรมีผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน MSY และ (ii) รักษาค่ามวลชีวภาพของการวางไข่ (spawning biomass) ให้อยู่
ในระดับ หรือเหนือกว่าระดับผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน MSY
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มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ CMMS ที่มผี ลบังคับใช้ ที่ได้รบั การรับรองในการประชุมสมัยที่ 16 ของ IOTC
2012
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ข้อมติ 12/01
เรื่อง การนาแนวทางการป้องกันไว้ก่อน PRECAUTIONARY APPROACH ไปดาเนินการ
มีมติ, โดยอาศัยความ ตามวรรค 1 มาตรา IX ของความตกลง IOTC, ต่อไปนี:้
1.

เพื่อใช้แนวทางการป้องกันไว้ก่อน, ตามมาตรฐานที่ได้รับความเห็นชอบจากนานาชาติ, โดยเฉพาะแนวทางที่ได้กาหนดใน
UNFSA และเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงที่ยั่งยืนตามที่กาหนดไว้ในมาตรา Article V ของ
ความตกลง IOTC (IOTC Agreement)

2.

ในการใช้แนวทางการป้องกันไว้ก่อน หลังจากที่มีการพิจารณาโดยได้รับคาแนะนาจากคณะกรรมการวิทยาศาสตร์
คณะกรรมาธิการต้องรับรอง
a)

จุดอ้างอิงเฉพาะของประชากร stock-specific reference points (โดยรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ จุดอ้างอิง
เป้าหมายและจุดอ้างอิงขีดจากัด target and limit reference points1) ที่สัมพันธ์กับการตายจากการประมง
และมวลชีวภาพ

b)

กฎควบคุมการใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง (harvest control rules2 ซึ่งคือ การดาเนินการบริหารจัดการที่ใช้เมื่อ
ไปถึงหรือเลยจุดอ้างอิงของสถานภาพประชากร

จุดอ้างอิง และกฎควบคุมการใช้ประโยชน์ ต้องถูกกาหนดจากข้อมูลวิทยาศาสตร์ดีที่สุดที่มีอยู่ เพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่
เป็นผลกระทบเชิงลบต่อความยั่งยืนของทรัพยากรปลาทูน่าและชนิดพันธุค์ ล้ายทูน่าให้เหลือน้อยที่สุด
3.

ในการกาหนดจุดอ้างอิงที่เหมาะสมและกฎควบคุมการใช้ประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาความไม่แน่นอนหลักๆ รวมทั้ง
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานภาพของประชากรที่กาหนดจุดอ้างอิงนั้น ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับชีววิทยา สิ่งแวดล้อม
และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ-สังคม และผลกระทบของกิจกรรมประมงต่อสัตว์น้าที่ไม่ใช่เป้าหมายและสัตว์น้าที่มีการ
รวมกลุ่มหรือขึ้นอยู่กับสัตว์น้าเป้าหมาย

4.

ถ้ามีสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เช่นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่มีผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสาคัญต่อประชากร
หรือต่อสิ่งแวดล้อมของประชากรนั้น คณะกรรมาธิการต้องรับเอามาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการในสถานการณ์
ฉุกเฉินเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมประมงไม่ไปสร้างความรุนแรงให้กับผลกระทบดังกล่าว

5.

เพื่อเป็นการเริ่มต้นและใช้เป็นมาตรการเบื้องต้น คณะกรรมาธิการอาจจะยอมรับเอาจุดอ้างอิงชั่วคราว โดยพิจารณา
ข้อแนะนาจกคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ มาตรการดังกล่าวจะยังคงใช้ไปจนกว่าคณะกรรมาธิการจะเลือกที่จะปรับปรุง

6.

แนะนาให้คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ IOTC ทาการประเมิน โดยใช้กระบวนการประเมินกลยุทธ์การบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพของจุดอ้างอิง รวมทั้งจุดอ้างอิงที่ใช้ชั่วคราวใดๆ และประเมินศักยภาพของกฎควบคุมการใช้ประโยชน์
เพื่อที่จะนาไปใช้เมื่อสถานภาพของประชากรเข้าใกล้จุดอ้างอิง

7.

หลังจากมีการประเมินกลยุทธ์การบริหารจัดการเสร็จสมบูรณ์ คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ IOTC ควรเสนอจุดอ้างอิงของ
ประชากรสัตว์น้าหลักๆทั้งหมดต่อคณะกรรมาธิการ และให้คาแนะนาเกี่ยวกับสถานภาพประชากรที่มีการรับรอง
จุดอ้างอิงนั้นในอนาคต บนพื้นฐานของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่
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8.

คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ IOTC จารายงานความก้าวหน้าของกระบวนการประเมินกลยุทธ์การบริหารจัดการในการ
ประชุมคณะกรรมาธิการในปี 2014 (the Commission Session in 2014) เพื่อที่จะทาการยืนยันหรือทาการปรับปรุง
จุดอ้างอิงที่ใช้เป็นการชั่วคราวและกฎควบคุมการใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมติ 12/02
นโยบายและกระบวนการการรักษาความลับของข้อมูล

ให้การรับรอง, โดยอาศัยความ ตามวรรค 1 มาตรา IX ของความตกลง IOTC, ว่า:
1.

จะมีการใช้นโยบายและกระบวนการการรักษาความลับของข้อมูล ดังต่อไปนี:้

ข้อมูลทีส่ ง่ ต่อสานักเลขาธิการ IOTC
2.

นโยบายในการนาเสนอข้อมูลปริมาณการจับและการลงแรง, ความถี่ความยาว และข้อมูลผู้สังเกตการณ์ เป็นไปดังนี้:
การกาหนดอันตรภาคชั้นมาตรฐาน Standard stratification
a) ในการนาเสนอข้อมูลปริมาณการจับและการลงแรง และความถี่ความยาวต่อสาธารณะ ของเครื่องมือประมง
เบ็ดราว จะเป็นข้อมูลที่รวมกลุ่มโดยใช้ 5° longitude และ 5° latitude นาเสนอเป็นรายเดือน และของการ
ประมงผิวน้าจะเป็นข้อมูลที่รวมกลุ่มโดยใช้ 1° longitude และ 1° latitude นาเสนอเป็นรายเดือน โดย
แบ่งเป็นรายประเทศที่ทาประมง โดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องไม่สามารถระบุปริมาณจับของเรือลาหนึ่งๆภายใน
ระยะเวลา/พื้นที่ใดๆได้จากอันตรภาคชั้นของข้อมูล ดังนั้นข้อมูลจะถูกรวบรวมเข้าด้วยกันตามกลุ่มเวลา,พื้นที่
หรือธง ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อป้องกันมิให้มีการจาแนกเพื่อระบุข้อมูลรายลาดังกล่าว
การกาหนดอันตรภาคชั้นทีล่ ะเอียดขึ้น
b) ข้อมูลปริมาณการจับและการลงแรง และความถี่ความยาวที่รวมกลุ่มในระดับที่ละเอียดมากขึ้นตามอันตรภาค
ชั้นของเวลา-พื้นที่
จะนาออกเผยแพร่ได้เฉพาะเมื่อมีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากแหล่งของข้อมูล
เท่านั้น. ในแต่ละครั้งที่มีการเผยแพร่กาหนดให้ต้องมีการอนุญาตเป็นการเฉพาะจากเลขาธิการ IOTC
c) ข้อมูลผู้สังเกตการณ์ที่รวมเป็นกลุม่ ข้อมูลของ 1° longitude และ 1° latitude ของการประมงผิวน้า และ 5°
longitude และ 5° latitude ของเรือเบ็ดราว แบ่งชั้นข้อมูลเป็นรายเดือนและรายประเทศที่ทาประมงที่
พิจารณาจะนาเผยแพร่ต่อสาธารณะ มีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่สามารถระบุกิจกรรมต่างๆ/ปริมาณจับของเรือลา
หนึ่งๆได้จากอันตรภาคชั้นเวลา/พืน้ ที่หนึ่งๆได้
d) คณะทางานจะระบุเหตุผลสาหรับข้อมูลที่ต้องการ
e) การร้องขอข้อมูลของบุคคลในแต่ละครั้งกาหนดให้ต้องมีการอธิบายโครงการวิจัยด้วย, ประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ กระบวนการ และความตั้งใจสาหรับการพิมพ์เผยแพร่ ก่อนที่จะมีการพิมพ์เผยแพร่ ควรจะต้อง
ผ่านการตรวจสอบต้นฉบับโดยเลขาธิการ IOTC ข้อมูลที่มีการนาออกมาจะใช้สาหรับโครงการวิจัยเป็นการ
เฉพาะเท่านั้น และจะต้องมีการทาลายข้อมูลทันทีที่โครงการเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการอนุญาตจาก
แหล่งข้อมูล อาจจะสามารถนาข้อมูลออกมาเพื่อใช้ในระยะยาวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัย และในกรณีนี้
จึงไม่จาเป็นต้องมีการทาลายข้อมูล
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f)
g)
3.

การระบุตัวตนของเรือลาหนึ่งๆจะถูกซ่อนไว้ในข้อมูลที่อยู่ในระดับละเอียด นอกจากจะมีการแสดงให้เห็นว่ามี
ความจาเป็นในการร้องขอข้อมูลนี้
ทั้งการร้องขอข้อมูลของคณะทางาน IOTC และบุคคล ต้องมีรายงานผลของโครงการวิจัยต่อ IOTC เพือ่ ที่จะส่ง
ต่อไปให้กับแหล่งข้องมูล

นโยบายการนาออกข้อมูลการติดเครื่องหมายสัตว์น้า (tagging data) เป็นดังนี้:
a)

จะมีการเผยแพร่ ข้อมูลการติดเครื่องหมายและการจับคืนที่มีรายละเอียด ต่อสาธารณะ โดยมีข้อยกเว้น มิให้มี
ชื่อเรือหรือการระบุบคุ คลและข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่เก็บเครือ่ งหมายได้ (ชื่อและที่อยู่) อย่างไรก็ตาม
การร้องขอข้อมูลการติดเครื่องหมายควรจะดาเนินการต่อเลขาธิการ IOTC โดยใช้แบบฟอร์มทีใ่ ห้ไว้ในผนวก
Annex I.

กระบวนการเพื่อการปกป้องข้อมูล
4.

กระบวนการเพื่อการปกป้องบันทึกของข้อมูลและฐานข้อมูล เป็นดังนี:้
a) ข้อมูลระดับ logbook หรือข้อมูลผู้สังเกตการณ์ที่มีรายละเอียดจะให้เข้าถึงได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ IOTC ที่ต้องการ
ข้อมูลเหล่านี้เพื่องานในหน้าที่ของตนเท่านั้น เจ้าหน้าที่แต่ละคนที่มีการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้จะถูกกาหนดให้
จะต้องลงนามรับรองการรับรู้ถึงข้อจากัดในการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลนั้น
b) บันทึกใน Logbook และบันทึกของผู้สังเกตการณ์จะเก็บรักษาไว้โดยการปิดล็อค ภายใต้การดูแลเป็นพิเศษ
ของผู้จัดการข้อมูล บันทึกเหล่านี้จะให้กับบุคลากรของ IOTC ทีไ่ ด้รับอนุญาต เพื่อการป้อนข้อมูล การแก้ไข
หรือการตรวจสอบความถูกต้อง การทาสาเนาบันทึกเหล่านี้ จะอนุญาตเฉพาะเพื่อ เพื่อวัตถุประสงค์ทาง
กฎหมาย และจะต้องอยู่ภายใต้ข้อจากัดเหมือนกันกับการเข้าถึงและการจัดเก็บข้อมูลต้นฉบับ
c) ฐานข้อมูลจะถูกเข้ารหัส เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต การเข้าถึงฐานข้อมูลอย่างเต็ม
รูปแบบจะจากัดให้เฉพาะผู้จัดการข้อมูลและเจ้าหน้าที่ IOTC อาวุโสที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์
ของการปฏิบัติงาน ภายใต้การอนุญาตของ เลขาธิการ IOTC เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ในการ
ป้อนข้อมูล การแก้ไข และการตรวจสอบความถูกต้อง. จะมีให้กับการให้เข้าถึงชุดฟังก์ชันและชุดข้อมูลที่
กาหนดไว้สาหรับงานของเจ้าหน้าที่เหล่านี้เท่านั้น

ข้อมูลที่จดั ส่งให้คณะทางาน และคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ IOTC
5.
6.
7.

ข้อมูลที่จดั ส่งให้คณะทางาน และคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ IOTCจะเก็บรักษาไว้โดยสานักเลขาธิการ IOTC
หรือให้มีการนาไปวิเคราะห์อื่นๆได้เมื่อมีการอนุญาตจากแหล่งข้อมูลเท่านั้น
กฎของการรักษาความลับข้างต้นนี้ จะใช้กับสมาชิกทั้งหมดของ IOTC, คณะทางานและคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ของ
IOTC
ข้อมตินี้ ถูกบังคับใช้แทนข้อมติ Resolution 98/02 Data Confidentiality Policy and Procedures.
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ผนวก ANNEX I
แบบฟอร์มการสมัครเป็นผู้ใช้ขอ้ มูลการติดเครือ่ งหมายสัตว์น้า
To the Executive Secretary of the Indian Ocean Tuna Commission
I wish to submit the following request to receive and analyse data from the Indian Ocean Tuna Tagging
Programme. I have read the above Data Users Policy, noting in particular, the matters relating to data
confidentiality and providing an appropriate acknowledgement in the case of any publications arising from the
use of these data, and agree to all the conditions listed
ชื่อหน่วยงานที่ร้องขอข้อมูลและรายละเอียดที่ติดต่อได้ข้อง
หัวหน้าคณะนักวิจัยName of the institution/s requesting
the data and contact details for the head researcher
กรอบโครงการ Project outline
ลักษณะข้อมูลที่ต้องการ Specifications of the data required
ชื่อและตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่เข้าถึงข้อมูล Names and
positions of the staff accessing the data (เลขาธิการ IOTC
คาดหวังว่าจะได้รับการแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
ผู้ใช้ข้อมูล Note, the IOTC Secretariat expects to be
informed of any changes to the data users list)
ความตั้งใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงาน Intentions with
respect to publication of the results of the proposed
work
ลงนามและวันที่ Signature and date:
ชื่อ Name:
ตาแหน่ง Position:
หน่วยงาน Organisation:
อนุมัติ Approved / ไม่อนุมัติ Not Approved
ลงนามและวันที่ Signature and date:
เลขาธิการ IOTC IOTC Executive Secretary:
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ข้อมติ 12/04
เรื่อง การอนุรักษ์เต่าทะเล
ให้การรับรอง, โดยอาศัยความ ตามวรรค 1 มาตรา IX ของความตกลง IOTC, ว่า:
1.

ข้อมตินี้ ต้องบังคับใช้กับเรือประมงทุกลาในระเบียนเรือประมงของ IOTC

2.

สมาชิกประเภทพันธสัญญา และประเภทใช่พันธสัญญาแต่ให้ความร่วมมือ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า CPCs) จะนา FAO
Guidelines ไปปฏิบัติใช้ ตามที่เหมาะสม

3.

สมาชิก CPCs ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์กับเต่าทะเลของเรือตนทั้งหมด (โดย logbooks และแผนงาน
สังเกตการณ์) และจัดส่งให้กับสานักเลขาธิการ IOTC ภายใน 30 มิถุนายนของปีถัดไป ตามข้อมติ Resolution 10/02
[บังคับใช้แทนโดยข้อมติ Resolution 15/02] (หรือการแก้ไขใดในภายหลัง). โดยต้องมีข้อมูลของระดับความครอบคลุม
(coverage) ของข้อมูลจาก logbook หรือผู้สังเกตการณ์ และการประมาณการตายทั้งหมดของเต่าทะเลที่จับได้อย่างไม่
ตั้งใจจากการทาประมง

4.

สมาชิก CPCs ต้องรายงานต่อคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ IOTC เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันเต่าทะเลและมาตรการ
บรรเทาผลกระทบอื่นๆต่อเต่าทะเลในพื้นที่ IOTC เช่น การลดลงของพื้นที่วางไข่ และการกินขยะในทะเล

5.

สมาชิก CPCs ต้องรายงานความก้าวหน้าของการนา FAO Guidelines และข้อมตินี้ ไปดาเนินการต่อคณะกรรมาธิการ
ในรายงานประจาปีการนาข้อมติไปปฏิบัติ (annual implementation report), ตามมาตรา Article X ของความตกลง
IOTC (IOTC Agreement)

6.

สมาชิก CPCs ต้องกาหนดให้ชาวประมงที่มีเรือประมงที่มีเป้าหมายเพื่อจับชนิดพันธุ์ภายใต้ความตกลง IOTC ต้องนาเต่า
ทะเลที่จับได้ซึ่งอ่อนแรง หรือสลบขึ้นเรือ ถ้าทาได้ โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และช่วยปฐมพยาบาลให้ฟื้น รวมทั้ง
ช่วยชีวิต ก่อนที่จะปล่อยมันกลับลงน้าให้ปลอดภัย สมาชิก CPCs ต้องแน่ใจว่าชาวประมงรู้วิธีการบรรเทาผลกระทบต่อ
เต่า ที่เหมาะสม การจาแนกชนิด การเทคนิคการดูแลรักษาและการเอาเบ็ดออก และการมีอุปกรณ์ที่จาเป็นทั้งหมด
สาหรับการปล่อยเต่าทะเล, ตามแนวทางการปฏิบัติการที่มีในเอกสารการจาแนกชนิดเต่าทะเลของ IOTC (IOTC Marine
Turtle Identification Cards)

7.

สมาชิก CPCs ที่มีเรือประมงอวนติดตาซึ่งมีเป้าหมายเพื่อจับชนิดพันธุ์ภายใต้ความตกลง IOTC ต้อง:
a)

8.

กาหนดให้ผู้ประกอบการของเรือดังกล่าวบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเต่าทะเลทั้งหมดระหว่างทาการประมง
ลงใน logbooks1 และรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อหน่วยงานที่มีอานาจที่เหมาะสมของสมาชิก CPC

สมาชิก CPCs ที่มีเรือประมงเบ็ดราวซึ่งมีเป้าหมายเพื่อจับชนิดพันธุภ์ ายใต้ความตกลง IOTC ต้อง:
a)

ต้องแน่ใจว่าผู้ประกอบการเรือเบ็ดราวทั้งหมดมีอุปกรณ์การตัดสายเบ็ดและปลดเบ็ด (line cutters และ dehookers) เพื่อช่วยในการช่วยเต่าและปล่อยเต่าทันทีที่ถูกจับได้ หรือติด ซึ่งต้องทาตาม IOTC Guidelines

1

ข้อมูลต้องประกอบด้วย, หากเป็นไปได้, รายละเอียดชนิดพันธุ์, ตาแหน่งที่จับได้, สภาพ, การนาขึ้นเรือและตาแหน่งที่ปล่อย
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b)

สมาชิก CPCs ต้องแน่ใจว่าด้วยผู้ประกอบการของเรือดังกล่าวทาตาม เอกสารการจาแนกชนิดเต่าทะเลของ
IOTC (IOTC Marine Turtle Identification Cards)

c)
d)

เมื่อเห็นว่าเหมาะสม ควรสนับสนุนให้ใช้เหยื่อปลาทั้งตัว
กาหนดให้ผู้ประกอบการของเรือดังกล่าวบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเต่าทะเลทั้งหมดระหว่างทาการประมง
ลงใน logbooks11 และรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อหน่วยงานที่มีอานาจที่เหมาะสมของสมาชิก CPC

9.

