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Il-Miżuri tal-RFMOs Kontra  s-Sajd IUU 
Il-Pjan ta’ Azzjoni Internazzjonali tal-2001 tal-FAO dwar is-Sajd Illegali, Mhux Iddikjarat u 
Mhux Irregolat (IUU)1 juri l-bżonn li jiġi miġġieled is-sajd IUU fl-ibħra internazzjonali.  L-
Organizzazzjonijiet Reġjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd (RFMOs), li huma l-entitajiet 
multilaterali responsabbli taħt il-Liġi tal-Baħar tan-NU għall-ġestjoni tas-sajd fl-ibħra 
internazzjonali, b'hekk għandhom rwol kruċjali fil-ġlieda kontra s-sajd IUU. 

Fil-Pjan, u r-regolament IUU2 tal-UE sussegwenti, IUU jinkludi sajd li ma josservax il-miżuri 
ta' ġestjoni rilevanti, li mhuwiex irraportat jew li jseħħ barra minn kwalunkwe skema ta' 
ġestjoni u b'mod inkonsistenti mal-liġi internazzjonali. Definizzjoni kompleta tinsab fil-Pjan 
tal-FAO.

Attwalment hemm 18-il RFMOs. Netwerk ta' ħamsa mill-RFMOs li jispeċalizzaw fit-tonn 
jaġixxu fuq livell globali iżda għal speċijiet oħra (stokkijiet ta' ħut transżonali, speċijiet tal-
baħar fond eċċ) baqa' żoni kbar tal-oċeani li għalihom ma hemm l-ebda miżuri għall-ġestjoni 
ta' sajd li hemm qbil fuqhom fuq livell internazzjonali - is-sajd hawnhekk mhuwiex 
effettivament irregolat ħlief għad-dispożizzjonijiet ġenerali tal-Liġi tal-Baħar tan-NU jew il-
Ftehim tan-NU dwar l-Istokkijiet tal-Ħut (għal dawk l-Istati li rratifikawh) L-Oċean Atlantiku 
huwa l-iktar wieħed kopert iżda anki hawn hemm żoni li mhumiex koperti.  L-Oċean Indjan u 
dak Paċifiku huma koperti b'mod limitat ħafna, għalkemm żewġ RFMOs ġodda ġew 
reċentement innegozjati għan-Nofsinhar tal-Oċean Paċifiku u għal-Lbiċ tal-Oċean Injan u 
wieħed jispera li jidħlu fis-seħħ dalwaqt.

Iż-żoni kkuluriti jindikaw il-kamp ta' attività tal-RFMOs b'kompetenza regolatorja fuq is-sajd 
fil-baħar fond.

                                               
1 Ara s-sit tal-FAO: http://www.fao.org/DOCREP/003/y1224E/Y1224E00.HTM
2 Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad-29 ta' Settembru 2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja 
sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat.
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Sors: Programm Dinji Marittimu tal-IUCN  
http://www.countdown2010.net/files/marine/Presentation%20K%20Gjerde%20II.pdf
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Il-kamp ta' attività tal-RMFO għat-tonn (fuq) u għall-ispeċijiet l-oħra (isfel)  

Sors: L-aħjar prassi rrakkomandati għall-Organizazzjonijiet Reġjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd. Chatham House, 2007
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Dan id-dokument ta' ħidma jeżamina l-miżuri ta' ġestjoni meħuda minn selezzjoni ta' ħames 
RFMOs importanti, magħżula biex jirrappreżentaw id-diversità ta' dawk attwalment eżistenti:

 ICCAT - Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku 
(fis-seħħ fl-1969)

 NAFO - Organizzazzjoni tas-Sajd tal-Atlantiku tal-Majjistral (1979)
 NEAFC - Kummissjoni għas-Sajd fil-Grigal tal-Atlantiku (1982)
 CCAMLR - Kummissjoni għall-Konservazzjoni tar-Riżorsi tal-Baħar tal-Antartiku 

(1982)
 WCPFC - Kummissjoni għas-Sajd fil-Punent tal-Paċifiku u l-Paċifiku Ċentrali 

(2004)