สมาชิก CPCs ที่มีเรือประมงอวนล้อมจับซึ่งมีเป้าหมายเพื่อจับชนิดพันธุ์ภายใต้ความตกลง IOTC ต้อง:
a)

แน่ใจว่าผู้ประกอบการเรือดังกล่าว เมื่อทาการประมงในบริเวณ IOTC:
i.

หลีกเลี่ยงที่จะทาการล้อมเต่าทะเล เท่าที่จะปฏิบัติได้และถ้าเต่าถูกล้อมหรือติด ให้ใช้มาตรการการปฏิบัติ
ที่จะทาการปล่อยอย่างปลอดภัยตามแนวทางการปฏิบัติใน IOTC Marine Turtle Identification Cards

ii.

ปล่อยเต่าทะเลทั้งหมดที่สังเกตพบว่าติดอยู่ในแพล่อสัตว์น้า (FADs) หรือเครื่องมืออื่นๆ เท่าที่จะ
ปฏิบัติได้

iii.

ถ้าเต่าทะเลติดอยู่ในอวน ให้หยุดการสาวอวนทันทีที่เต่าขึ้นพ้นจากน้า ปลดเต่าออกจากอวนโดยไม่
ทาให้บาดเจ็บก่อนที่จะเริ่มการสาวอวนใหม่ และช่วยเต่าให้ฟื้นคืนสู่สภาพปกติ เท่าที่จะทาได้ ก่อนที่
จะปล่อยกลับลงน้า

iv.

มีไว้ซึ่ง dip nets และใช้ เพื่อช่วยเต่าเมื่อเห็นเหมาะสม

b)

สนับสนุนเรือดังกล่าวให้นาเอาการออกแบบแพล่อสัตว์น้า (FAD designs) ไปใช้ ซึ่งจะลดการติดของเต่าโดย
บังเอิญได้ตามมาตรฐานสากล

c)

กาหนดให้ผู้ประกอบการของเรือดังกล่าวบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเต่าทะเลทั้งหมดระหว่างทาการประมง
ลงใน logbooks2 และรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อหน่วยงานที่มีอานาจที่เหมาะสมของสมาชิก CPC

10.

กาหนดให้สมาชิก CPCs ทั้งหมด:
a)

หากเหมาะสม, ให้ดาเนินงานวิจัยที่ทดลองการใช้เบ็ดทรงกลม, ใช้เหยื่อที่เป็นปลาทั้งตัว, ใช้ FAD รูปแบบต่างๆ
, เทคนิคการดูแลรักษา, รูปแบบของอวนติดตา และการปฏิบัติการประมง และวิธีการบรรเทาผลกระทบอื่นๆ
ซึ่งอาจจะปรับปรุงการบรรเทาผลกระทบด้านลบต่อเต่าทะเล

b)

รายงานการทดลองเหล่านี้ต่อคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ IOTC อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการประชุมประจาปี
ของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์
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11. คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ต้องร้องขอให้คณะทางาน IOTC เรื่องระบบนิเวศและสัตว์น้าพลอยจับได้ ทาการ:
a)

จัดทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบที่เหมาะสมสาหรับการประมงอวนติดตา เบ็ดราว และอวน
ล้อมจับในพื้นที่ IOTC

b)

พัฒนามาตรฐานการเก็บรวบรวมข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการฝึกอบรม

c)

พัฒนารูปแบบแพล่อสัตว์น้า FAD ทีล่ ดการติดโดยบังเอิญของเต่าทะเล รวมทั้งการใช้วัสดุชีวภาพที่ย่อยสลายได้

ข้อเสนอแนะของคณะทางานเรื่องระบบนิเวศและสัตว์น้าพลอยจับได้จะส่งให้กับคณะกรรมการวิทยาศาสตร์เพื่อพิจารณา
ในการประชุมประจาปี 2012 ในการจัดทาข้อเสนอแนะ คณะทางานเรื่องระบบนิเวศและสัตว์น้าพลอยจับได้ต้อง
ตรวจสอบและคานึงถึงข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิกตามวรรค 10 ของมาตรการนี้ งานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
วิธีการลดผลกระทบหลายๆวิธี มาตรการลดผลกระทบและแนวทางที่ได้รับการรับรองโดยองค์กรอืน่ ๆที่เกี่ยวข้อง แล
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, มาตรการลดผลกระทบของ Western and Central Pacific Fisheries Commission คณะทางาน
เรื่องระบบนิเวศและสัตว์น้าพลอยจับได้ของ IOTC จะพิจารณาเป็นพิเศษเรื่องผลกระทบของการใช้เบ็ดทรงกลมต่ออัตรา
การจับสัตว์น้าเป้าหมาย การตายของเต่าทะเล และชนิดพันธุ์พลอยจับได้อื่นๆ
12.

ในการประชุมประจาปี ในปี 2013 คณะกรรมาธิการต้องพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ พร้อมกับ
พิจารณามิติทางเศรษฐกิจ-สังคม โดยมีมุมมองเพื่อที่จะรับรองมาตรการเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาผลกระทบของปฏิสัมพันธ์
ของเต่าทะเลในการประมงภายใต้ความตกลง IOTC

13.

ในการวิจัยวิธีการบรรเทาผลกระทบใหม่ การพิจารณาควรมุ่งเน้นเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าวิธีนั้นไม่ทาให้เกิดความ
เสียหายมากกว่าการป้องกัน และต้องไม่กระทบทางด้านลบต่อชนิดพันธุ์อื่นๆ (โดยเฉพาะชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม) และ/
หรือ ต่อสิ่งแวดล้อม

14.

สมาชิก CPCs ได้รับการสนับสนุนให้ร่วมมือกับ IOSEA และคานึงถึง IOSEA MoU รวมทั้งบทบัญญัติของแผนการอนุรักษ์
และบริหารจัดการ (Conservation and Management Plan) ในการดาเนินการตามมาตรการเพื่อลดผลกระทบต่อ
สัตว์น้าพลอยจับ สาหรับเต่าทะเล

15.

สานักเลขาธิการ IOTC และ IOSEA ได้รับการสนับสนุนให้กระชับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องปัญหาตามเต่า
ทะเลตามระเบียบวิธีที่เห็นชอบโดยคณะกรรมาธิการ
16. สมาชิก CPCs ได้รับการสนับสนุนให้สนับสนุนประเทศกาลังพัฒนาในการดาเนินการตาม FAO Guidelines และตามข้อ
มตินี้

17.

คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ต้องตรวจสอบข้อมูลที่รายงานโดยสมาชิก CPCs ตามข้อมตินี้ ทุกปี และหากจาเป็นให้
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับวิธีการในการเพิ่มความพยายามที่จะลดปฏิสัมพันธ์ของเต่าทะเลกับการประมง
IOTC

18.

ข้อมตินี้ ใช้บังคับแทนข้อเสนอแนะ Recommendation 05/08 On Sea Turtles and Resolution 09/06 On
Marine Turtles
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ข้อมติ 12/06
เรื่อง การลดผลจับนกทะเลซึ่งเป็นสัตว์น้าพลอยจับได้โดยบังเอิญในการประมงเบ็ดราว
ให้การรับรอง, โดยอาศัยความ ตามวรรค 1 มาตรา IX ของความตกลง IOTC, ดังต่อไปนี้:
1.

สมาชิก CPCs ต้องบันทึกเกี่ยวกับการจับนกทะเลเป็นสัตว์น้าพลอยจับได้รายชนิด โดยผ่านทางผู้สังเกตการณ์
วิทยาศาสตร์ตามข้อมติ Resolution 11/04 และรายงานข้อมูลเหล่านี้ทุกปี ผู้สังเกตการณ์ต้องถ่ายภาพ เท่าที่จะทาได้
นกทะเลที่จับได้โดยเรือประมงและส่งให้กับผู้เชี่ยวชาญเรื่องนกทะเลของประเทศ หรือส่งให้กับสานักเลขาธิการ IOTC
เพื่อยืนยันการจาแนกชนิด
2. สมาชิก CPCs ซึ่งไม่ได้ดาเนินการตามบัญญัติของแผนการสังเกตการณ์ระดับภูมภิ าคของ IOTC อย่างเต็มรูปแบบ ตาม
วรรค 2 ของข้อมติ Resolution 11/04 ต้องรายงานการจับนกทะเลเป็นสัตว์น้าพลอยจับได้ใน logbooks ซึ่งต้อง
ประกอบด้วยรายละเอียดชนิดพันธุ์ ถ้าเป็นไปได้

3.

สมาชิก CPCs ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการตามข้อมตินี้ต่อคณะกรรมาธิการ โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน
ประจาปี

4.

สมาชิก CPCs ต้องหาทางลดสัตว์น้าพลอยจับที่เป็นนกทะเลใน ทุกพื้นที่ทาการประมง ฤดูกาล และการประมง โดยการ
ใช้มาตรการบรรเทาผลกระทบที่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันต้องคานึงถึงความปลอดภัยของลูกเรือและมาตรการ
บรรเทาผลกระทบนั้นการสามารถนาไปปฏิบัติได้

5.

ในพื้นที่ทางตอนใต้ บริเวณละติจูด 25 องศา ใต้ สมาชิก CPCs ต้องแน่ใจว่าเรือประมงเบ็ดราวใช้มาตรการอย่างน้อย 2
จาก 3 มาตรการบรรเทาผลกระทบ ในตารางที่ Table 1. มาตรการนี้ควรจะถูกพิจารณาให้ดาเนินกรในพื้นที่อื่นด้วย
ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับคาแนะนาทางวิทยาศาสตร์

6.

มาตรการบรรเทาผลกระทบที่ใช้ตามวรรค 5 ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่าของมาตรการเหล่านี้ ตามที่แสดงใน
ตาราง Table 1

7.

การออกแบบและใช้งานสายไล่นก bird scaring lines ควรจะตรงตามข้อกาหนดที่ให้ไว้ใน ผนวก Annex I

8.

คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ของ IOTC ต้องวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรการนี้ต่อสัตว์น้าพลอยจับได้นกทะเล ก่อนการ
ประชุมคณะกรรมาธิการประจาปี 2016 โดยใช้ข้อมูลจากการทางานของคณะทางาน WPEB และข้อมูลจากสมาชิก
CPCs. 8. คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ของ IOTC ต้องให้คาแนะนาต่อคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนใดๆที่
จาเป็น, ตามประสบการณ์เกี่ยวกับการดาเนินการตามข้อมติ และ/หรือการศึกษา วิจัย ระหว่างประเทศใดๆ หรือ
ข้อแนะนาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อปัญหาดังกล่าว เพื่อที่จะทาให้ข้อมตินี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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9.

คณะกรรมาธิการควรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ workshop เป็นระยะๆ ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ข้อมตินี้ เพื่อที่จะช่วย
อานายความสะดวกในการดาเนินการตามข้อ โดยเฉพาะ workshop ทีม่ ุ่งเน้นเกี่ยวกับความปลอดภัยและข้อกังวลในทาง
ปฏิบัติ สมาชิก CPCs ต้องแน่ใจว่าชาวประมง ได้ทดลองเกี่ยวกับความปลอดภัยและปฏิบัติจริงตามมาตรการเหล่านีแ้ ละ
ได้ตรวจสอบในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมทั้งการแสดงความเห็นเพื่อที่จะลดข้อกังวลของชาวประมงและ
สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง, รวมทั้งการฝึกอบรมเพื่อให้มีการปรับตัวต่อมาตรการนี้ workshop ที่สองที่ควรจัด
คือหากมีความจาเป็นที่จะต้องอธิบายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ทฤษฎี และการนามาตรการถ่วงน้าหนักสายเบ็ดไปใช้

10.

ข้อมตินี้ต้องมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 July 2014

11.

ตั้งแต่วันที่ 1 July 2014 ข้อมติ Resolution 10/06 on reducing incidental bycatch of seabirds in longline
fisheries และ the Recommendation 05/09 on incidental mortality of seabirds are ถูกบังคับใช้แทนด้วยข้อ
มตินี้
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Table 1. มาตรการบรรเทาผลกระทบ
มาตรการ
ลักษณะ Description
การปฏิบัติการประมง ไม่มีการทาประมง
ในเวลากลางคืนโดย ระหว่างรุ่งเช้าถึงก่อนค่า
ใช้ไฟดาดฟ้าน้อยที่สุด ทาให้มีไฟดาดฟ้าน้อย
ที่สุด
สายไล่นก Birdscaring lines
(Tori lines)

ต้องใช้ Bird-scaring
lines ระหว่างที่วางเบ็ด
ราวเพื่อไม่ให้นกเข้าใกล้
สายเบ็ด

การถ่วงสายเบ็ดLine
weighting

ติดตัวถ่วงสายทีเ่ บ็ด
ก่อนการวางเบ็ด

รายละเอียด Specification
เวลาระหว่างรุ่งเช้าถึงก่อนค่า ได้ถูกกาหนดไว้ในตาราง
Nautical Almanac สาหรับแต่ละ latitude เวลาท้องถิ่น local time และ
วันที่
แสงไฟดาดฟ้าที่น้อยที่สุดนั้น ไม่ควรละเมิดมาตรฐานขั้นต่าสุดเพื่อความ
ปลอดภัยและการเดินเรือ
สาหรับเรือ ที่มีขนาดเท่ากับหรือมากกว่า 35 m:
• ใช้ bird-scaring line อย่างน้อย 1 สาย และหากทาได้ สนับสนุนให้ใช้สาย
ที่ 2 ในเวลาที่มีนกชุกชุม
; สาย tori lines ทั้งสองเส้น ต้องใช้พร้อมกันของสายเบ็ดราวแต่ละข้าง
• bird-scaring lines ต้องเป็นสายที่ยาวอยู่บนอากาศมากกว่าหรือเท่ากับ
100 m
• ต้องใช้สาย streamers ที่มีความยาวเพียงพอที่จะแตะผิวน้าในสภาพคลื่น
ลมที่สงบ
• สาย steamer ที่ยาวถึงผิวน้า ติดเป็นช่วงๆทุกๆไม่เกิน 5 เมตร
สาหรับเรือ ที่มีขนาดเล็กกว่า 35 m:
• ใช้ bird-scaring line อย่างน้อย 1 เส้น
• bird-scaring lines ต้องเป็นสายที่ยาวอยู่บนอากาศมากกว่าหรือเท่ากับ 75
m
• ใช้สาย streamers แบบยาว และ/หรือ สั้น (แต่ต้องยาวกว่า 1 m )
โดยติดเป็นช่วงๆ ดังนี้:
o แบบสั้น Short: ติดเป็นช่วงไม่เกินช่วงละ 2 m
o แบบยาว Long: ติดเป็นช่วง ไม่เกินช่วงละ 5 m สาหรับ 55 m
แรกของ bird scaring line
รูปแบบเพิ่มเติมและข้อแนะนาการใช้ bird-scaring lines
มีในผนวก Annex I ของข้อมตินี้
ตุ้มถ่วงหนักมากกว่า 45 g ให้ติดภายในระยะ 1 m จากเบ็ด หรือ
ตุ้มถ่วงหนักมากกว่า 60 g ให้ติดภายในระยะ 3.5 m จากเบ็ด หรือ
ตุ้มถ่วงหนักมากกว่า 98 g ให้ติดภายในระยะ 4 m จากเบ็ด
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ผนวก ANNEX I
ข้อแนะนาเพิ่มเติมสาหรับการออกแบบและการใช้งานสายไล่นก Tori Lines
รูปแบบ Tori line design (ดู Figure 1)
1.

การใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในแต่ละส่วนของ tori line จะทาให้เพิ่มการเคลื่อนไหวในอากาศได้

2.

ส่วนของสายที่อยู่เหนือน้า ต้องมีน้าหนักเบาซึ่งทาให้เกิดการเคลื่อนไหวที่คาดเดาไม่ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการทาให้นกเกิด
ความเคยชิน และต้องมีน้าหนักเพียงพอที่จะหลีกเลี่ยงการโก่งตัวของสายไปตามลม

3.

สายไล่นกต้องยึดติดกับเรือด้วยลูกหมุน เพื่อลดการพันกัน

4.

เส้นริ้ว (streamer) ควรทาจากวัสดุซึ่ง ริ้วควรจะทาจากวัสดุที่เห็นได้ชัดเจนและเกิดการเคลื่อนไหวที่คาดเดาไม่ได้ และมี
ชีวิตชีวา (เช่น สายเส้นเล็กแข็งแรง หุ้มด้วยหลอดยูรีเทนสีแดง) ห้อยลงมาจากลูกหมุนสามทาง (ลดการพันกัน) ที่ยึดอยู่กับสาย
Tori line

5.

แต่ละเส้นริ้ว (streamer) ต้องประกอบด้วย 2 เส้น หรือมากกว่า

6.

แต่ละคู่ของเส้นริ้ว (streamer) ควรจะถอดออกได้โดยวิธีการคลิป (clip) เพื่อให้การเก็บรักษาสายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การใช้งาน of tori lines
1.

สาย Tori ควรจะห้อยลงมาจากเสาที่ติดอยู่กับเรือ เสา Tori ควรจะตั้งให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อปกป้องเหยื่อที่ปล่อยจาก
ทางท้ายเรือ การกะระยะทางที่เหมาะสมของเรือจะทาให้ไม่เกิดการพันกับเครื่องมือประมง ความสูงของเสามากขึ้นจะช่วยให้
ปกป้องเหยื่อได้ดีขึ้น เช่น ความสูงประมาณ 7 เมตรเหนือระดับน้า สามารถป้องกันเหยื่อได้ในระยะประมาณ 100 เมตร

2.

หากเรือใช้สาย tori เส้นเดียว ควรจะติดตั้งตามลมไปในตาแหน่งที่เหยื่อลงน้า ถ้าเบ็ดที่เกี่ยวเหยื่อแล้วถูกปล่อยออกจาก
เรือนอกตัวเรือ สายริ้ว (streamer) ที่มีจุดยึดอยู่ที่เรือต้องอยู่ห่างหลายเมตรออกนอกตัวเรือซึ่งเป็นตาแหน่งของเหยื่อ
หากเรือใช้สาย tori 2 เส้น ควรมีการวางเบ็ดในพื้นที่ระหว่างสาย tori ทั้งสองเส้นนั้น

3.

สนับสนุนให้มีการใช้สาย tori หลายเส้น เพื่อการป้องกันเหยื่อจากนกที่ดียิ่งขึ้น

4.

เนื่องจากมีโอกาสที่สายอาจจะขาด หรือพันกัน ควรมีการสารองสาย tori ไว้ในเรือเพื่อทดแทนเส้นที่ขาดเสียหาย และเพื่อมั่นใจ
ว่าจะสามารถทาการประมงต่อไปได้โดยไม่ติดขัด การขาดของสาย Tori ที่อาจจะเกิดขึ้น จะมีผลต่อความปลอดภัย และเกิด
ปัญหาในการทางานที่เกิดจากการพันกันของทุ่นเบ็ดราว หรือการพันกันกับสายเบ็ดราวและสายริ้ว (streamer line)

5.

เมื่อชาวประมงใช้เครื่องเกี่ยวเหยื่อ (bait casting machine (BCM)) ต้องแน่ใจว่าได้ทาการประสานการทางานระหว่าง
สาย tori และเครื่องเกี่ยวเหยื่อ โดยการ: i) ทาให้แน่ใจว่า BCM ได้ปล่อยเบ็ดภายใต้การป้องกันของ สาย tori และ ii)
เมื่อใช้ BCM (หรือใช้ BCMs หลายเครื่อง) ซึ่งทาให้สามารถปล่อยเบ็ดได้ทั้งจากทางกราบซ้ายและกราบขวาของเรือ (port
and starboard) ควรต้องใช้สาย tori 2 เส้น

6.

เมื่อมีการปล่อยเบ็ดด้วยมือ ชาวประมงต้องแน่ใจว่าเบ็ดที่เกี่ยวเหยื่อแล้วกับส่วนของสายเบ็ดได้ถูกปล่อยภายใต้การ
ป้องกันของสาย torifi หลีกเลี่ยงคลื่นที่เกิดจากใบพัดซึ่งทาให้เหยื่อจมได้ช้าลง
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7.

ชาวประมงได้รับการสนับสนุนให้ใช้กว้าน แบบแมนนวล (manual) อิเลคทรอนิกส์ หรือแบบไฮดรอลิกส์ เพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการใช้งานและการกู้ Tori Line

ภาพที่ Figure 1. ไดอะแกรมของสายไล่นก Bird Scaring Streamer Line
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ข้อมติRESOLUTION 12/09
เรื่องการอนุรักษ์ปลาฉลามหางยาว (Family Alopiidae) ที่ถูกจับได้ร่วมกับการประมงในพื้นทีร่ บั ผิดชอบของ IOTC
ADOPTS, in accordance with the provisions of Article IX, paragraph 1 of the IOTC Agreement, the following:
1.

ข้อมตินี้ ต้องบังคับใช้กับเรือประมงทุกลาในระเบียนเรือประมงที่ได้รบั อนุญาตของ IOTC

2.

เรือประมงที่ชักธงของประเทศสมาชิก IOTC หรือสมาชิกที่ไม่ใช่พันธสัญญาแต่ให้ความร่วมมือ (CPCs) ห้ามทาการ เก็บไว้
ในเรือ (retaining) การขนถ่าย transhipping, การนาเข้าฝั่ง landing การเก็บรักษาไว้ (storing) การขาย หรือการเสนอ
ขาย ชิ้นส่วนใดๆหรือซากทั้งตัวของฉลามหางยาวทุกชนิดพันธุ์ ในครอบครัว Alopiidae, โดยมีข้อยกเว้นในวรรค 7

3.

สมาชิก CPCs ต้องกาหนดให้เรือประมงที่ชักธงของตนทาการปล่อยฉลามหางยาวที่ไม่ได้รับบาดเจ็บที่มีการนาขึ้นมาบน
เรือ โดยทันที เท่าที่จะสามารถทาได้

4.

สมาชิก CPCs ต้องสนับสนุนให้ชาวประมงของตนบันทึกการจับได้โดยบังเอิญ รวมทั้งการปล่อยปลาฉลามครีบยาวแบบมี
ชีวิต ข้อมูลเหล่านี้ต้องเก็บรักษาไว้ที่สานักเลขาธิการ IOTC

5.

การประมงประเภทสันทนาการและการกีฬา ต้องปล่อยฉลามหางยาวที่ยังมีชีวิตทุกชนิดพันธุ์ ในครอบครัว Alopiidae
จะต้องไม่มี ตัวอย่าง (specimen) ฉลามหางยาวที่เก็บไว้ในเรือ retained ขนถ่าย transhipped นาเข้าฝั่ง landed หรือ
เก็บรักษา stored ขายหรือเสนอขาย สมาชิก CPCs ต้องแน่ใจว่าชาวประมงประเภทสันทนาการและการกีฬาที่ทาการ
ประมงที่มคี วามเสี่ยงสูงที่จะจับได้ปลาฉลามหางยาว มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อปล่อยสัตว์น้าที่ยังมีชีวิต

6.

หากเป็นไปได้, สมาชิก CPCs ต้องดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับปลาฉลามในกลุ่ม Alopias spp, ในพื้นทีค่ วามตกลง เพื่อที่จะ
ระบุแหล่งอนุบาลที่มีศักยาภาพ และจากการวิจัยดังกล่าว สมาชิก CPCs ต้องพิจารณาที่จะมีมาตรการเพิ่มเติม ตามที่
เหมาะสม

7.

สังเกตการณ์วิทยาศาสตร์ต้องได้รับอนุญาตให้เก็บรวบรวมตัวอย่างทางชีววิทยา (กระดูกสันหลัง vertebrae เนื้อเยื่อ
tissues, ระบบสืบพันธุ์ reproductive tracts, กระเพาะอาหาร stomachs, ตัวอย่างหนัง skin samples, ลาไส้spiral
valves, เขี้ยว jaws, ตัวอย่างกระดูก whole and skeletonised specimens เพื่องานทางการจาแนกชนิดพันธุ์และเก็บ
ในพิพิธภัณฑ์) จากฉลามหางยาวที่จับได้ในเขตอานาจของ IOTC ซึ่งตายแล้วเมื่อกู้เครื่องมือประมง โดยที่ตัวอย่างทาง
ชีววิทยาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยซึ่งได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ของ IOTC (SC)/คณะทางาน
เรื่องระบบนิเวศและสัตว์น้าพลอยจับได้ the IOTC Working Party on Ecosystems and Bycatch (WPEB) เพื่อที่จะ
ได้รับการรับรอง จะต้องมีเอกสารข้อเสนอการวิจัยที่แสดงรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของงาน จานวนตัวอย่างที่ตั้งใจจะ
เก็บรวบรวม และผลกระทบในด้านการเปลี่ยนแปลงในเชิงเวลาและสถานที่ต่อการสุ่มตัวอย่าง ต้องมีการรายงาน
ความก้าวหน้ารายปี และรายงานเมื่องานเสร็จสมบูรณ์ต่อ SC/WPEB
8. สมาชิก CPCs โดยเฉพาะ CPCs ที่มีกิจกรรมประมงเป้าหมายเป็นปลาฉลาม ต้องส่งข้อมูลของปลาฉลาม ตามที่กาหนดใน
ระเบียบการรายงานข้อมูลของ IOTC
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9.

ข้อมตินี้ใช้บังคับแทนข้อมติ Resolution 10/12 On the Conservation of Thresher Sharks (Family Alopiidae)
Caught in Association with Fisheries in the IOTC Area of Competence.
ข้อมติ 12/12
การ ห้ามการใช้อวนลอยขนาดใหญ่ในทะเลหลวงภายใต้ความรับผิดชอบของ IOTC

ADOPTS in accordance with paragraph 1 of Article IX of the IOTC Agreement, that:
1.

ห้ามการใช้อวนลอยขนาดใหญ่ในทะเลหลวงภายในพื้นที่อานาจของ IOTC

2.

แต่ละสมาชิกประเภทพันธสัญญา และประเภทใช่พันธสัญญาแต่ให้ความร่วมมือ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า CPCs)) ต้องใช้
มาตรการที่จาเป็นเพื่อห้ามเรือประมงของตนจากการใช้อวนลอยขนาดใหญ่เมื่ออยู่ในทะเลหลวงภายในพื้นที่อานาจของ
IOTC

3.

เรือประมงของสมาชิก CPCรัฐเจ้าของธง จะถูกสันนิษฐานว่าใช้อวนลอยขนาดใหญ่ในทะเลหลวงภายในพื้นที่อานาจของ
IOTC ถ้าพบว่าทาปฏิบัติการอยู่ในทะเลหลวงในพื้นที่อานาจของ IOTC และได้รับการเตรียมการที่จะใช้อวนลอยขนาด
ใหญ่

4.

บัญญัติตามวรรค 3 ต้องไม่ใช้กับเรือสมาชิก CPC-เจ้าของธงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อวนลอยขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจ
จาเพาะของตน ในขณะที่เรือดังกล่าวอยู่ในทะเลหลวงในพื้นที่อานาจของ IOTC อวนลอยและอุปกรณ์การประมงที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องถูกจัดเก็บหรือมัดให้แน่นในลักษณะที่ไม่อยูใ่ นลักษณะทีพ่ ร้อมใช้สาหรับการประมง

5.

สมาชิก CPCs ต้องรายงานสรุปการดาเนินการติดตาม,ควบคุม และตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับการประมงอวนลอยในทะเล
หลวงในพื้นที่อานาจของ IOTC โดยรายงานในรายงานประจาปี Annual Reports

6.

IOTC ต้องประเมินเป็นระยะๆ ว่าควรมีการรับรองและใช้มาตรการเพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการใช้อวนลอย
ขนาดใหญ่ในทะเลหลวงภายในพืน้ ที่อานาจของ IOTC การประเมินครั้งแรกต้องเป็นในปี 2013

7.

ไม่มีอะไรในมาตรการนี้ที่เป็นอุปสรรคต่อสมาชิก CPC ไม่ให้ใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นในการควบคุมการใช้อวนลอย
ขนาดใหญ่

8.

ข้อมตินี้ ใช้บังคับแทนข้อมติ Resolution 09/05 to prohibit the use of large-scale driftnets on the high seas
in the IOTC area.

1

“อวนลอยขนาดใหญ่ Large-scale driftnets” ได้ถูกกาหนดว่า คือ อวนติดตาม หรืออวนอื่นๆ หรืออวนที่เกิดจากการรวมกัน ซึ่ง
มีความยาวมากกว่า 2.5 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ enmesh, entrap, หรือ entangle ปลา โดยการปล่อยลอยบนผิวน้า
หรือในชั้นน้า (surface of, or in, the water column.
2

“ถูกเตรียมการ” ที่จะใช้อวนลอย (“Configured” to use large-scale drift-nets) หมายความว่า มีองค์ประกอบเครื่องมือซึ่ง
สามารถทาให้เรือปฏิบัติการใช้อวนลอยหรือกู้อวนลอยได้.
136

มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ CMMS ที่มผี ลบังคับใช้ ที่ได้รบั การรับรองในการประชุมสมัยที่ 15 ของ IOTC
2011
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ข้อมติ 11/02
เรื่องการห้ามทาการประมงบริเวณทุ่นข้อมูล
ADOPTS, in accordance with paragraph 1 of Article IX of the IOTC Agreement, the following:
1.

เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรการนี้ ทุ่นข้อมูล ถูกกาหนดว่า คือ อุปกรณ์ลอยน้า ทั้งแบบปล่อยลอยหรือยึดอยู่กับที่ ซึ่งใช้
งานโดยหน่วยงานรัฐบาล หรือองค์กรวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและตรวจวัดข้อมูล
สิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อกิจกรรมประมง

2.

สมาชิกประเภทพันธสัญญา และประเภทใช่พันธสัญญาแต่ให้ความร่วมมือ (CPCs) ต้องห้ามเรือประมงของตนจากการทา
ประมงภายในระยะ 1 ไมล์ หรือ มีส่งผลกระทบ (interacting) อย่างตั้งใจกับทุ่นข้อมูลในพื้นที่อานาจของ IOTC, ซึ่ง
รวมถึง, แต่ไม่จากัดเพียงแค่, การล้อมทุ่นด้วยเครื่องมือประมง ผูกหรือยึดกับเรือ หรือยึดเครื่องมือประมงใดๆ ชิ้นส่วน
หรือส่วนหนึ่งของเรือ กับทุ่นข้อมูลหรือตัวยึดของทุ่นข้อมูลหรือการตัดสายสมอของทุ่นข้อมูล

3.

สมาชิก CPCs ต้องห้ามเรือประมงของตนจากการนาทุ่นข้อมูลขึ้นมาบนเรือในขณะที่ทาการประมงปลาทูน่าและชนิดพันธุ์
คล้ายทูน่าในพื้นที่อานาจของ IOTC เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตหรือร้องขอเป็นการเฉพาะให้ดาเนินการอย่างนั้นโดย
สมาชิกหรือเจ้าของผู้รับผิดชอบทุ่นนั้น

4.

สมาชิก CPCs ต้องสนับสนุนเรือประมงของตนที่ทาการประมงในพื้นที่อานาจของ IOTC คอยดูทุ่นข้อมูลในทะเลและใช้
มาตรการทั้งหมดที่สมควรในการหลีกเลี่ยงไม่ให้เครื่องมือประมงไปเกี่ยวพัน หรือกระทบ (interact) โดยตรงโดยทางใด
ทางหนึ่งกับทุ่นข้อมูลเหล่านั้น

5.

สมาชิก CPCs ต้องกาหนดให้เรือประมงของตนซึ่งได้เข้าไปเกี่ยวกันกับทุ่นข้อมูล ปลดเครื่องมือประมงออกจากทุ่นข้อมูล
โดยให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

6.

สมาชิก CPCs ต้องสนับสนุนให้เรือประมงของตนรายงานรัฐเจ้าของธง เกี่ยวกับการสังเกตเห็นทุ่นข้อมูลว่าได้รับความ
เสียหายหรือไม่ทางาน พร้อมกับวันที่สังเกต, ตาแหน่งของทุ่นและข้อมูลใดๆที่มองเห็นได้ที่ระบุอยู่บนทุ่นข้อมูล สมาชิก
CPCs ต้องแจ้งการรายงานทั้งหมดต่อสานักเลขาธิการ IOTC

7.

ถึงแม้จะมีบัญญัติในวรรค 2 แผนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ได้แจ้งต่อคณะกรรมาธิการ อาจจะปฏิบัติการด้วยเรือประมง
ภายในระยะ 1 ไมล์ จากทุ่นข้อมูล ได้ ตราบเท่าที่ไม่ส่งผลกระทบ (interact) ต่อทุ่นข้อมูลตามที่กล่าวในวรรค 2

8.

สมาชิก CPCs ได้รับการสนับสนุนให้ติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมาธิการ โดยผ่านทางสานักเลขาธิการ IOTC เกี่ยวกับ
ตาแหน่งของทุ่นข้อมูลซึ่งตนใช้ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อานาจของ IOTC
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ข้อมติ 11/03
เรื่อง การจัดทา ระเบียนเรือที่สันนิษฐานว่าทาการประมงแบบผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ในพื้นที่รับผิดชอบของ IOTC
ADOPTS, in accordance with paragraph 1 of Article IX of the IOTC Agreement, that:
คาจากัดความของกิจกรรมประมง IUU
1.

เพื่อวัตถุประสงค์ของข่อมตินี้, เรือประมงที่สันนิษฐานว่าได้ดาเนินกิจกรรมประมงที่ผิดกฎหมาย, ขาดการายงานและ ไร้
การควบคุมในพื้นที่อานาจของ IOTC, inter alia เมื่อสมาชิประเภทพันธสัญญาหรือสมาชิกประเภทไม่ใช่พันธสัญญาแต่
ให้ความร่วมมือ (ต่อไปนี้จะกล่าวถึงในนาม “CPCs”) แสดงหลักฐานว่าเรือดังกล่าว:
a)

จับปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายทูน่าในพื้นที่อานาจของ IOTC โดยที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอยู่ในระเบียนเรือที่ได้รับ
อนุญาตให้ทาการประมงปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายทูน่าในพื้นที่อานาจของ IOTC ตามข้อมติ Resolution
07/02 [บังคับใช้แทนโดยข้อมติ Resolution 13/02, และต่อมาโดยข้อมติ Resolution 14/04 และต่อมาโดย
ข้อมติ Resolution 15/04] และไม่ได้อยูใ่ นระเบียนเรือที่กาลังใช้งานของ IOTC; หรือ

b)

จับปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายทูน่าในพื้นที่อานาจของ IOTC เมื่อรัฐเจ้าของธงตนไม่มีโควต้าที่เพียงพอ, ถูก
จากัดปริมาณการจับหรือถูกจัดสรรการลงแรงประมงภายใต้มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการของ IOTC ที่
เหมาะสม

c)

ไม่บันทึกหรือรายงานผลจับของตนซึ่งจับในพื้นที่อานาจของ IOTC 9k ตามข้อกาหนดการรายงานต่อ IOTC
หรือจัดทารายงานเท็จ

d)

จับหรือนาปลาที่ขนาดต่ากว่าเกณฑ์ขึ้นฝั่งโดยฝ่าฝืนมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการของ IOTC

e)

จับปลาระหว่างช่วงเวลาที่ปิดมิให้ทาการประมง หรือในพื้นที่ปิด โดยฝ่าฝืนมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ของ IOTC

f)

ใช้เครื่องมือประมงที่ห้ามใช้ โดยฝ่าฝืนมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการของ IOTC

g)

ขนถ่ายหรือเข้าร่วมในการปฏิบัติการร่วม เช่น การเติมเสบียง หรือการเติมน้ามัน กับเรือที่อยู่ในรายชื่อเรือ IUU

h)

จับปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายทูน่าในเขตอานาจของรัฐชายฝั่งในพืน้ ที่รับผิดชอบของ
IOTC โดยไม่มี
ใบอนุญาต และ/หรือ ละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐชายฝั่ง, (บัญญัตินี้จะไม่กระทบต่อสิทธิอธิปไตย
ของรัฐชายฝั่งที่จะใช้มาตรการต่อต้านเรือดังกล่าว

i)

เป็นเรือไร้สัญชาติและจับปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายทูน่าในพื้นที่อานาจของ IOTC

j)

เข้าร่วมในการประมง รวมถึง การขนถ่าย, การเติมเสบียง หรือการเติมน้ามัน, ที่ฝ่าฝืนมาตรการอนุรักษ์และ
บริหารจัดการใดๆของ
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ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการประมง IUU ที่กล่าวหา Information on Alleged IUU Fishing Activities
2.

ทุกๆปี ก่อนการประชุมประจาปีอย่างน้อย 70 วัน สมาชิก CPCs ต้องส่งรายชื่อเรือที่สันนิษฐานว่าได้ดาเนินกิจกรรม
ประมง IUU ในพื้นที่อานาจของ IOTC ในปีที่ผ่านมาและในปีปัจจุบันต่อเลขาธิการ IOTC โดยต้องแนบหลักฐานสนับสนุน
การสันนิษฐานกิจกรรมการประมง IUU นั้น โดยต้องใช้แบบฟอร์มสาหรับการรายงานกิจกรรม IUU (IOTC Reporting
Form for Illegal Activity) ในผนวก I

3.

รายชื่อเรือและหลักฐาน ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดย CPC ที่มาจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงแต่ไม่
จากัดเพียง:
a)

ข้อมติ IOTC ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการรับรองและแก้ไขเพิม่ เติมเป็นครั้งคราว

b)

รายงานจากภาคีสมาชิก CPCs ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการที่บังคับใช้

c)

ข้อมูลทางการค้าที่ได้รับบนพื้นฐานของสถิติการค้าที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลจาก Food and Agriculture
Organization of the United Nations (FAO) เอกสารสถิติ และสถิติระดับนานาชาติหรือระดับชาติอื่นๆที่
ได้รับการรับรอง

d)

ข้อมูลอื่นใดที่ได้รับจากรัฐเจ้าของท่า และ/หรือรวบรวมจากแหล่งประมงซึ่งถูกจัดทาเป็นเอกสารที่เหมาะสม

ร่างรายชือ่ เรือ IUU (Draft IUU Vessels List)
4.

ตามพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับตาม วรรค 2 เลขาธิการ IOTC จะต้องจัดทาร่างรายชื่อเรือ IUU (Draft IUU Vessels List).
รายชื่อนี้จะต้องจัดทาตามผนวก Annex II. เลขาธิการ IOTC ต้องส่งรายชื่อพร้อมด้วยรายชื่อเรือ IUU ที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้ง
หลักฐานทั้งหมดให้กับสมาชิก CPCs และ สมาชิกที่ไม่ใช่พันธสัญญาที่เรืออยู่ในรายชื่อนี้ อย่างน้อย 55 วันก่อนการประชุม
ประจาปี. สมาชิก CPCs และ สมาชิกที่ไม่ใช่พันธสัญญา จะส่งความเห็นใดๆให้กับเลขาธิการ IOTC อย่างน้อย 15 วันก่อนการ
ประชุมประจาปี รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าเรือที่ถูกขึ้นบัญชีไม่ได้ทาการประมงโดยฝ่าฝืนมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ของ IOTC หรือไม่มีความเป็นไปได้ที่จะทาการประมงปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายทูน่าในพื้นที่อานาจของ IOTC

5.