Dawn jinkludu RFMOs li huma kemm qodma ħafna (ICCAT) kif ukoll ġodda ħafna 
(WCPFC) b'kamp ta' attività ġeografikament wiesgħa ħafna. Xi ftit, bħall-NEAFC, għandhom 
numru żgħir ta' pajjiżi industrjalizzati, filwaqt li oħrajn għandhom għaqda ta' sħubija kbira u 
kumplessa (ICCAT, WCPFC), u dan juri d-dinamika xi drabi diffiċli bejn l-Istati żviluppati u 
l-Istati li qed jiżviluppaw. Il-valur tal-ispeċijiet li jittrattaw ivarja ħafna, minn fil-biċċa l-kbira 
speċijiet pelaġiċi żgħar ta' valur relattivament baxx (NEAFC) għal ħut ta' valur għoli ħafna 
bħall-Patagonian toothfish (CCAMLR) u t-tonn (ICCAT).

Dawn l-RFMOs kollha esperjenzaw problemi kbar minħabba s-sajd IUU. 

Miżuri meħuda ħalli jiġi miġġieled s-Sajd IUU

Minn meta l-ewwel RFMOs bdew jipprovaw jiġġieldu s-sajd IUU fl-1990, ġew ittestjati 
numru ta' miżuri. 

Identifikazzjoni tal-bastiment: Peress li l-bastimenti huma responsabbli għall-attivitajiet ta’ 
sajd IUU, diversi miżuri jikkonċernaw bastimenti individwali.  Sabiex tittieħed kwalunkwe 
azzjoni, bastiment għandu jkun identifikabbli u din hija r-raġuni l-għala ħafna bastimenti 
jaħbu l-identità tagħhom jew ibiddlu surthom fil-baħar jew fil-port. Il-FAO żviluppat sensiela 
ta' speċifikazzjonijiet standard għall-immarkar u l-identifikazzjoni ta' bastimenti tas-sajd. Il-
ħames RFMOs kollha ikkunsidrati hawnhekk jeħtieġu l-immarkar tal-FAO għall-bastimenti li 
qed jistadu fiż-żona regolatorja tagħhom, jew sistema ekwivalenti.

Bastimenti rreġistrati jew listi "bojod": Bastimenti li huma awtorizzati jistadu fiż-żona 
regolatorja mill-Partijiet Kontraenti jew Partijiet Mhux Kontraenti f’Koperazzjoni (imsejħa 
flimkien CPCs) jitqiegħdu f'lista ta' bastimenti rreġistrati.  Essenzjalment, dawn huma 
bastimenti li għalihom is-CPC tassumi r-responsabbiltà tagħhom. Jekk bastiment li mhuwiex
fil-lista jiġi nnotat jistad, jiġi ssoponut li dan qed iwettaq attivitajiet IUU. Għalkemm il-ħames 
RFMOs kollha għandhom listi ta' bastimenti rreġistrati, l-ambitu tagħhom ivarja kif ukoll l-
eżattezza u d-dettall tal-informazzjoni inkluża fihom. Pereżempju, il-lista tal-CCAMLR 
tinkludi bastimenti ta' kull daqs, filwaqt li dik tal-ICCAT għandha biss bastimenti li huma 
ikbar minn 20 metru. Xi wħud jinkludu wkoll reefers u bastimenti għat-trasport (WCPFC, 
NEAFC, ICCAT). Il-preżenza ta' bastiment fil-lista ma tfissirx li dan huwa attiv fiż-żona, u 
lanqas ma hija garanzija għall-osservanza tar-regoli.