รัฐเจ้าของธงต้องแจ้งเจ้าของเรือที่ถูกขึ้นบัญชีในร่างรายชื่อเรือ IUU (Draft IUU Vessels List) และสิ่งที่จะตามมา ซึ่งผล
ที่อาจจะเกิดขึ้นคือรายชื่อเรือที่อยู่ในร่างนั้นได้รับการยืนยันและรับรองรายชื่อเป็นเรือ IUU โดยคณะกรรมาธิการ

6.

ทันทีที่ได้รับ ร่างรายชื่อเรือ IUU (Draft IUU Vessels), สมาชิก CPCs ต้องดาเนินการติดตามตรวจสอบเรือที่ถูกบรรจุอยู่
ในรายชื่อดังกล่าวเพื่อที่จะตรวจสอบกิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึน้ ได้ เช่น การเปลี่ยนชื่อเรือ, ธง, และ
หรือเจ้าของผู้จดทะเบียน

บัญชีชั่วคราวเรือ IUU (Provisional IUU Vessels List)
7.
ตามพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับตาม วรรค 2 เลขาธิการ IOTC จะต้องจัดทาบัญชีชั่วคราวเรือประมง IUU และส่งให้กับ สมาชิก
CPCs และ สมาชิกที่ไม่ใช่พันธสัญญาทีเ่ กี่ยวข้อง ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ก่อนการประชุมประจาปี พร้อมทั้งหลักฐานทั้งหมดและ
ความเห็นที่มี รายชื่อนี้จะต้องจัดทาตามผนวก Annex II
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8.

สมาชิก CPCs และ สมาชิกที่ไม่ใช่พันธสัญญา อาจจะส่งข้อมูลเพิ่มเติมใดๆที่อาจเกี่ยวข้องกับการจัดทาบัญชีเรือ IUU
โดยส่ง ณ เวลาใดๆก็ได้ มาที่เลขาธิการ IOTC สานักเลขาธิการ IOTC ต้องแจ้งเวียนข้อมูลไปยังสมาชิก CPCs ที่เกี่ยวข้อง
ก่อนการประชุมประจาปี พร้อมทั้งหลักฐานทั้งหมดที่ได้รับ

9.

คณะกรรมการปฏิบัติตาม (IOTC Compliance Committee) ต้องตรวจสอบบัญชีชั่วคราวเรือ IUU (Provisional IUU
Vessels List) ในแต่ละปี รวมทั้งข้อมูลตามที่กล่าวถึงในวรรค 2, 3, 4, 7 และ 8

10.

คณะกรรมการปฏิบัติตาม (IOTC Compliance Committee) ต้องลบรายชื่อเรือออกจากบัญชีชั่วคราวเรือ IUU (
Provisional IUU Vessels List) หากรัฐเจ้าของธงแสดงให้เห็นว่า:
a)

เรือไม่ได้เข้าไปมีส่วนในกิจกรรมประมง IUU ใดๆ ตามที่อธิบายใน วรรค 1 หรือ

b)

ได้ดาเนินการที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองต่อกิจกรรมประมง IUU ที่เป็นข้อสงสัย รวมทั้งการดาเนินคดี และโทษ
ปรับโดยรุนแรงเพียงพอ สมาชิก CPCs จะรายงานการดาเนินการและมาตรการใดๆที่ได้นาไปใช้ตาม ข้อมติ
Resolution 07/01, เพื่อที่จะส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการของ IOTC โดยเรือสมาชิก
CPCs

11.

เมื่อรัฐเจ้าของธงส่งหลักฐานเพื่อสนับสนุนรายละเอียดที่กล่าวถึงในวรรค 10a หรือ 10b โดยส่งหลังจากกาหนด 15 วัน
ตามที่ระบุในวรรค 4 (รวมถึงการส่งหลักฐานที่จัดทาขึ้นระหว่างการประชุมประจาปีของคณะกรรมการปฏิบัติตาม) เรือ
จะต้องยังคงอยู่ในบัญชีชั่วคราวเรือ IUU (Provisional IUU List) เพื่อให้มีการพิจารณาโดยหน่วยงานที่มีอานาจที่
เกี่ยวข้องในระหว่างการประชุมตามที่ได้อธิบายในวรรค 14 ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานส่งมาจากรัฐเจ้าของธง คณะกรรมการ
ปฏิบัติตาม IOTC Compliance Committee ต้องเสนอแนะคณะกรรมาธิการว่าเรือดังกล่าวต้องถูกนาเข้าบัญชีเรือ IUU
(IOTC IUU Vessel list)

12.

ภายหลังการตรวจสอบที่กล่าวถึงในวรรค 9 ในที่ประชุมประจาปี IOTC แต่ละครั้ง คณะกรรมการปฏิบตั ิตาม
Compliance Committee ต้อง:
a)

รับรองบัญชีชั่วคราวเรือ IUU (Provisional IUU Vessels List) หลังจากพิจารณา ร่างบัญชีเรือ IUU (Draft
IUU Vessels List) และข้อมูลและหลักฐานที่ได้แจ้งเวียนตามวรรค 4, 7 และ 8

b)

เสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการว่าเรือลาใด ถ้ามีที่ควรลบออกจากบัญชีเรือ IUU ที่ได้รับการรับรองในการ
ประชุมประจาปีที่ผ่านมา ภายหลังจากที่มีการพิจารณารายชื่อเรือ ข้อมูลและหลักฐานที่ได้รับการแจ้งเวียนตาม
วรรค 8 และข้อมูลที่ได้รับจากรัฐเจ้าของธงตามวรรค 19

บัญชีเรือ IUU (IUU Vessels List)
13.

คณะกรรมาธิการต้องรับรองบัญชีเรือ IUU IOTC (IUU Vessels List) โดยคานึงถึงข้อเสนอแนะ และบัญชีชั่วคราวเรือ
IUU (Provisional IUU Vessels List) ที่ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการปฏิบัติตาม IOTC และข้อมูลที่ได้รับตาม
วรรค 2, 3, 4, 7 และ 8
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14. หากคณะกรรมาธิการไม่สามารถตัดสินได้ ตามพื้นฐานข้อมูลที่ได้รับตามวรรค 2, 3, 4, 7 และ 8 ว่าเรือควรจะอยูใ่ นบัญชี
เรือ IUU (IOTC IUU Vessels List) หรือไม่ คณะกรรมาธิการอาจระงับการตัดสินใจและขอให้มีการส่งข้อมูลหรือ
หลักฐานเพิ่มเติมโดยรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสมาชิก CPC ซึ่งส่งหลักฐานการสันนิษฐานว่ามีการทากิจกรรมประมง IUU
โดยเรือและรัฐเจ้าของธง. การพิจารณาเรือที่อยู่ในบัญชีเรือ IUU (IOTC IUU Vessels list) ต้องดาเนินการต่อไปเป็น
ระยะโดยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้:
a)

CPC และรัฐเจ้าของธงที่เกี่ยวข้องได้รับเชิญให้ส่งข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมต่อเลขาธิการ IOTC ภายใน 90
วัน

b)

ภายหลังระยะเวลา 90 วัน, เลขาธิการ IOTC จะส่งข้อเสนอ (proposal) ที่จะนาเรือเข้าในบัญชีเรือ IUU
(IOTC IUU Vessels list) โดยทันที พร้อมด้วยข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ได้รับตามวรรค 14(a)

c)

สมาชิก CPCs จะตรวจสอบข้อเสนอ (proposal) และข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม ที่จะนาเรือเข้าในบัญชีเรือ
IUU (IOTC IUU Vessels list) และแจ้งต่อเลขาธิการ IOTC ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับการส่งข้อเสนอ ไม่
ว่าจะสนับสนุน หรือไม่สนับสนุนการนาเรือเข้าในบัญชีเรือ IUU (IOTC IUU Vessels list)

d)

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 30 วัน ประธานต้องตรวจสอบผลลัพธ์ของการตัดสินใจของสมาชิก CPCต่อข้อเสนอ
(proposal) ดังกล่าว ดังนี้:
i)

สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมาธิการต้องครบองค์ประชุม

ii)

ถ้าเสียงส่วนใหญ่ 2/3 ของสมาชิกได้แสดงจุดยืนของตนและออกเสียงรับรองหรือไม่คัดค้านการนา
เรือเข้าในบัญชีเรือ IUU (IOTC IUU Vessels list) เรือต้องถูกนาเข้าในบัญชีดังกล่าว

iii)

ถ้าการออกเสียงหรือการแสดงจุดยืนของสมาชิกในการรับรองหรือไม่คัดค้านการนาเรือเข้าในบัญชี
เรือ IUU (IOTC IUU Vessels list) มีไม่ถึง 2/3 เรือควรยังคงอยูใ่ นบัญชีชั่วคราวเรือ IUU
( Provisional IUU Vessels List)

e) เลขาธิการ IOTC ต้องแจ้งผลการตัดสินใจ พร้อมด้วยสาเนาการแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีเรือ IUU (IOTC IUU Vessels
List) หรือ บัญชีชั่วคราวเรือที่ได้รบั การยืนยัน (confirmed Provisional IOTC Vessel List) ไปยังสมาชิก CPCs รัฐ
เจ้าของธงของ (หากมิใช่ CPC) และภาคีที่ไม่ใช่สมาชิกใดๆที่อาจจะมีความสนใจ การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีเรือ IUU
(IOTC IUU Vessels List) จะมีผลโดยทันทีหลังจากคณะกรรมาธิการได้แจ้งผลการตัดสินใจ
15.

ในการรับรองบัญชีเรือ IUU (IOTC IUU Vessels List) เลขาธิการ IOTC ต้องร้องขอให้ สมาชิก CPCs ที่มีรายเรือ
ปรากฏอยู่ในบัญชี:
a)

ทาการแจ้งเจ้าของเรือที่ได้ระบุอยูใ่ นบัญชีเรือ IUU (IOTC IUU Vessels List) และสิ่งที่จะตามมา คือรายชื่อ
เรือนั้นได้รับการบรรจุเป็นเรือ IUU ตามวรรค 16

b)

ใช้ทุกมาตรการที่จาเป็นเพื่อขจัดกิจกรรมประมง IUU, รวมทั้ง หากจาเป็น, ถอนการจดทะเบียนเรือ หรือถอน
ใบอนุญาตทาการประมงของเรือเหล่านี้ และแจ้งให้คณะกรรมาธิการทราบถึงมาตรการที่ได้ใช้กับกรณีที่
เกี่ยวข้อง
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16.

สมาชิก CPCs ต้องใช้ทุกมาตรการที่จาเป็น ภายใต้กรอบกฎหมายของตนที่มี:
a)

เพื่อที่ เรือประมง (fishing vessel), เรือแม่ (mother-ships) และเรือบรรทุกสินค้า (cargo vessels) ที่ชักธง
ของตน ไม่ไปมีส่วนร่วมในการขนถ่ายใดๆกับเรือที่อยู่ในบัญชีเรือ IUU

b)

เพื่อที่ เรือ IUU ที่เข้ามาที่ท่าอย่างสมัครใจ จะไม่ได้รับอนุญาตให้นาเข้าฝั่ง, ขนถ่าย, เติมน้ามัน, เติมเสบียงหรือ
มีส่วนร่วมในการทาธุรกรรมเชิงพาณิชย์อื่น ๆ

c)

การห้ามการเช่าเหมาลา (chartering) เรือที่อยู่ในบัญชีเรือ IUU

d)

การปฏิเสธที่จะเรือที่อยู่ในบัญชีเรือ IUU ชักธงธงตน ยกเว้น ถ้า มีการเปลี่ยนเจ้าของเรือ และเจ้าของรายใหม่
ได้แสดงหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอว่าเจ้าของหรือผู้ประกอบการรายก่อนหน้า ไม่เกี่ยวข้องในทางกฎหมาย ไม่ได้
รับประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์ทางการเงิน หรือการควบคุมเรือ อีกต่อไป หรือการคานึงถึงข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว, รัฐเจ้าของธงพิจารณาเห็นว่าการให้เรือชักธงของตนจะไม่ทาให้เกิดการประมง IUU

e)

การห้ามการนาเข้า, การนาเข้าฝั่งหรือการขนถ่าย, ปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายทูน่าจากเรือที่อยู่ในบัญชีเรือ
IUU

f)

การสนับสนุนผู้นาเข้า, ผู้ขนส่ง และภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้งดเว้นการเคลื่อนย้ายและขนถ่ายปลาทูน่าและ
ชนิดพันธุ์คล้ายทูน่าที่จับโดยเรือที่อยู่ในบัญชีเรือ IUU

g)

การรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เหมาะสมใดๆกับสมาชิก CPCs อื่นๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการตรวจสอบ
การควบคุม และการป้องกันการออกใบรับรองการนาเข้า/ส่งออก ที่ผิดพลาดให้กับปลาทูน่าและชนิดพันธุค์ ล้าย
ทูน่าที่จับโดยเรือที่อยู่ในบัญชีเรือ IUU

17.

เลขาธิการ IOTC ต้องใช้มาตรการใดๆที่จาเป็นเพื่อมั่นใจว่าได้เผยแพร่บัญชีเรือ IUU ที่ได้รับการรับรองจาก IOTC ตาม
วรรค 13 หรือ 14 โดวิธีการที่สอดคล้องกับข้อกาหนดการรักษาความลับใดๆที่มี และโดยวิธการทางอิเลคทรอนิกส์
รวมทั้งการนาขึ้นเว็บไซต์ IOTC นอกจากนี้ เลขาธิการ IOTC จะส่งข้อรายชื่อเรือ IUU ให้กับอง์การจัดการประมงระดับ
ภูมิภาคอื่นๆเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความร่วมมือระหว่าง IOTC กับองค์กรเหล่านั้น ในการป้องการ ขัดขวาง และ
กาจัด การประมง IUU

18.

เพื่อไม่กระทบต่อสิทธิของรัฐเจ้าของธง และรัฐชายฝั่งในการดาเนินการที่เหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศ,
สมาชิก CPCs ไม่ควรใช้มาตรการทางการค้าใด ๆ โดยฝ่ายเดียว (unilateral trade measures) หรือการลงโทษอื่น ๆ
กับเรือที่อยู่ในร่างบัญชีเรือ IUU ตามวรรค 4 หรือเรือที่ได้ถูกลบออกจากบัญชีชั่วคราวเรือ IUU แล้ว ตามวรรคที่ 10 ด้วย
เหตุว่าเรือดังกล่าวมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประมง IUU
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การลบรายชือ่ เรือออกจากบัญชีเรือ IUU (Deletion from the IUU Vessels List)
19.

สมาชิก CPC ซึ่งมีเรือปรากฏอยู่ในบัญชีเรือ IUU อาจจะร้องขอให้เอารายชื่อเรือนั้นออกจากบัญชีระหว่างการประชุม
ประจาปี (inter-sessional period) โดยการให้ข้อมูลและหลักฐานในการสนับสนุนการร้องขอ ดังต่อไปนี:้
a)

สมาชิก ได้นาเอามาตรการที่ทาให้เรือปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการของ IOTC ทั้งหมด

b)

สมาชิกมีอานาจรับผิดชอบ และจะใช้อานาจความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพต่อเรือลานี้ต่อไป โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ที่เกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบและการควบคุมกิจกรรมการประมงที่ดาเนินการโดยเรือลานี้ในพื้นที่
อานาจของ IOTC

c)

สมาชิก ได้ใช้การดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ ต่อกรณีกิจกรรมการประมง IUU รวมถึงการดาเนินคดีและการ
ลงโทษปรับ ที่รุนแรงเพียงพอ

d)

เรือได้เปลี่ยนเจ้าของ ได้แสดงหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอว่าเจ้าของรายก่อนหน้า ไม่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย ไม่มี
ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ที่แท้จริงจากเรือ หรือการควบคุมเรืออีกต่อไป และเจ้าของรายใหม่
ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการประมง IUU

การนารายชื่อเรือออกจากบัญชีเรือ IUU ระหว่างสมัยประชุม (Inter Sessional removal of vessels from the IUU
Vessels List)
20.

สมาชิก CPC ต้องส่งคาร้องขอนาเรือออกจากบัญชีเรือ IUU ไปที่เลขาธิการ IOTC พร้อมด้วยข้อมูลและหลักฐานตามที่
กล่าวในวรรค 19

21.

จากข้อมูลที่ได้รับ ตามวรรค 19 เลขาธิการ IOTC จะส่งคาร้องขอนาเรือออกจากบัญชี IUU พร้อมด้วยข้อมูลสนับสนุน
ทั้งหมด ให้กับสมาชิก CPCs ทั้งหมด ภายใน 15 วัน ภายหลังการได้รับคาร้องขอนาเรือออกจากบัญชี IUU

22.

สมาชิก CPCs จะตรวจสอบคาร้องขอนาเรือออกจากบัญชี IUU และแจ้งผลการพิจารณาของตนแก่เลขาธิการ IOTC ไม่
ว่าจะผลการพิจารณาจะเป็นการให้นารายชื่อเรือออกหรือการให้รายชื่อเรือยังคงอยูใ่ นบัญชีเรือ IUU โดยส่งทางไปรษณีย์
ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับแจ้งจากเลขาธิการ IOTC. ภายหลังการสิ้นสุดระยะเวลา 30 วัน ประธานต้องทาการ
ตรวจสอบผลของการตัดสินใจของ CPC เกี่ยวกับข้อเสนอ โดยให้สอดคล้องกับหลักการดังต่อไปนี:้
i) สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมาธิการต้องครบองค์ประชุม
ii) ถ้าเสียงส่วนใหญ่ 2/3 ของสมาชิกได้แสดงจุดยืนของตนและออกเสียงรับรองหรือไม่คัดค้านการนา
เรือออกจากบัญชีเรือ IUU (IOTC IUU Vessels list) เรือต้องถูกนาออกจากบัญชีดังกล่าว
iii) ถ้าการออกเสียงหรือการแสดงจุดยืนของสมาชิกในการรับรองหรือไม่คัดค้าน มีไม่ถึง 2/3 เรือควร
ยังคงอยูใ่ นบัญชีเรือ IUU (IOTC IUU Vessels List)

23.

เลขาธิการ IOTC ต้องแจ้งผลของการตัดสิน, พร้อมด้วยสาเนาของบัญชีเรือ IUU ที่ได้ปรับปรุงแก้ไข ต่อสมาชิก CPCs
ทั้งหมด รัฐเจ้าของธงเรือ (หากมิใช่ CPC) และภาคที่มิใช่สมาชิกใดๆ ซึ่งอาจจะให้ความสนใจ การแก้ไขปรับปรุงบัญชีเรือ
IUU จะมีผลโดยทันที หลังจากเลขาธิการ IOTC แจ้งผลการตัดสิน
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24.

เมื่อคณะกรรมาธิการตัดสินใจที่จะนาเรือออกจากบัญชีเรือ IUU ตามวรรค 23 เลขาธิการ IOTC จะใช้มาตรการที่จาเป็น
ในการเอาเรือที่เกี่ยวข้องออกจากบัญชีเรือ IUU ตามที่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ นอกจากนี้ เลขาธิการ IOTC จะส่งต่อผลการ
ตัดสินใจในการนาเรือออกจากบัญชี ไปยังองค์การจัดการประมงระดับภูมิภาคอื่นๆ

25.

ข้อมติ 09/03 On Establishing A List Of Vessels Presumed To Have Carried Out Illegal, Unreported And
Unregulated Fishing In The IOTC Area ถูกบังคับใช้แทนโดยข้อมตินี้
ผนวก ANNEX I
แบบฟอร์มการรายงานสาหรับการประมงผิดกฎหมาย
IOTC Reporting form for Illegal Activity

Recalling IOTC Resolution 11/03 On establishing a list of vessels presumed to have carried out illegal,
unreported and unregulated fishing in the IOTC area of competence, attached are details of illegal activity
recorded in [area in which the activity took place] ………………..
A. รายละเอียดของเรือ Details of Vessel
(Please detail the incidents(s) in the format below)
Item

Definition

Indicate

a

Current Name of Vessel (Previous name/s, if any)

b

Current Flag (previous flag/s, if any)

c

Date first included on IOTC IUU Vessel List (if applicable)

d

Lloyds IMO Number, if available

e

Photo

f

Call Sign (previous call sign, if any)

g

Owner / Beneficial Owner/s (previous owner/s, if any)

h

Operator (previous operator/s, if any) and Master/Fishing Master

i

Date of alleged IUU fishing activities
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j

Position of alleged IUU fishing activities

k

Summary of alleged IUU activities (see section B for more detail)

l

Summary of any Actions known to have been Taken in respect of
the alleged IUU fishing activities

m

Outcome of Actions taken

B. รายละเอียดของการฝ่าฝืนข้อมติ IOTC (Details of IOTC Resolution Elements Contravened)
(Indicate with a “X” the individual elements of IOTC Resolution 11/03 contravened, and provide relevant details
including date, location, source of information. Extra information can be provided in an attachment if necessary.)
Item
a
b

c

d
e

f
g

h

i
j

Definition
Harvest tuna or tuna-like species in the IOTC area of
competence and are not registered on the IOTC Record of
Vessels authorised to fish for tuna and tuna-like species in the
IOTC area of competence
Harvest tuna or tuna-like species in the IOTC area of
competence, when their flag State is without sufficient quotas,
catch limit or effort allocation under IOTC Conservation and
Management Measures where applicable
Do not record or report their catches made in the IOTC area of
competence in accordance with IOTC reporting requirements, or
make false reports
Take or land undersized fish in contravention of IOTC
Conservation and Management Measures
Fish during closed fishing periods or in closed areas in
contravention of IOTC Conservation and Management
Measures
Use prohibited fishing gear in contravention of IOTC
Conservation and Management Measures
Tranship with, or participate in joint operations such as resupplying or re-fuelling, vessels included in the IUU Vessels
List
Harvest tuna or tuna-like species in the waters under the national
jurisdiction of a coastal State in the IOTC area of competence
without authorisation and/or infringes the coastal State’s laws and
regulations
Are without nationality and harvest tuna or tuna-like species in the
IOTC area of competence
Engage in fishing or fishing related activities contrary to any other
IOTC Conservation and Management Measures
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Indicate

C. เอกสารที่เกี่ยวข้อง Associated Documents
(List here the associated documents that are appended e.g. boarding reports, court proceedings, photographs)
D. การดาเนินการที่เสนอแนะ Recommended Actions
Recommended Actions
a
Notification to IOTC Secretariat only. No further
action is recommended.
b
Notification of illegal activity to IOTC Secretariat.
Recommend notification of activity to flag State.
c
Recommended for inclusion on IOTC IUU list

Indicate

ผนวก ANNEX II
ข้อมูลที่จะนาไปบรรจุในบัญชี
Information to be included in all IOTC IUU vessels lists
ร่างบัญชีเรือ IUU (Draft IUU Vessels Lists), บัญชีชั่วคราวเรือ IUU (Provisional IUU Vessels Lists) และบัญชีเรือ IUU (Final
IUU Vessels Lists) ต้องประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้ :
1. Name of the vessel and previous name/s, if any;
2. Flag of the vessel and previous flag/s, if any;
3. Owner of the vessel and previous owner/s, including beneficial owners, if any;
4. Operator of the vessel and previous operator/s, if any;
5. Call sign of the vessel and previous call sign/s, if any;
6. Lloyds/IMO number, if available;
7. Photographs of the vessel, where available;
8. Date the vessel was first included on the IOTC IUU Vessels List,
9. Summary of the activities which justify inclusion of the vessel on the List, together with references
to all relevant supporting documents and evidence.
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ข้อมติ 11/04
เรื่อง แผนการผู้สงั เกตการณ์ระดับภูมิภาค
อาศัยความ ตาม มาตรา IX วรรค 1 ของความตกลง IOTC, ให้การรับรอง ดังต่อไปนี้:
วัตถุประสงค์
1.

วัตถุประสงค์ของแผนการผู้สังเกตการณ์ IOTC ต้องเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลการจับที่ได้ตรวจสอบและข้อมูล
วิทยาศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประมงปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายทูน่าในพื้นที่อานาจของ IOTC

แผนการผู้สงั เกตการณ์
2.

เพื่อเป็นการปรับปรุงการเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ แผนการผู้สังเกตการณ์ต้องมีสัดส่วนอย่างน้อย 5 % ของ
จานวนครั้งที่ปฏิบัติการประมง/การวางอวน (เบ็ด) (operations/sets) ของแต่ละประเภทเครื่องมือประมงของแต่ละ
สมาชิก CPC เมื่อทาการประมงในพื้นที่อานาจของ IOTC ด้วยเรือประมงที่มีขนาด 24 เมตร ขึ้นไป และเรือที่มีขนาดน้อย
กว่า 24 เมตร หากทาการประมงนอกเขตเศรษฐกิจจาเพาะของตน (Exclusive Economic Zone (EEZ) เปอร์เซ็น
สัดส่วนผู้สังเกตการณ์ตามที่กล่าวนี้ ต้องบรรลุเป้าหมายในเดือนมกราคม 2013

3.

เมื่อเรือประมงอวนล้อมมีผู้สังเกตการณ์1 ตามที่กล่าวในวรรค 1 ผู้สังเกตการณ์ต้องติดตามตรวจสอบปริมาณการจับที่มี
การขนถ่ายออกจากเรือเพื่อที่จะระบุปริมาณจับของปลาทูน่าตาโต. ข้อกาหนดของผู้สังเกตการณ์ในการติดตามตรวจสอบ
ปริมาณการจับที่มีการขนถ่ายออกจากเรือจะไม่ใช้กับสมาชิก CPCs ที่มีแผนการสุ่มตัวอย่างอยู่แล้ว ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
สัดส่วนครอบคลุมตามที่กาหนดในวรรค 2

4.

จานวนเรือประมงพื้นบ้านที่มาเข้าฝั่งต้องถูกตรวจสอบ ณ สถานที่ที่มาเข้าฝั่ง โดยผู้สุ่มตัวอย่างภาคสนาม2 ระดับความ
ครอบคลุมของเรือประมงพื้นบ้านต้องเพิ่มขึ้นจนถึง 5% ของระดับกิจกรรมของเรือ (เช่น จานวนเที่ยวเรือทั้งหมด หรือ
จานวนเรือที่ใช้งานจริง)

5.

สมาชิก CPCs ต้อง:
a)

มีความรับผิดชอบหลักในการรับผู้สังเกตการณ์ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม แต่ละสมาชิก CPC อาจจะเลือกใช้ผู้
สังเกตการณ์สัญชาติตามรัฐเจ้าของธงของเรือที่ลงปฏิบัติการณ์ หรือไม่ใช่สัญชาติตามรัฐเจ้าของธงของเรือที่ลง
ปฏิบัติการณ์ ก็ได้

b)

พยายามที่จะให้บรรลุเป้าหมายขั้นต่าสุด (coverage) และซึ่งเรือที่ถูกสังเกตการณ์เป็นตัวแทนที่เป็นตัวอย่าง
ประเภทเครื่องมือของกองเรือนั้น

ผู้สังเกตการณ์: บุคคลผู้ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลบนเรือประมง โครงการผู้สังเกตการณ์ สามารถใช้เพื่อประมาณองค์ประกอบชนิดของ
ชนิดพันธุ์เป้าหมาย, ชนิดพันธุ์พลอยจับได้, ผลผลิตพลอยได้ และสัตว์น้าที่ทิ้งและตาย การเก็บเครื่องหมายคืน อื่นๆ
2
ผู้สุ่มตัวอย่างภาคสนาม: บุคคลผูซ้ ึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลที่ฝั่ง โครงการสุ่มตัวอย่างที่ฝั่งสามารถสามารถใช้เพื่อประมาณองค์ประกอบ
ชนิดของชนิดพันธุ์เป้าหมาย, ชนิดพันธุพ์ ลอยจับได้, ผลผลิตพลอยได้ และสัตว์น้าที่ทิ้งและตาย การเก็บเครื่องหมายคืน อื่นๆ
1
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6.

c)

ใช้มาตรการที่จาเป็นทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าผู้สังเกตการณ์สามารถดาเนินการตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
และอย่างปลอดภัย

d)

พยายามเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าผู้สังเกตการณ์ได้มีการสลับระหว่างเรือระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
ไม่ได้ทาหน้าที่อื่นใด นอกเหนือจากที่ได้กาหนดไว้ในวรรค 10 และ 11

e)

ต้องแน่ใจว่า เรือที่ให้ผู้สังเกตการณ์ลงปฏิบัติหน้าที่ ต้องจัดหาอาหารและที่พักที่เหมาะสมระหว่างการ

ผู้สังเกตการณ์

ปฏิบัติการของผู้สังเกตการณ์, หากเป็นไปได้, ในระดับเดียวกับนายเรือ ผู้ควบคุมเรือต้องแน่ใจว่าได้ให้ความ
ร่วมมือที่จาเป็นทั้งหมดกับผู้สังเกตการณ์เพื่อให้ผู้สังเกตการณ์ได้ดาเนินการตามหน้าที่อย่างปลอดภัย รวมถึง
การ หากมีการกาหนด ให้เข้าถึงผลจับที่เก็บรักษาไว้ และผลจับที่จะถูกทิ้ง
ค่าใช้จ่ายสาหรับแผนการสังเกตการณ์ตามวรรค 2 และ 3 ต้องรับผิดชอบโดยแต่ละสมาชิก CPC

7.

แผนการสุ่มตัวอย่างตามที่กล่าวในวรรค 4 จะอยู่ภายใต้การดูแลของเงินสะสมของคณะกรรมาธิการและการมีส่วนร่วมโดย
สมัครใจ โดยเป็นลักษณะแบบชั่วคราว คณะกรรมาธิการจะพิจารณาทางเลือกสาหรับการจัดหาเงินทุนสาหรับโครงการนี้ด้วย

8.

หากสัดส่วนการมีผู้สังเกตการณ์ตามที่กล่าวในวรรค 2 และ 3 ไม่สามารถดาเนินการได้โดยสมาชิก CPC สมาชิก CPC อื่น,
ที่ได้รับความยินยอมโดยสมาชิก CPC ที่ยังไม่สามารถดาเนินการได้ครอบคลุม สามารถส่งผู้สังเกตการณ์ลงเรือเพื่อทาให้
ภารกิจตามที่กาหนดในวรรค 1 และ 2 เสร็จสมบูรณ์ จนกว่าสมาชิก CPC นั้น จะส่งผู้สังเกตการณ์ลงไปแทน หรือจนกว่า
จะบรรลุเป้าหมายของการมีผู้สังเกตการณ์ตามสัดส่วนที่กาหนด

9.

สมาชิก CPCs ต้องส่งรายงานประจาปีต่อเลขาธิการ IOTC และคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับจานวนเรือที่ได้ทา
การตรวจสอบ และสัดส่วนการมีผู้สังเกตการณ์ของเครื่องมือประมงแต่ละประเภทตามที่บัญญัติไว้ในข้อมตินี้

10.

ผู้สังเกตการณ์ต้อง:

11.

a)

บันทึกและรายงานกิจกรรมการประมง ตรวจสอบเพื่อยืนยันตาแหน่งของเรือ

b)

สังเกตและประมาณปริมาณจับเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อที่จะหาองค์ประกอบผลจับ และติดตามตรวจสอบสัตว์
น้าที่ถูกทิ้ง, สัตว์น้าพลอยจับได้ และความถี่ขนาดสัตว์น้า (size frequency)

c)

บันทึกประเภทเครื่องมือประมง ขนาดตาอวน และอุปกรณ์ส่วนพ่วง (attachments) ที่ใช้โดยผู้ควบคุมเรือ

d)

รวบรวมข้อมูล เพื่อที่จะสามารถตรวจเพื่อยืนยัน (cross-checking) ข้อมูลที่ได้บันทึกลงใน logbooks
(องค์ประกอบชนิดและปริมาณ น้าหนักสด และน้าหนักที่แปรรูป และตาแหน่ง หากมี)

e)

ปฏิบัตงิ านทางวิทยาศาสตร์ (ตัวอย่างเช่น, การเก็บรวบรวมตัวอย่าง), ตามที่ร้องขอโดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์

ผู้สังเกตการณ์ต้องส่งรายงานให้กับสมาชิก CPCs เจ้าของธงเรือ ภายใน 30 ภายหลังสิ้นสุดเที่ยวเรือแต่ละเที่ยว สมาชิก CPCs
ต้องส่งรายงานแต่ละฉบับอย่างช้าที่สุดภายใน 150 วัน เมื่อมีความแน่นอนว่ามีการส่งรายงานอย่างต่อเนื่องจากผู้สังเกตการณ์
ที่อยู่บนเรือประมงเบ็ดราว เสนอให้มีการส่งในรูปแบบ 1°x1° ต่อเลขาธิการ IOTC, ซึ่งเลขาธิการ IOTC จะส่งรายงานให้กับ
คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ทันทีที่ได้รับการร้องขอ ในกรณีที่เรือทาการประมงในเขต EEZ ของรัฐชายฝั่ง ต้องส่งรายงานให้กับ
รัฐชายฝั่งด้วย
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12.

ต้องใช้กฎการรักษาความลับ ตามที่กาหนดไว้ในข้อมติ 98/02 [superseded by Resolution 12/02] Data หน้า
confidentiality policy and procedures สาหรับข้อมูลที่มรี ะดับความละเอียด

13.

ผู้สุ่มตัวอย่างภาคสนามต้องตรวจสอบปริมาณจับ ณ สถานที่ที่มีการนาขึ้นฝั่ง เพื่อที่จะประมาณขนาดที่จับได้ (catch-atsize) ตามประเภทเรือ, เครื่องมือประมง, และชนิดพันธุ์หรือปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ตามที่ร้องขอโดยคณะกรรมการ
วิทยาศาสตร์

14.

เงินที่มีอยู่ในบัญชี IOTC อาจจะนามาใช้ในการสนับสนุนการนาแผนการนี้ไปปฏิบัติ ในประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะ
การฝึกอบรมผู้สังเกตการณ์ และผู้สุ่มตัวอย่างภาคสนาม

15.

องค์ประกอบของแผนการผู้สังเกตการณ์ที่สาคัญคือ สัดส่วนการมีผู้สังเกตการณ์ ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องทบทวนและปรับปรุง
แก้ไขตามความเหมาะสม เพื่อนาไปใช้ในปี 2012 และในปีต่อๆไป คณะกรรมการวิทยาศาสตร์จะอธิบายรายละเอียดการ
ดาเนินการใน คู่มือการปฏิบัติงาน (observer working manual), ต้นแบบการรายงาน (a template for reporting) (รวมทั้ง
ช่องกรองข้อมูลที่เป็นข้อกาหนดขั้นต่าสุด) และแผนการฝึกอบรม โดยการพิจารณาจากประสบการณ์ขององค์การจัดการปลาทู
น่าระดับภูมิภาคอื่นๆ
ข้อมตินี้ใช้บังคับแทนข้อมติ Resolution 10/04 On A Regional Observer Scheme.

16.

150

มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ CMMS ที่มผี ลบังคับใช้ ที่ได้รบั การรับรองในการประชุมสมัยที่ 14 ของ IOTC
2010

151

ข้อมติ 10/08
เกี่ยวกับระเบียนเรือที่ใช้ทา การประมงปลาทูน่าและปลากระโทงดาบ
ในบริเวณพื้นทีร่ ับผิดชอบของ IOTC
อาศัยความ ตาม มาตรา IX วรรค 1 ของความตกลง IOTC, ให้การรับรอง ดังต่อไปนี้:
1.

สมาชิกประเภทพันธสัญญา, สมาชิกประเภทไม่ใช่พันธสัญญาแต่ให้ความร่วมมือ (CPCs) ทั้งหมด ที่มีเรือประมงทาการประมง
ปลาทูน่าและปลากระโทงดาบในพื้นที่อานาจของ IOTC (ต่อไปนี้จะกล่าวถึงในนาม พื้นที่ “the Area”) ต้องส่ง รายชื่อเรือของ
ตนที่เกี่ยวข้อง ให้กับเลขาธิการ IOTC ภายใน 15 กุมภาพันธ์ ทุกปี ซึ่งเป็นข้อมูลเรือที่ใช้ปฏิบัติงานจริงระหว่างปีที่ผ่านมา ซึ่ง:
a) มีขนาดความยาว (LOA) มากกว่า 24 เมตร
b) ในกรณีที่เรือมีขนาดความยาว (LOA) น้อยว่า 24 เมตร ซึ่งทาการประมงในน่านน้านอกเขตเศรษฐกิจจาเพาะ
(economic exclusive zone) ของรัฐเจ้าของธง

2.

รายชื่อเรือแต่ละลา ต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้
o เลข IOTC (IOTC number)
o ชื่อและเลขทะเบียนเรือ (Name and registration number)
o เลข IMO (IMO number), ถ้ามี
o ธงก่อนหน้า Previous flag (ถ้ามี)
o สัญญาฯเรียกขาน International radio call sign (ถ้ามี)
o ประเภทเรือ ความยาวเรือ และขนาดเรือ Vessel type, length, and gross tonnage (GT)
o ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของเรือ และ/หรือผู้เช่าเหมา และ/หรือ ผู้ประกอบการเรือ Name and address of
owner, and/or charterer, and/or operator
o ชนิดพันธุ์เป้าหมาย Main target species
o ช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาต Period of authorisation

3.

เลขาธิการ IOTC ต้องดูแลรักษาระเบียนเรือที่ใช้ปฏิบัติงานจริง ของ IOTC (IOTC Record of Active Vessels), และใช้
มาตรการใดๆที่มั่นใจว่าได้เผยแพร่ระเบียนเรือโดยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ รวมทั้งนาลงเว็บไซต์ IOTC ในลักษณะที่
สอดคล้องกับข้อกาหนดการรักษาความลับที่ระบุโดยสมาชิก CPCs

4.

เลขาธิการ IOTC ต้องรวบรวมรายงานตามข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิก CPCs เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติตาม (IOTC
Compliance Committee)

5.

วัตถุประสงค์ของรายงานก็เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติตาม (IOTC Compliance Committee) ทาการประเมินอย่าง
อิสระถึงระดับการปฏิบัติตามข้อมตินี้ และข้อมติ IOTC อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของสมาชิก CPCs
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6.