IUU jew listi "suwed": Dawn jinkludu bastimenti li a) ġew identifikati jistadu fiż-żona 
regolatorja mingħajr awtorizzazzjoni u huma preżunti li huma IUU, b) għandhom 
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awtorizzazzjoni iżda li jistadu illegalment jew c) jidhru fid-data kummerċjali bħala sors ta' ħut 
li joriġina minn sajd IUU. Bastimenti fil-lista s-sewda huma ġeneralment suġġetti għal 
sorveljanza u spezzjoni ikbar u sanzjonijiet varji (eż. ir-rifjut tal-użu tal-faċilitajiet tal-port, 
inkluż il-ħatt tal-qbid).  Dawn il-listi jistgħu jkunu effettivi ħafna biex jiddiswadu bastimenti 
individwali mis-sajd IUU - il-NEAFC hija tal-opinjoni li l-lista tagħha naqqset b'mod 
sinjifikanti s-sajd IUU fiż-żona tagħha. Hemm orjentazzjoni pożittiva lejn l-iskambju ta' listi 
IUU fost il-RFMOs, li twessa' l-utilità tagħhom. Iżda problema kbira hija li dawn jieħdu ħafna 
żmien, huma ineffiċjenti u politiċi. Il-listi huma aġġornati fil-laqgħa annwali biss, u
sadanittant il-bastiment jista' jkun ilu li telaq miż-żona jew biddel ismu jew l-proprjetarju. 
Deċiżjonijiet fuq l-elenkar tal-listi jittieħdu mis-CPCs infushom, li ġeneralment jipprovaw 
iħallu l-bastimenti tagħhom barra mill-lista, u għalhekk l-listi IUU fihom biss bastimenti li 
mhumiex tas-CPCs – li huma targits aktar faċli. Pereżempju l-lista IUU tal-ICCAT għandha 
attwalment 24 bastiment - 21 b'bandiera mhux magħrufa, wieħed mill-Ginea u tnejn mill-
Bolivja. 

Sanzjonijiet kummerċjali: Il-ICCAT biss użat il-listi s-suwed sabiex twassal għall-
konklużjoni loġika tagħha r-responsabbiltà tal-Istati tal-bandiera. Fis-snin 90, hija 
pprojbixxiet l-importazzjoni ta' ċerti prodotti (it-tonn, il-bigeye u l-pixxispad) minn dawk il-
pajjiżi li l-bastimenti bil-bandiera tagħhom kienu qed iwettqu l-attività tagħhom fiż-żona tal-
ICCAT mingħajr awtorizzazzjoni. Sal-2003, tmien pajjiżi kienu suġġetti għal projbizzjonijiet 
fuq l-importazzjoni. L-effett ma tantx dam għal żewġ raġunijiet. Il-bastimenti biddlu l-
bandiera tagħhom għal pajjiżi oħra li ma kinux suġġetti għas-sanzjonijiet u l-pajjiżi li kienu 
suġġetti għas-sanzjonijiet irregolarizzaw ruħhom billi ngħaqdu mal-ICCAT, fatt li wassal 
għat-tneħħija tas-sanzjonijiet. L-ebda RFMO oħra ma segwit dan l-approċċ u anki l-ICCAT
għamlet użu minnu f'miżura dejjem inqas, sal-punt li kważi abbandunatu peress li attwalment 
sanzjonijet fuq il-kummerċ jeżistu biss għall-bigeye li ġejjin mill-Bolivja u mill-Ġeorġja.   

Programmi ta' spezzjonijiet fuq il-baħar: It-tlugħ abbord u l-ispezzjoni fuq il-baħar huma 
parti essenzjali mill-iskema ta' sorveljanza effettiva, peress li fuq il-baħar biss wieħed jista' 
jkollu idea kompleta ta' x'qed jiġri. Spezzjonijiet fil-port jistgħu jħallu barra xi elementi 
importanti. Il-ħames RFMOs kollha jippermettu li spettur minn wieħed mis-CPCs jitla’ fuq 
bastimenti minn CPC ieħor iżda l-NAFO u l-NEAFC biss jeħtieġu li s-CPCs jibgħatu 
bastimenti ta' spezzjoni fiż-żona ta' sajd li huma jipparteċipaw fiha. Il-ICCAT reċentement 
adottat dan l-approċċ għas-sajd tat-tonn. 

Programmi tal-Osservatur Reġjonali: Il-programmi tal-osservatur mhumiex użati ħafna 
mill-RFMOs. L-NAFO biss teħtieġ osservatur f'kull bastiment li qed jistad. Il-WCPFC qed 
tistabbilixxi programm reġjonali għaż-żoni ta' ibħra internazzjonali fiż-żona tagħha u qed 
timmira li tkopri 5% tal-attività sa nofs l-2012. Għall-bqija, l-osservaturi huma meħtieġa biss 
fil-farms u l-purse seines fis-sajd tat-tonn tal-ICCAT. Innovazzjoni importanti tal-ICCAT hija 
programm għall-osservaturi fil-farms tat-tonn u r-reefers.