ภายหลังการประเมินรายงานของเลขาธิการ IOTC คณะกรรมการปฏิบัติตาม (IOTC Compliance Committee) ต้อง
จัดทาข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับการกระทาที่ควรดาเนินการสมาชิก CPCs ที่ไม่ปฏิบัติตาม ทั้งนี้อาจ
รวมถึง, การดาเนินการตามข้อมติ Resolution 10/10

7.

ข้อมติ Resolution 07/04 Concerning registration and exchange of information on vessels fishing for
tunas and swordfish in the IOTC Area ถูกบังคับใช้แทนโดยข้อมตินี้
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ข้อมติ 10/10
เกี่ยวกับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการตลาด
การวินิจฉัย Identification
1.

2.

สมาชิก CPCs ซึ่งนาเข้าผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายทูน่า จากพื้นที่อานาจของ IOTC, หรือสมาชิกที่มีการนา
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาขึ้นฝั่งหรือขนถ่ายที่ท่า ควรรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้า การนาขึ้นฝั่ง หรือการ
ขนถ่าย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และส่งต่อคณะกรรมาธิการในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า 60
วัน ก่อนการประชุมประจาปีคณะกรรมาธิการ:
i.

ชื่อของเรือที่จับ, นามาขึ้นฝั่ง และ/หรือ ขนถ่ายผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายทูน่าดังกล่าว

ii.

รัฐเจ้าของธงเรือเหล่านั้น

iii.

ชนิดพันธุ์ปลาน่าและชนิดพันธุ์คล้ายทูน่าของผลิตภัณฑ์นั้น

iv.

พื้นที่จับ (Indian Ocean, หรือพืน้ ที่อื่น)

v.

น้าหนักผลิตภัณฑ์ ของแต่ละผลิตภัณฑ์

vi.

สถานที่ที่มีการส่งออก Points of export

vii.

ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของเรือ

viii.

เลขทะเบียนเรือ

a) คณะกรรมาธิการ, โดยผ่านทางคณะกรรมการปฏิบัติตามในแต่ละปีจะต้องพิจารณา:

b)

i)

สมาชิก (CPCs), ตามที่ระบุโดยคณะกรรมาธิการในการประชุมใหญ่ประจาปีว่ามีความล้มเหลวซ้าๆ ที่
จะปฏิบัติตามภาระผู้พันตามความตกลง IOTC (IOTC Agreement) ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการอนุรักษ์
และบริหารจัดการของ IOTC โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การไม่ใช้มาตรการหรือการปฏิบัติการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าเรือทีช่ ักธงของตนมีการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ของ IOTC; และ/หรือ

ii)

ประเทศที่มใิ ช่สมาชิก (NCPs) ซึ่งล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ที่ให้ร่วมมือกับ IOTC ในการอนุรักษ์และบริหารจัดการปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายทูน่า, โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง, โดยการไม่ใช้มาตรการหรือการปฏิบัติการควบคุมที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าเรือที่ชักธง
ของตนไม่เข้าไปมีส่วนในกิจกรรมใดๆซึ่งลดทอนความมีประสิทธิภาพของมาตรการอนุรักษ์และ
บริหารจัดการของ IOTC

การวินิจฉัยนี้ควรจะอยู่บนพื้นฐานของการทบทวนข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับตามวรรค 1 หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
, ตามที่เหมาะสม เช่น: ข้อมูลผลจับ ซึ่งรวบรวมโดยคณะกรรมาธิการ; ข้อมูลการค้าชนิดพันธุ์เหล่านี้ซึ่งได้รับ
จากสถิติแห่งชาติ แผนงานเอกสารทางสถิติของ IOTC (IOTC statistical document programme); บัญชี
เรือ IUU ซึ่งรับรองโดย IOTC รวมทั้งข้อมูลอื่นๆที่ได้รับที่ท่าและข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งประมง
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c)

ในการตัดสินใจว่าจะทาการวินิจฉัยหรือไม่ คณะกรรมการปฏิบัติตามของ IOTC ควรพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด รวมทั้งประวัติ และลักษณะ, สถานการณ์แวดล้อม, ขอบเขต และความหนักเบาของการกระทาหรือ
การละเว้นการกระทา
ซึ่งอาจจะลดทอนความมีประสิทธิภาพของมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการของ
IOTC

การแจ้งเตือน Notification
3.

คณะกรรมาธิการควรเรียกร้องให้ สมาชิก (CPCs) และที่ไม่ใช่สมาชิก (NCPs) ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการการกระทาหรือการ
ละเว้นการกระทาตามที่ระบุในวรรค 2 เพื่อที่จะไม่ไปลดทอนความมีประสิทธิภาพของมาตรการอนุรักษ์และบริหาร
จัดการของ IOTC
คณะกรรมาธิการ ควรแจ้งเตือน สมาชิก (CPCs) และที่ไม่ใช่สมาชิก (NCPs) ตามที่ระบุ ดังต่อไปนี:้

4.

a)

เหตุผล ของการวินิจฉัยพร้อมด้วยหลักฐานสนับสนุนที่มีทั้งหมด

b)

โอกาสที่จะตอบต่อคณะกรรมาธิการเป็นลายลักษณ์อักษร คืออย่างน้อย 30 วัน ก่อนที่จะมีการประชุมประจาปี
ของคณะกรรมาธิการ โดยตอบเรื่องที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น หลักฐานซึ่ง
หักล้างการวินิจฉัย หรือ หากเหมาะสม แผนการดาเนินการในการปรับปรุงและขั้นตอนที่ได้ปฏิบัติเพื่อแก้ไข
สถานการณ์

c)

ในกรณีที่ไม่ใช่สมาชิก (NCP) อาจจะมีการพิจารณาเชิญเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุมประจาปี ซึ่งจะ
มีการพิจารณาประเด็นดังกล่าว

สานักเลขาธิการ IOTC ควรส่งข้อเรียกร้องของคณะกรรมาธิการตามที่กล่าวถึงในวรรค 3 ไปให้ สมาชิก (CPC) หรือไม่ใช่
สมาชิก (NCP) โดยไม่ชักช้า เลขาธิการ IOTC ควรจะได้รับการยืนยันการได้รับข้อเรียกร้องดังกล่าวจาก (CPC) หรือไม่ใช่
สมาชิก (NCP) การไม่มีการตอบสนองจากสมาชิก (CPC) หรือไม่ใช่สมาชิก (NCP) ภายในระยะเวลาที่กาหนด ต้องไม่เป็น
เหตุป้องกันไม่ให้มีการดาเนินการจากคณะกรรมาธิการ

การประเมินและการดาเนินการทีเ่ ป็นไปได้ Evaluation and possible actions
5.

คณะกรรมการปฏิบัติตามควรประเมินการตอบสนองของสมาชิก (CPC) หรือไม่ใช่สมาชิก (NCP) ตามที่กล่าวใน วรรค 3
b), พร้อมด้วยข้อมูลใหม่ใดๆ และเสนอต่อคณะกรรมาธิการเพื่อตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้:
a)

การเพิกถอนการวินิจฉัย

b)

การคงไว้ซึ่งสถานะภาพการวินิจฉัยต่อสมาชิก (CPC) หรือไม่ใช่สมาชิก (NCP)

c)

การรับรองการใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการตลาดโดยไม่เลือกปฏิบัติขององค์การการค้าโลก (WTOconsistent market related measures) ตามมาตรา IX วรรค 1 ของความตกลง IOTC (IOTC
Agreement)
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ในกรณีสมาชิก CPCs ควรมีดาเนินการในขอบเขตที่เป็นไปได้ก่อน เช่น การลดโควตาที่มีอยู่ หรือการจากัดปริมาณการจับ
ก่อนที่จะมีการพิจารณาใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการตลาดตามที่กล่าวในวรรคย่อย c) ควรพิจารณาใช้มาตรการที่เกี่ยวข้อง
กับการตลาดเฉพาะในกรณีที่ได้พิสูจน์แล้วว่าการดาเนินการดังกล่าวนั้น ไม่ประสบผลสาเร็จ หรือไม่ได้ผล
6.

คณะกรรมาธิการ, โดยผ่านทางสานักเลขาธิการ IOTC ควรแจ้ง สมาชิก (CPC) และไม่ใช่สมาชิก (NCP) ที่เกี่ยวข้องถึงผล
การตัดสินและเหตุผลของการตัดสินนั้น ตามกระบวนการที่ระบุใน 4

7.

สมาชิก CPCs ควรแจ้งคณะกรรมาธิการ เกี่ยวกับมาตรการใดๆที่ใช้ในการบังคับใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการตลาดโดย
ไม่เลือกปฏิบัติขององค์การการค้าโลก ที่ได้รับรอง ตามวรรค 5

8.

คณะกรรมาธิการควรจัดทาบัญชีรายชื่อสมาชิก(CPC) และไม่ใช่สมาชิก (NCP) ที่ได้รับการดาเนินการมาตรการที่เกี่ยวข้อง
กับการตลาดโดยไม่เลือกปฏิบัติขององค์การการค้าโลก ตาม 5 และ โดยในการพิจารณาให้ NCPs เป็นภาคีที่ไม่ใช่พันธ
สัญญาและไม่ให้ความร่วมมือต่อ IOTC (Non Cooperating Non-Contracting Parties to IOTC)

การทบทวนมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการตลาด Review of market related measures
9.

เพื่อที่จะให้คณะกรรมาธิการรับรองการยกเลิกมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการตลาดที่เป็นไปได้ คณะกรรมการปฏิบัติตามควร
ทบทวนมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการตลาดโดยไม่เลือกปฏิบัติที่ได้รับรองตามวรรค 5 ในแต่ละปี. เมื่อการทบทวนดังกล่าว
แสดงว่าสถานการณ์ได้รับการแก้ไขแล้ว คณะกรรมการปฏิบัติตามจึงควรเสนอต่อคณะกรรมาธิการในการยกเลิก
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการตลาดโดยไม่เลือกปฏิบัติ การตัดสินใจดังกล่าวควรพิจารณาเป็นการเฉพาะว่า CPCs และ/
หรือ NCPs ที่เกี่ยวข้องได้แสดงให้เห็นโดยการส่งหลักฐานที่จาเป็น ว่า สถานการณ์ที่ได้นาไปสู่การรับรองใช้มาตรการที่
เกี่ยวข้องกับการตลาดโดยไม่เลือกปฏิบัตินั้นไม่มีอีกต่อไป

10.

เมื่อข้อมูลที่มีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า แม้จะมีการรับรองให้ยกเลิกมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการตลาดโดยไม่เลือกปฏิบัติตาม
วรรค 9, CPC หรือ NCP ที่เกี่ยวข้องยังคงลดทอนความมีประสิทธิภาพของมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการของ IOTC,
คณะกรรมาธิการอาจจะตัดสินใจโดยทันทีในการดาเนินการ ตามที่เหมาะสม รวมถึงการนามาตรการที่เกี่ยวข้องกับการตลาด
โดยไม่เลือกปฏิบัติตามวรรค 5 กลับมาใช้ ก่อนที่จะทาการตัดสินใจดังกล่าว คณะกรรมาธิการควรเรียกร้องให้ CPC หรือ NCP
ที่เกี่ยวข้องยุติการปฏิบัติโดยมิชอบและหลังจากการการตรวจสอบโดยสานักเลขาธิการ IOTC แล้ว่า CPC หรือ NCP ที่เกี่ยวข้อง
นั้นได้รับข้อเรียกร้องดังกล่าว ควรให้โอกาส CPC หรือ NCP ในการตอบข้อเรียกร้องภายใน 10 วันทาการ การไม่มีการ
ตอบสนองจากสมาชิก (CPC) หรือไม่ใช่สมาชิก (NCP) ภายในระยะเวลาที่กาหนด ต้องไม่เป็นเหตุป้องกันไม่ให้มีการดาเนินการ
จากคณะกรรมาธิการ
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มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ CMMS ที่มผี ลบังคับใช้ ที่ได้รบั การรับรองในการประชุมสมัยที่ 11 ของ IOTC
2007
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ข้อมติ 07/01
เพือ่ ส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามมาตรการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ของ IOTC
ของประเทศสมาชิกที่เป็นสมาชิกพันธสัญญาและสมาชิกที่ไม่ใช่พนั ธสัญญาแต่ให้ความร่วมมือ
อาศัยความ ตาม มาตรา IX วรรค 1 ของความตกลง IOTC, ให้การรับรอง ว่า:
1.

โดยทีไ่ ม่กระทบต่อความรับผิดชอบของรัฐเจ้าของธงซึ่งรับผิดชอบเป็นอันดับแรก, สมาชิก CPCs ต้องใช้มาตรการที่
เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามและสอดคล้องกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของตน:
i)

ในการตรวจสอบข้อกล่าวหา และ/หรือ รายงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใด ๆ
ภายใต้เขตอานาจของตนซึ่งกิจกรรมตามที่ได้อธิบายไว้ในวรรค 1 ของข้อมติ 06/01 on Establishing a List
of Vessels Presumed to Have Carried Out Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in the
IOTC Area; [บังคับใช้แทนโดยข้อมติ Resolution 09/03, then Resolution 11/03]

ii)

การดาเนินการเพื่อตอบสนองต่อกิจกรรมทีไ่ ด้ตรวจสอบใดๆตามวรรค 1 i)

iii)

การให้ความร่วมมือเพื่อนามาตรการและการดาเนินการตามที่กล่าวถึงในวรรค 1 i) ไปปฏิบัติ

ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ CPC ควรให้ความร่วมมือในการดาเนินการการตามมาตรการอนุรักษ์และการบริหาร
จัดการของ IOTC และ CPC ควรแสวงหาความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมภายในขอบเขตอานาจทางกฎหมายของตน
2.

เพื่อช่วยในการนาข้อมตินี้ไปปฏิบัติ, สมาชิก CPCs ต้องส่งรายงานซึ่งเป็นไปตามกฎหมายการรักษาความลับของประเทศ
ไปที่สานักเลขาธิการ IOTC และ CPCs อื่นๆ เกี่ยวกับการดาเนินการและมาตรการที่ใช้ตามวรรค 1 โดยทันท่วงที

3.

บทบัญญัตินี้ต้องมีผลบังคับใช้นับจาก 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2008. สมาชิก CPCs อาจจะตัดสินใจโดยสมัครใจที่จะนา
บทบัญญัตินี้ไปปฏิบัติก่อนวันดังกล่าว
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มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ CMMS ที่มผี ลบังคับใช้ ที่ได้รบั การรับรองในการประชุมสมัยที่ 9 ของ IOTC
2005
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ข้อมติ 05/01
เรื่อง มาตรการอนุรักษ์และและบริหารจัดการสาหรับปลาทูน่าตาโต
อาศัยความ ตาม มาตรา IX วรรค 1 ของความตกลง IOTC, ให้การรับรอง ว่า:
1.

สมาชิกประเภทพันธสัญญาและประเภทไม่ใช่พันธสัญญาแต่ให้ความร่วมมือ (CPC’s) ต้องจากัดปริมาณการจับปลาทูน่า
ตาโต ให้อยู่ในระดับปริมาณการจับล่าสุดที่ได้รายงานโดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์

2.

คณะกรรมาธิการต้องเรียกร้องให้ไต้หวัน (Taiwan, Province of China) จากัดปริมาณการจับปลาทูน่าตาโตในพื้นที่
IOTC ให้อยู่ที่ 35,000 ตัน ต่อปี

3.

ในการประชุมคณะกรรมาธิการสมัยที่ (10th Session of the Commission) ต้องกาหนดระดับปริมาณการจับชั่วคราว
สาหรับระยะเวลา 3 ปี สาหรับสมาชิก CPC’ที่มีปริมาณการจับปลาทูน่าตาโตมากกว่า 1000t

4.

สมาชิก CPC’s รวมทั้งรัฐชายฝั่งกาลังพัฒนา โดยเฉพาะรัฐหมูเ่ กาะขนาดเล็กและดินแดนกาลังพัฒนา ที่มีปริมาณการจับ
ต่ากว่า 1000 ตัน ซึ่งตั้งใจที่จะเพิ่มปริมาณการจับเหล่านี้ให้มากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ จะได้รับอนุญาตให้ส่ง ‘แผนการ
พัฒนากองเรือ Fleet Development Plans’ ในช่วงระยะเวลาชั่วคราว 3 ปี ตามที่กล่าวถึงในวรรค 3 ข้างต้น

5.

ในระหว่างระยะเวลา 3 ปี นี้ คณะกรรมาธิการต้องพัฒนากลไกในการจัดสรรโควตาปลาทูน่าตาโต ในช่วงระยะเวลาที่
กาหนด สาหรับสมาชิก CPC’s ทั้งหมด

6.

การเข้าถึงทรัพยากรปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายปลาทูน่าที่พบในพืน้ ที่อานาจของ IOTC ในอนาคต จะเป็นส่วนที่
พิจารณาจากระดับความรับผิดชอบต่อข้อมตินี้ของสมาชิก CPC’s

7.

คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ IOTC มีภาระหน้าที่ในการให้คาแนะนา รวมทั้งคาแนะนาที่เกี่ยวกับ;
o ผลกระทบของระดับปริมาณการจับที่แตกต่างกันต่อ SSB (โดยสัมพันธ์กับ MSY หรือจุดอ้างอิงที่เหมาะสม
อื่นๆ)
o ผลกระทบของการรายงานผิดพลาดและการจับอย่างผิดกฎหมายต่อการประเมินสภาวะประชากรปลาทูน่า
ตาโต และระดับของการลดปริมารการจับที่จาเป็น
o การประเมินผลกระทบของระดับของการลดปริมาณการจับที่แตกต่างกันโดยเครื่องมือประเภทหลักๆ

8.

ดังที่กล่าวมาแล้ว คณะกรรมาธิการรับทราบเกี่ยวกับรัฐชายฝั่งกาลังพัฒนา โดยเฉพาะรัฐหมู่เกาะขนาดเล็กและดินแดน
กาลังพัฒนา ที่อยู่ในพื้นทีค่ วามตกลง IOTC [area of competence] ว่ามีเศรษฐกิจส่วนใหญ่พึ่งพิงอยู่กับการประมง
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ข้อมติ 05/03
เกี่ยวกับการจัดตัง้ แผนงานตรวจสอบทีท่ ่าของ IOTC
อาศัยความ ตาม มาตรา IX วรรค 1 ของความตกลง IOTC, ให้การรับรอง ว่า:
1.

มาตรการทั้งหมดที่ให้ไว้ตามข้อมตินี้ ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ

2.

มาตรการที่ดาเนินการโดยรัฐเจ้าของท่าตามความตกลงนี้ ต้องดาเนินการโดยคานึงถึงอย่างเต็มที่ต่อสิทธิและหน้าที่ของรัฐ
เจ้าของท่าในการดาเนินการตามมาตรการตามกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของมาตรการอนุรักษ์
และบริหารจัดการระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลก

3.

แต่ละสมาชิกประเภทพันธสัญญาและประเภทไม่ใช่พันธสัญญาแต่ให้ความร่วมมือ (ต่อไปนี้กล่าวถึงในนาม CPC’s)
อาจจะ ตรวจสอบเอกสาร เครื่องมือประมง และปริมาณผลจับที่อยู่บนเรือประมง เมื่อเรือดังกล่าวเข้าที่ท่าหรือจุดจอด
ห่างฝั่ง (ports หรือ offshore terminals) อย่างสมัครใจ การตรวจสอบต้องดาเนินการโดยที่ให้เรือได้รับการรับการ
รบกวนและความไม่สะดวกน้อยที่สุด และโดยหลีกเลี่ยงการเสื่อมคุณภาพของสัตว์น้า

4.

แต่ละ CPC, ตามข้อมติ Resolution 01/03, ต้องจัดทาแผนการส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อมติที่บัญญัติขึ้นโดย IOTC โดย
เรือที่มใิ ช่รัฐภาคี การรับเอาข้อมติทเี่ ป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งห้ามการนาเข้าฝั่งและการขนถ่ายโดยเรือที่
มิใช่รัฐภาคี เมื่อพบว่าชนิดพันธุ์ที่เป็นผลจับนั้นอยู่ภายใต้ความตกลง IOTC ได้มาโดยวิธีการซึ่งบ่อนทาลายความมี
ประสิทธิภาพของมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการซึ่งรับรองโดยคณะกรรมาธิการ

5.

ในเหตุการณ์ซึ่งรัฐเจ้าของท่าพิจารณาว่ามีหลักฐานการละเมิดมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการซึ่งรับรองโดย
คณะกรรมาธิการ โดยเรือของ CPC’s รัฐเจ้าของท่าต้องแจ้งเรื่องนี้ให้กับรัฐเจ้าของธงที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมาธิการ
ตามความเหมาะสม. รัฐเจ้าของท่าจะต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนของเรือรวมทั้งบันทึกการตรวจสอบใดๆ ในกรณีดังกล่าว ต่อ
รัฐเจ้าของธงและคณะกรรมาธิการ รัฐเจ้าของธงต้องส่งรายละเอียดการดาเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรือ่ งดังกล่าว

6.

ไม่มีสิ่งใดในคาแนะนานี้ที่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิอธิปไตยเหนือท่าที่อยู่ในดินแดนของตนตามกฎหมายระหว่างประเทศ

7.

โดยตระหนักถึงเรื่องการตรวจสอบดังกล่าว การตรวจสอบที่ท่าควรจะดาเนินการในพื้นฐานที่ไม่เลือกปฏิบัติ โดยควรให้
ความสาคัญต่อการตรวจสอบเรือที่มิใช่ภาคีเป็นอันดับแรก

8.

แต่ละสมาชิก CPC ต้องส่งรายชื่อเรือประมงต่างชาติที่นาปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายทูน่าที่จับจากพื้นที่ IOTC มาเข้าฝั่ง
ในปีที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ต้องมีรายละเอียดองค์ประกอบผลจับเป็นน้าหนักรายชนิดสัตว์น้าที่นามาขึ้นฝั่ง โดยต้องส่งใน
รูปแบบอิเลคทรอนิกส์ให้กับเลขาธิการ IOTC ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม ของแต่ละปี

9.

ข้อมติ 02/01 Relating to the establishment an IOTC programme of inspection in port ถูกบังคับใช้แทนโดย
ข้อมตินี้
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ข้อมติ 05/05
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ปลาฉลามที่ถูกพลอยจับจากการประมงที่จัดการโดย IOTC
อาศัยความ ตาม มาตรา IX วรรค 1 ของความตกลง IOTC, ให้การรับรอง ดังต่อไปนี้:
1.

สมาชิกประเภทพันธสัญญาสมาชิกประเภทไม่ใช่พันธสัญญาแต่ให้ความร่วมมือ (CPCs) ต้องรายงานข้อมูลรายปี ของผล
จับปลาฉลาม ตามระเบียบวิธีการรายงานข้อมูลของ IOTC รวมทั้งข้อมูลย้อนหลังที่มี

2.

ในปี 2006 คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ (โดยความร่วมมือกับคณะทางานเรือระบบนิเวศและสัตว์น้าพลอยจับได้) ให้
คาแนะนาเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานภาพของปลาฉลามชนิดที่สาคัญ และเสนอแผนการวิจัยและกรอบเวลาเพื่อการประเมิน
สถานภาพของประชากรปลาฉลามได้อย่างครอบคลุม

3.

สมาชิก CPCs ต้องใช้มาตรการที่จาเป็นเพื่อกาหนดให้ชาวประมงของตนใช้ประโยชน์ปลาฉลามที่จับได้ทั้งหมดอย่างเต็มที่
การใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ หมายถึง การเก็บรักษาปลาฉลามทุกส่วนไว้บนเรือ ยกเว้นหัว อวัยวะภายในและหนัง จนกว่า
เรือจะมาถึง ณ จุด เข้าฝั่งครั้งแรก
4. สมาชิก CPCs ต้องกาหนดให้เรือของตน ห้ามเก็บรักษาครีบของฉลามเกิน 5 % ของน้าหนักปลาฉลามที่มีอยู่ในเรือ,
จนกว่าเรือจะมาถึง ณ จุด เข้าฝั่งครั้งแรก สมาชิก CPCs ซึ่งปัจจุบันมิได้กาหนดให้ครีบ และตัวฉลามขนถ่ายออกจากเรือ
พร้อมกัน ณ จุด เข้าฝั่งครั้งแรก ต้องใช้มาตรการที่จาเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดสัดส่วน 5 % โดยผ่าน
ทางกระบวนการออกใบรับรอง การติดตามตรวจสอบโดยผู้สังเกตการณ์, หรือมาตรการอื่นที่เหมาะสม

5.

สัดส่วนครีบต่อน้าหนักตัวของปลาฉลามที่กล่าวถึงในวรรค 4 ต้องได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และ
รายงานกลับไปที่คณะกรรมาธิการ ในปี 2006 เพื่อการปรับปรุงแก้ไข หากจาเป็น

6.

ห้ามเรือประมงทาการเก็บรักษาไว้บนเรือขนถ่าย หรือนาครีบฉลามใดๆเข้าฝั่ง โดยฝ่าฝืนข้อมตินี้

7.

ในการประมงซึ่งไม่ได้มีเป้าหมายเป็นปลาฉลามโดยตรง สมาชิก CPCs ต้องสนับสนุนการปล่อยฉลามที่มีชีวิต โดยเฉพาะ
ฉลามวัยอ่อน และฉลามที่ตั้งท้องซึ่งถูกจับได้โดยบังเอิญ และมิได้ใช้เพื่อเป็นอาหาร และ/หรือ เพื่อการยังชีพ เท่าที่จะ
เป็นไปได้

8.

หากเป็นไปได้, สมาชิก CPCs ต้องดาเนินการวิจัยเพื่อหาวิธีทาให้เครื่องมือประมงมีการเลือกจับมากขึ้น (เช่น ผลของการ
หลีกเลี่ยงการใช้ลวดนา (wire traces))

9.

หากเป็นไปได้ สมาชิก CPCs ต้องดาเนินการวิจัยเพื่อหาแหล่งเลี้ยงตัวในวัย

10.

คณะกรรมาธิการ ต้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อประเทศกาลังพัฒนาในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลจับปลา
ฉลามของประเทศเหล่านี้

11.

ข้อมตินี้ใช้กับปลาฉลามที่จับได้โดยการประมงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโดย IOTC เท่านั้น

12.

การนาบทบัญญัติไปใช้โดยที่ไม่กระทบต่อการประมงพื้นบ้านทั้งหลายซึ่งทาแบบดั้งเดิมโดยไม่มีการทิ้งซากปลาฉลาม
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ข้อเสนอแนะ 05/07
เกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารจัดการสาหรับเรือประมงปลาทูน่า
อาศัยความตามวรรค 8 มาตรา IX ของความตกลง IOTC, เสนอแนะว่า:
1.

สมาชิก CPCs ควรใช้มาตรการที่ตรงกับมาตรฐานการบริหารจัดการขั้นต่า (Annex I) ในการออกใบอนุญาตทาประมง
(license) ให้กับ “เรือประมงที่ได้รับอนุญาต authorised fishing vessels” (AFVs ตามที่กาหนดใน ข้อมติ 05/02
[บังคับใช้แทนโดย ข้อมติ 07/02, และต่อมาโดย ข้อมติ 12/02])

2.

สมาชิก CPCs ทั้งหมด ควรร่วมมือกับ CPCs ซึ่งออกใบอนุญาตทาประมง (licenses) ให้กับเรือ AFVs ของตน เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารจัดการขั้นต่า

3.

สมาชิก CPC รัฐเจ้าของธงซึ่งออกใบอนุญาตทาประมง (licenses) ให้กับเรือ AFVs ของตน ควรรายงานต่อ
คณะกรรมาธิการทุกปี เกี่ยวกับมาตรการที่ใช้ทั้งหมดตามวรรค 1 โดยใช้รูปแบบการรายงานที่แสดงไว้ใน ผนวก Annex II
ผนวก I
มาตรฐานการบริหารจัดการสาหรับเรือประมงที่ได้รับอนุญาต
IOTC Management Standard for the AFVs

สมาชิก CMMs, ควร:
การบริหารจัดการในแหล่งประมง Management in the fishing grounds
i.

หากเหมาะสม ติดตามและตรวจสอบโดยเรือลาดตระเวนและรักษาไว้ซึ่งการตรวจตรากิจกรรมของเรือเพื่อที่จะ
แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตาม มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการของ IOTC

ii.

หากเหมาะสม ใช้ผู้สังเกตการณ์วิทยาศาสตร์ประจาอยู่ในเรือประมงตามข้อมติของคณะกรรมาธิการ

iii.

กาหนดให้มีการติดตั้งระบบติดตามเรือด้วยดาวเทียมในเรือประมง AFVs ที่ปฏิบัติการในพื้นที่
IOTC ตามข้อมติ 02/02 [บังคับใช้แทนโดย ข้อมติ 06/03 และต่อมาโดย Resolution 15/03]

iv.

กาหนดให้มกี ารรายงานการ เข้า/ออก จากพื้นที่บริหารจัดการ และพื้นที่ เว้นแต่ได้มีการระบุตาแหน่งผ่านระบบ
การติดตามเรือประมง

v.

กาหนดให้มีการรายงานรายวันหรือเป็นระยะๆปริมาณการจับรายชนิดซึ่งมีการกาหนดปริมาณการจา

การบริหารจัดการการขนถ่าย Management of transhipment (จากแหล่งประมง ถึง ท่าขึ้นสัตว์น้า)
i.

กาหนดให้มีการรายงานการขนถ่ายของเรือประมงเป็นรายชนิดสัตว์น้าและรายพื้นที่บริหารจัดการ

ii.

ดาเนินการตรวจสอบที่ท่าตามข้อมติ Resolution 05/03

iii.

ดาเนินการตามแผนงานเอกสารทางสถิติ (statistical document programs) ตามข้อมติ 01/06 และ 03/03
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การบริหารจัดการทีท่ ่า Management at landing ports
i.

รวบรวมข้อมูลการขึ้นฝั่งและข้อมูลการขนถ่ายเพื่อตรวจสอบข้อมูลการจับ โดยการประสานงานกับ CPCs ตาม
ความเหมาะสม

ii.

กาหนดให้มีการรายงานการนาสัตว์น้าขึ้นท่าของเรือประมงเป็นรายชนิดสัตว์น้าและรายพื้นที่บริหารจัดการ
ผนวก II
รูปแบบการรายงานประจาปีในการดาเนินการตาม IOTC management standard for AFVs

a. การบริหารจัดการในแหล่งประมง Management in the fishing grounds
Scientific Observer Satellite-based vessel Daily or required
boarding
monitoring system periodic catch report

Entry/Exit report

Yes, No
Note

%

% or number of
vessels

Method

Method

b. การบริหารจัดการการขนถ่าย Management of transhipment (from the fishing grounds to the landing ports)
Transhipment report

Port inspection

Method

Method

Statistical document
program

Yes, No
Note

c. การบริหารจัดการทีท่ ่า Management at landing ports
Landing inspection

Landing reporting

Method

Method

Yes, No
Note
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Cooperation with other
Parties

มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ CMMS ที่มผี ลบังคับใช้ ที่ได้รบั การรับรองในการประชุมสมัยที่ 8 ของ IOTC
2003
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ข้อมติ 03/01
เรื่อง การจากัดขีดความสามารถในการทาประมงของสมาชิกประเภทพันธสัญญา และสมาชิกประเภทไม่ใช่พันธสัญญาแต่ให้
ความร่วมมือ
รับรอง โดยอาศัยความ ตาม มาตรา IX วรรค 1 ของความตกลง IOTC, ว่า:
1.

สมาชิกประเภทพันธสัญญา และสมาชิกประเภทไม่ใช่พันธสัญญาแต่ให้ความร่วมมือ (CPCs) ซึ่งมีเรือมากกว่า 50 ลาใน
ระเบียนรายชื่อเรือ ปี 2003 ของ IOTC ต้องจากัดจานวนในปี 2004 และปีต่อๆไป โดยเรือที่มีขนาดความยาวเรือ (LOA)
มากกว่า 24 เมตร (ต่อไปนี้เรียกว่า LSFVs) ให้มจี านวนเท่ากับจานวนเรือที่ได้ขึ้นทะเบียนในปี 2003 ในระเบียนรายชื่อ
เรือปี 2003 ของ IOTC 1

2.

การจากัดจานวนเรือนี้ จะต้องเทียบเท่ากับขนาดโดยรวมทั้งหมดในหน่วย GRT (Gross Registered Tonnage) หรือ GT
(Gross Tonnage) และเมื่อเรือถูกเปลี่ยนด้วยเรืออื่น ขนาดโดยรวมทั้งหมดต้องไม่เกิน

3.

สมาชิก CPCs อื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนากองเรือของตน ให้มากกว่าที่ได้รับอนุญาตภายใต้กระบวนการบริหารใน
ปัจจุบันจะต้องจัดทาแผนพัฒนากองเรือ ตามที่บัญญัติไว้ใน ข้อมติ 02/05 [บังคับใช้แทนโดยข้อมติ 05/02, และต่อมา
เป็น ข้อมติ 07/02, และต่อมาเป็น ข้อมติ 13/02, และต่อมาเป็น ข้อมติ 14/04 และต่อมาเป็น ข้อมติ Resolution
15/04]. แผนนี้จะต้องจัดส่งต่อคณะกรรมาธิการเพื่อเป็นข้อมูลและบันทึกไว้ในการประชุมสมัยที่ 2004/05 Sessions
และต้องกาหนด, inter alia, ประเภท ขนาด และที่มาของเรือ และแผนการที่จะนาเรือเข้าสู่การประมง

4.

ดังที่กล่าวมาแล้ว, คณะกรรมาธิการรับทราบเกี่ยวกับรัฐชายฝั่งกาลังพัฒนา โดยเฉพาะรัฐหมู่เกาะขนาดเล็กและดินแดน
กาลังพัฒนา ที่อยู่ในพื้นทีค่ วามตกลง IOTC [area of competence] ว่ามีเศรษฐกิจส่วนใหญ่พึ่งพาจากการประมง

1

Including authorisations currently foreseen under administrative process
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ข้อมติ 03/03
เกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงแบบฟอร์มเอกสารสถิติ ของ IOTC
รับรอง โดยอาศัยความ ตาม มาตรา IX วรรค 1 ของความตกลง IOTC, ว่า:
ตัวอย่างแบบฟอร์มของ statistical documents และ instruction sheets ในข้อมติ Resolution 01/06 Concerning the
IOTC Bigeye tuna statistical document programme ต้องถูกใช้แทนโดยแบบฟอร์ม statistical documents และ
instruction sheets ตามที่แนบ
คณะกรรมาธิการต้อง ต้องติดต่อกับองค์การจัดการประมงระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องอื่นๆซึ่งได้จัดทาแผนการเอกสารสถิติและ
ระเบียนเรือที่ได้รับอนุญาต และร้องขอให้องค์กรเหล่านั้นดาเนินการปรับปรุงให้ในทานองเดียวกัน
ผนวก I
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสถิติปลาทูน่าตาโตของ IOTC
1.

แบบฟอร์มตัวอย่างเอกสารสถิติปลาทูน่าตาโตของ IOTCอยูใ่ นภาคผนวก.

2.
ศุลกากร หรือหน่วยงานของรัฐบาลตามที่เหมาะสม จะร้องขอ และตรวจสอบเอกสารการนาเข้าทั้งหมด รวมทั้งเอกสาร
สถิติปลาทูน่าตาโตของ IOTC (IOTC Bigeye Tuna Statistical Document) ของปลาทูน่าตาโตทั้งหมดในเรือบรรทุก เจ้าหน้าที่
เหล่านั้นอาจจะตรวจสอบของที่บรรจุในแต่ละเรือบรรทุก เพื่อตรวจสอบข้อมูลในเอกสาร
3.
เฉพาะเอกสารที่สมบูรณ์และถูกต้องเท่านั้น ที่จะสามารถรับรองว่าเรือบรรทุกปลาทูน่าตาโตนั้นจะได้รับอนุญาตให้เข้ามา
ในดินแดนของสมาชิก Contracting Parties
4.
เรือบรรทุกปลาทูน่าตาโตซึ่งมีเอกสาร Bigeye Tuna Statistical Documents ที่ไม่ถูกต้อง (i.e., เอกสารที่ไม่ถูกต้อง
หมายความว่า Bigeye Tuna Statistical Document นั้นอาจจะเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ไม่มี, ไม่สมบูรณ์, ไม่ถูกต้อง หรือ
ปลอมแปลง) จะถูกพิจารณาว่าเป็นเรือขนส่งปลาทูน่าตาโตที่ผิดกฎหมาย, ซึ่งขัดต่อความพยายามในการอนุรักษ์ของ IOTC และการ
เข้ามาของเรือนั้นจะถูกระงับ (อยู่ระหว่างรอเอกสารที่ถูกต้องสมบูรณ์ PENDING RECEIPT OF A PROPERLY COMPLETED
DOCUMENT) ไม่ให้เข้ามาในในดินแดนของสมาชิก หรืออยู่ภายใต้กฎหมายปกครองหรือการลงโทษ
5.
การนาเข้าชิ้นส่วนอื่นๆของปลา ที่ไม่ใช่เนื้อ, เช่น, หัว, ตา, ไข่, เครื่องใน, หาง อาจจะได้รับการอนุญาตโดยไม่ต้องมี
เอกสาร
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ผนวก II
ข้อกาหนดเกี่ยวกับใบรับรอง IOTC BIGEYE TUNA RE-EXPORT CERTIFICATE
1.

ตัวอย่างแบบฟอร์มของ IOTC Bigeye Tuna Re-export Certificate ต้องเป็นไปตามภาคผนวก

2.
ศุลกากรหรือหน่วยงานรัฐบาลที่เหมาะสมอื่นๆจะร้องขอและตรวจสอบเอกสารการนาเข้าทั้งหมดรวมทั้ง IOTC Bigeye
Tuna Re-export Certificate สาหรับปลาทูน่าตาโตที่มากับเรือ. หน่วยงานเหล่านั้นอาจจะตรวจของที่อยู่ในแต่ละ shipment
เพื่อตรวจสอบกับข้อมูลในเอกสาร
3.

เฉพาะปลาทูน่าตาโตที่มีเอกสารถูกต้องครบถ้วนเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้นาเข้ามาสู่อาณาจักรของสมาชิกพันธสัญญา

4.
สมาชิกพันธสัญญาต้องมีอิสระในการตรวจรับรอง IOTC Bigeye Tuna Re-export Certificates สาหรับปลาทูน่าตาโตที่
นาเข้าโดยสมาชิกพันธสัญญานั้น, ไม่ว่าจะเพื่อตรวจรับรอง Bigeye Tuna Statistical Documents หรือ IOTC Bigeye Tuna Reexport Certificates ตามที่แนบ. IOTC Bigeye Tuna Re-export Certificates ต้องได้รับการตรวจรับรองโดยหน่วยงานรัฐบาล
หรือโดยสถาบันที่ได้รับการยอมรับและรับรองจากรัฐบาลของสมาชิกพันธสัญญาในการตรวจรับรอง เอกสาร IOTC Bigeye Tuna
Statistical Document. สาเนาของต้นฉบับ Bigeye Tuna Statistical Document ที่มากับปลาทูน่าตาโตต้องแนบไปกับ IOTC
Bigeye Tuna Re-export Certificate. สาเนาของต้นฉบับ Bigeye Tuna Statistical Document ที่ได้แนบไปดังกล่าวต้อง
รับรองโดยหน่วยงานรัฐบาลหรือโดยสถาบันที่ได้รับการยอมรับและรับรองจากรัฐบาลซึ่งรับรอง IOTC Bigeye Tuna Statistical
Document. เมื่อ re-exported Bigeye tuna ถูกทาการ re-exported อีกครั้ง, สาเนาของเอกสารทั้งหมด, รวมทั้งสาเนาที่รับรอง
แล้วของ Statistical Document และ Re-export Certificate ที่แนบมากับปลาทูน่าตาโตขณะที่มกี ารนาเข้า, ต้องแนบไปกับการ
Re-export Certificate ฉบับใหม่ เพื่อให้มีการตรวจรับรองโดยสมาชิกพันธสัญญาที่มีการ re-exporting. สาเนาทั้งหมดของ
เอกสารที่แนบไปกับ Re-export Certificate ฉบับใหม่ จะต้องได้รับการรับรองโดยหน่วยงานรัฐบาลหรือโดยสถาบันที่ได้รับการ
ยอมรับและรับรองจากรัฐบาลซึ่งรับรอง IOTC Bigeye Tuna Statistical Document
5.
เรือขนสินค้าที่ไม่มี Bigeye Tuna Re-export Certificate ที่ถูกต้อง (เช่น, เอกสารที่ไม่ถูกต้องหมายความว่า ไม่ว่าจะ ไม่
มีเอกสารมากับเรือ, ไม่สมบูรณ์, ไม่ถูกต้อง หรือปลอม) จะถูกพิจารณาว่าเป็นการขนปลาทูน่าตาโตอย่างไม่ถูกกฎหมายซึ่งขัดกับ
ความพยายามของ IOTC ในการอนุรักษ์, และจะถูกระงับการนาเข้ามา (ระงับเพื่อรอเอกสารที่ถูกต้องสมบูรณ์ PENDING RECEIPT
OF A PROPERLY COMPLETED DOCUMENT) ในอาณาจักรของสมาชิกพันธสัญญา หรือดาเนินการทางปกครองหรือการลงโทษ
อื่น
6.
สมาชิกพันธสัญญา IOTC ซึ่งรับรอง Re-export ตามกระบวนการที่กาหนดในวรรค 4 ต้องกาหนดเอกสารที่จาเป็นต่อ
ตัวแทนผู้ค้าที่มีการ re-exporting ปลาทูน่าตาโต (เช่น สัญญาการขายที่เป็นลายลักษณ์อักษร) ซึ่งเพื่อรับรองว่าปลาทูน่าที่จะถูก
re-exported นั้น สอดคล้องกับปลาทูน่าตาโตที่นาเข้า (imported). สมาชิกพันธสัญญา ซึ่งรับรอง Re-export Certificates ต้อง
ส่งหลักฐานเหล่านี้ให้กับรัฐเจ้าของธงและรัฐที่มีการนาเข้าเมื่อมีการร้องขอ
6.
การนาเข้าชิ้นส่วนอื่นๆของปลาทีไ่ ม่ใช่เนื้อปลา, เช่น, หัว, ตา, ไข่, เครื่องใน, หาง อาจจะได้รับการอนุญาตโดยไม่ต้องมี
เอกสาร
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ข้อมติ 01/03
การจัดตัง้ แผนงานส่งเสริมการปฏิบัตติ ามข้อมติที่กาหนดโดย IOTC ของเรือที่มิใช่ของภาคีสมาชิก
ESTABLISHING A SCHEME TO PROMOTE COMPLIANCE BY NON-CONTRACTING PARTY VESSELS WITH
RESOLUTIONS ESTABLISHED BY IOTC
รับรอง โดยอาศัยความ ตาม มาตรา IX วรรค 1 ของความตกลง IOTC, ว่า:
1. การสังเกตการณ์ เรือของสมาชิกพันธสัญญา หรืออากาศยานของภาคีที่มใิ ช่สมาชิกพันธสัญญา, เรือขององค์กรหรือ
องค์กรประมง, ซึ่งแสดงให้เห็นเหตุอันเชื่อได้ว่าเรือเหล่านี้ทาการประมงโดยขัดต่อมาตรการอนุรักษ์หรือบริหารจัดการของ
IOTC, ต้องรายงานต่อหน่วยงานที่เหมาะสมของรัฐเจ้าของธงเรือที่มีการสังเกตการณ์นั้นโดยทันที และหลังจากนั้น
สมาชิกพันธสัญญาแจ้งหน่วยงานที่เหมาะสมของรัฐเจ้าของธงเรือที่ทาการประมงโดยทันที. แต่ละสมาชิกพันธสัญญาที่ทา
การสังเกตการณ์ต้องแจ้งต่อสานักเลขาธิการ IOTC โดยทันที ซึ่งสานักเลขาธิการ IOTC ต้องแจ้งสมาชิกพันธสัญญาอื่นๆ
2. เรือประมงที่ชักธงของรัฐภาคีที่มิใช่สมาชิกพันธสัญญา, ขององค์กรหรือองค์กรประมง ซึ่งถูกพบเห็นในพื้นที่ IOTC Area,
ตามเงื่อนไขที่กล่าวในวรรค 1 จะถือว่าบั่นทอนมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการของ
3. เมื่อเรือประมงของรัฐภาคีที่มิใช่สมาชิกพันธสัญญา ขององค์กรหรือองค์กรประมง ตามที่กล่าวในวรรค 2 เข้ามาที่ท่าของ
สมาชิกพันธสัญญาใดโดยสมัครใจ เรือจะต้องถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่สมาชิกพันธสัญญาที่ได้รับมอบอานาจ ซึ่งมี
ความรู้เกี่ยวกับมาตรการ IOTC และต้องไม่อนุญาตให้มีการนาปลาเข้าฝั่งหรือขนถ่ายปลาใดๆจนกว่าจะมีการตรวจสอบ
การตรวจสอบดังกล่าวต้องรวมถึงเอกสารประจาเรือ, logbooks, เครื่องมือประมง, ผลจับในเรือและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมของเรือในพื้นที่ IOTC
4. ห้ามการนาเข้าฝั่งและการขนถ่ายปลาทั้งหมดของเรือจากรัฐภาคีที่มใิ ช่สมาชิกพันธสัญญา, ขององค์กรหรือองค์กรประมง
ซึ่งได้รับการตรวจสอบตามวรรค 3 แล้วพบว่ามีชนิดพันธุ์สัตว์น้าที่อยู่ภายใต้มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการของ
IOTC อยู่ในเรือ, เว้นแต่เรือแสดงให้เห็นว่าปลานั้นจับมาจากนอกพื้นที่ IOTC หรือจับโดยปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์
และบริหารจัดการของ IOTC ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกาหนดในความตกลง
5. ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจเรือของรัฐภาคีที่มใิ ช่สมาชิกพันธสัญญาขององค์กรหรือองค์กรประมงที่ดาเนินการที่ท่าของ
สมาชิกพันธสัญญา, และการดาเนินการใดที่หลังจากนั้นต้องส่งให้กับคณะกรรมาธิการโดยทันที. สานักเลขาธิการ IOTC
Secretariat ต้องส่งข้อมูลนี้ให้กับสมาชิกพันธสัญญาทั้งหมด และส่งให้กับรัฐเจ้าของธงที่เกี่ยวข้อง
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ข้อมติ 01/06
เกี่ยวกับแผนดาเนินการเอกสารทางสถิติปลาทูน่าตาโต
CONCERNING THE IOTC BIGEYE TUNA STATISTICAL DOCUMENT PROGRAMME
เสนอแนะ, ตามวรรค ของมาตรา IX ของความตกลง, ว่า,
1.

ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2002, หรือโดยเร็วที่สุดหลังจากนั้น, สมาชิกพันธสัญญาต้องกาหนดให้ปลาทูน่าตาโตทั้งหมดที่
นาเข้ามาในอาณาจักรของตน ต้องมีเอกสาร IOTC Bigeye Tuna Statistical Document ซึ่งตรงตามข้อกาหนดที่ระบุ
ไว้ในผนวก I หรือ IOTC Bigeye Tuna Re-export Certificate ซึ่งตรงตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในผนวก II. ปลาทูน่าตาโต
ที่จับจากเรือประมงอวนล้อมจับและเบ็ดตวัด และมีเป้าหมายหลักเพื่อป้อนโรงงานปลากระป๋องในพืน้ ที่ความตกลง ไม่ได้
อยู่ภายใต้ข้อกาหนดที่ต้องมีเอกสารสถิตินี้. คณะกรรมาธิการและสมาชิกพันธสัญญาที่นาเข้าปลาทูน่าตาโตต้องติดต่อ
ประเทศผู้ส่งออกทั้งหมดเพื่อแจ้งแผนการดาเนินการนี้ล่วงหน้า ก่อนที่จะนาแผนไปดาเนินการปฏิบัติ

2.

1) IOTC Bigeye Tuna Statistical Document ต้องได้รับการตรวจรับรองโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาล หรือบุคคลหรือ
หน่วยงานที่ได้รับการมอบอานาจจากรัฐเจ้าของธงเรือ ซึ่งทาการประมงปลาทูน่า, หรือ, หากเรือประมงปฏิบัติการประมง
ภายใต้การร่วมทุน (charter) ต้องได้รับการตรวจรับรองโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาล หรือบุคคลอื่นที่ได้รับการมอบอานาจจาก
รัฐที่ส่งออก (export)
2) IOTC Bigeye Tuna Re-export Certificate ต้องได้รับการตรวจรับรองโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาล หรือบุคคลหรือ
หน่วยงานอื่นที่ได้รับการมอบอานาจจากรัฐที่ทาการส่งออก (re-exported)

3.

แต่ละสมาชิกพันธสัญญาต้องส่งตัวอย่างแบบฟอร์ม statistical document และ re-export certificate ที่กาหนดให้ใช้
สาหรับการนาเข้าปลาทูน่าตาโตและข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองตามรูปแบบที่กาหนดใน ผนวก IV ให้กับเลขาธิการ IOTC
และแจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆของแบบฟอร์ม ให้ทันกับเวลา

4.

สมาชิกพันธสัญญาซึ่งส่งออกปลาทูน่าตาโตต้องรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแผนการดาเนินการนี้

5.

สมาชิกพันธสัญญาซึ่งนาเข้าปลาทูน่าตาโตต้องรายงานข้อมูลที่รวบรวมได้จากแผนการดาเนินการนี้ต่อเลขาธิการ IOTC
ในแต่ละปี โดยรายงานภายในวันที่ 1 เมษายน สาหรับข้อมูลของช่วง 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม ของปีก่อนหน้า และ
รายงานภายในวันที่ 1 ตุลาคม สาหรับข้อมูลของช่วง 1 มกราคม – 30 มิถุนายน ของปีที่รายงาน ซึ่งเลขาธิการ IOTC
ต้องแจ้งเวียนให้กับสมาชิกพันธสัญญาทั้งหมด รูปแบบการรายงานตามผนวก III

6.

สมาชิกพันธสัญญาซึ่งส่งออกปลาทูน่าตาโตต้องตรวจสอบข้อมูลการส่งออกเมื่อได้รับเอกสารการนาเข้าตามที่ระบุในวรรค
5 จากเลขาธิการ IOTC, และรายงานผลต่อคณะกรรมาธิการทุกปี

7.

สมาชิกพันธสัญญา ควรแลกเปลี่ยนสาเนา statistical documents และ re-export certificates เพื่ออานวยความ
สะดวกในการตรวจสอบตามที่กล่าวในวรรค 6, ตามกฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศ

8.

คณะกรรมาธิการต้องร้องขอให้ประเทศที่มใิ ช้ภาคีสมาชิก ใช้มาตรการตามที่ระบุในวรรคข้างต้น
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9.

เลขาธิการ IOTC ต้องร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจรับรองจากประเทศที่มใิ ช้ภาคีสมาชิก/องค์กร/องค์กรประมง และมี
การส่งออกปลาทูน่าตาโตให้กับสมาชิกพันธสัญญา, และร้องขอให้ประเทศเหล่านั้นแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงใดๆ
เกี่ยวกับการตรวจรับรอง ให้ทันกับเวลา

10.

เลขาธิการ IOTC ต้องทาการเก็บรักษาและจัดการข้อมูลตามที่ระบุในวรรค 3 และ 9 ให้เป็นปัจจุบนั เสมอ และส่งให้กับ
สมาชิกพันธสัญญา, และทาการแจ้งเวียนทันทีเมือมีการเปลี่ยนแปลง

11.

คณะกรรมาธิการ ต้องร้องขอประเทศที่มใิ ช้ภาคีสมาชิก ซึ่งนาเข้าปลาทูน่าตาโต ให้ร่วมมือในการดาเนินการตามแผนงาน
นี้ และส่งข้อมูลที่ได้รับจากการดาเนินงานตามแผนให้กับคณะกรรมาธิการ

12.

การดาเนินการตามแผนฯนี้ต้อเป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

13.

ในระยะเริ่มต้นของแผนฯ, statistical documents และ the re-export certificates จะกาหนดให้ใช้สาหรับผลิตภัณฑ์
ปลาทูน่าตาโตแช่แข็ง. ก่อนจะดาเนินการนาไปใช้กับผลิตภัณฑ์แช่เย็น, ปัญหาในการปฏิบัติหลายปัญหาจาเป็นต้องได้รับ
การแก้ไข, เช่น แนวทางในการดาเนินการตามขั้นตอนกับผลิตภัณฑ์แช่เย็นที่ด่านศุลกากร
14. statistical documents สาหรับปลาทูน่าตาโตที่จับได้โดยเรือประมงที่ชักธงของรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปอาจจะได้รับการ
รับรองโดยหน่วยงานที่มีอานาจของรัฐสมาชิกที่เป็นเจ้าของธงเรือ หรือโดยรัฐสมาชิกอื่นที่เป็นที่ขึ้นท่าของผลิตภัณฑ์, โดย
ให้ปริมาณของปลาทูน่าตาโตทีถ่ ูกส่งออกจากสหภาพยุโรปสอดคล้องกับปริมาณที่มีการขึ้นท่าของของรัฐสมาชิก

15.

ถึงแม้จะมีบทบัญญัติตามมาตรา IX, วรรค 4, ของความตกลง, สมาชิกพันธสัญญาต้องดาเนินการตามข้อเสนอแนะนี้
[Resolution] ภายใน 1 กรกฎาคม, 2002 หรือโดยเร็วที่สุดหลังจากนี้ ตามกระบวนการกฎระเบียบของแต่ละสมาชิก
พันธสัญญาor
ผนวก I ถึง ผนวก IV

NOTE: ตัวอย่างแบบฟอร์มของ statistical documents และ instruction sheets ในข้อมติ Resolution 01/06 concerning
the IOTC Bigeye tuna statistical document programme ได้ถูกใช้แทนโดยแบบฟอร์มในข้อมติ Resolution 03/03.
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มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ CMMS ที่มผี ลบังคับใช้ ที่ได้รบั การรับรองในการประชุมสมัยที่ 4 ของ IOTC
1999
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ข้อมติ 99/02
การเรียกร้องการดาเนินการต่อต้านกิจกรรมการประมง
โดยเรือประมงเบ็ดราวขนาดใหญ่ที่มีการใช้ธงตามสะดวก (FLAG OF CONVENIENCE LONGLINE VESSELS, FOC)
แก้ปัญหาดังนี้:
1.
CPCs ของ IOTC ต้องแน่ใจว่าเรือประมงทูน่าเบ็ดราวขนาดใหญ่ภายใต้การขึ้นทะเบียนของตนไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การประมง IUU (เช่น โดยการปฏิเสธไม่ให้ใบอนุญาตทาประมงกับเรือดังกล่าว)
2.
CPCs ของ IOTC ต้องปฏิเสธการนาเข้าฝั่งและการขนถ่ายโดยเรือที่ใช้ธงตามสะดวก (FOC vessels) ซึ่งมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมประมงที่ทาให้ลดประสิทธิภาพของมาตรการที่รับรองโดย IOTC
4. CPCs ของ IOTC ต้องดาเนินการทุกวิธีที่เป็นไปได้, โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องของตน
• ในการกาชับให้ผู้นาเข้า, ผู้ขนส่ง และนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้งดเว้นการขนส่งเข้ามาและการขนถ่ายปลาทูน่าและ
ชนิดพันธุ์คล้าทูน่าที่จับโดยเรือที่ดาเนินกิจกรรมการประมงโดยใช้ธงตามสะดวก FOC
• ในการแจ้งต่อสาธารณะเกี่ยวกับกิจกรรมการการประมงโดยใช้ธงตามสะดวก FOC ของเรือประมงปลาทูน่า ซึ่งบั่น
ทอนความมีประสิทธิภาพของมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ IOTC และกระตุ้นมิให้มีการซื้อปลาที่จับโดยเรือเหล่านี้
• ในการกาชับโรงงานและนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆในการป้องกันเรือและอุปกรณ์ต่างๆของตนจากการใช้งานสาหรับเรือ
ที่ดาเนินกิจกรรมการประมงโดยใช้ธงตามสะดวก FOC
4.
คณะกรรมาธิการกาชับให้สมาชิกที่ไม่ใช่ประเภทพันธสัญญาทั้งหมด, หน่วยงาน หรือหน่วยงานประมงที่ไม่ได้กล่าวถึง
ข้างต้น ให้ดาเนินการโดยสอดคล้องกับวรรค 1, 2 และ 3 ของข้อมตินี้
5.
คณะกรรมาธิการสนับสนุนการติดตามและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม FOC รวมทั้งการดาเนินการสุ่มตัวอย่าง
ทีท่ ่าโดยสานักเลขาธิการ IOTC
6.
คณะกรรมาธิการกาชับให้รัฐและหน่วยงานประมงของเรือประมง FOC ที่เข้าไปมีส่วนในกิจกรรมการประมงซึ่งบั่นทอน
ความมีประสิทธิภาพของมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการที่รับรองโดย IOTC ส่งคืนหรือทาลายเรือ. คณะกรรมาธิการกาชับให้
ญี่ปุ่น โดยความร่วมมือกับรัฐและหน่วยงานประมง, ในการทาลายเรือที่ญี่ปุ่นสร้างขึ้น ที่เข้าไปมีส่วนในกิจกรรมประมง FOC
7.
คณะกรรมาธิการสั่งการให้สานักเลขาธิการ IOTC ทาการจัดเตรียมมาตรการที่เป็นไปได้ รวมทั้งมาตรการที่เข้มงวดทาง
การค้าเพื่อป้องกันหรือกาจัดกิจกรรมประมง FOC
8.
การดาเนินการร่วมทุนตามกฎหมาย (joint venture) ของเรือคู่สัญญาไม่ควรจะตีความว่าเป็นกิจกรรมประมง FOC
ตราบเท่าที่ไม่บั่นทอนความมีประสิทธิภาพของมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการที่รับรองโดย IOTC
9.

ควรคานึงถึงผลประโยชน์ของรัฐชายฝัง่
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