Miżuri tal-Istat tal-Port: L-RFMOs ġeneralment iktar joqgħodu fuq spezzjonijiet fil-port 
milli fuq il-baħar. Kemm il-NEAFC u l-NAFO jeħtieġu li s-CPCs jispezzjonaw tal-inqas 15% 
tal-isbarkazzjonijiet fil-portijiet tagħhom (għalkemm dan jgħodd biss għall-ħut iffriżat fil-każ 
tal-NEAFC) u jippermettu l-ħatt biss jekk l-Istat tal-bandiera jiċċertifika li l-ħut inqabad 
legalment. Is-CCAMLR teħtieġ spezzjonijiet fil-port għat-toothfish biss.  Filwaqt li l-ICCAT 
għandha protokoll għall-ispezzjonijiet fil-port, dawn huma meħtieġa biss għas-sajd tat-tonn 
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jew meta bastimenti mhux fil-lista jidħlu fil-port. Il-WCPFC ma għandhiex xi rekwiżiti 
partikolari għall-ispezzjonijiet fil-port u tħalli dan f'idejn kull Stat tal-port.

Skemi ta' dokumentazzjoni tal-qbid: L-ewwel RFMO li ħarġet b'ċertifikat li jiċċertifika l-
legalità tal-qbid li għandu jsegwi l-ħut matul il-katina ta' kustodja kienet il-CCAMLR, li fl-
2000 ħolqot l-Iskema ta' Dokumentazzjoni tal-Qbid għat-toothfish. Il-ICCAT wara adottat 
skema simili għat-tonn, il-bigeye u l-pixxispad. L-RFMOs l-oħra ma adottawx skemi ta' 
ċertifikazzjoni.

Il-kiri tal-bastiment: Ir-responsabbiltà sabiex tiġi żgurata l-osservanza hija prinċipalment tal-
Istat tal-bandiera. Ħafna drabi jiġri, madankollu, li jinkera bastiment tas-sajd minn CPC li 
għandu l-bandiera ta' Stat li mhuwiex CPC.  L-Istat tal-bandiera mhuwiex għalhekk marbut 
mar-regoli tal-RFMOs u għalhekk mhuwiex ċar liema Stat huwa responsabbli għall-attivitajiet 
tiegħu. Kemm il-ICCAT u l-NAFO ppruvaw jiċċaraw ir-responsabbilitajiet tal-Istat li qed 
jikri u l-Istat tal-bandiera. Il-ICCAT teħtieġ osservaturi fuq 10% tal-bastimenti mikrija minn 
CPC.

Trasbord: Fid-dawl tal-fatt li ma tantx isiru spezzjonijiet fuq il-baħar u fid-dawl tat-
tentazzjoni ta' dħul fil-ġurnal ta' abbord mhux skrupluż ħafna, trasbordi fil-baħar jipprovdu 
mod tajjeb ħafna ta' kif wieħed jaħrab mir-regoli għas-sajd IUU.  Il-ICCAT irrealizzat dan 
ħafna snin ilu u imponiet interdizzjoni ġenerali fuq it-trasbordi fuq il-baħar ħlief mill-
bastimenti tas-sajd bil-konzijiet tal-wiċċ għar-reefers irreġistrati, u saħħet dan billi teħtieġ li r-
reefers ikollhom sistemi ta' VMS u osservaturi. l-WCPFC tipprojbixxi trasbordi minn purse 
seines fuq il-baħar iżda tħalli lill-oħrajn jittrasbordaw jekk jirraportawhom u jekk ir-reefer 
ikollu osservatur. L-RFMOs l-oħra jeħtieġu biss li t-trasbord ikun irraportat.

Għandu jiġi nnotat li t-tip ta' miżuri jvarja kunsiderevolment. Il-NEAFC u l-NAFO, li ta' spiss 
jikkooperaw, għandhom dokument wieħed li jinkludi l-miżuri ta' kontroll kollha u li huwa 
sempliċiment aġġornat kif meħtieġ. L-RFMOs tat-tonn, min-naħa l-oħra, għandhom tużżani 
ta' miżuri separati li huwa naqra kaotiku biex issewgihom, ħafna drabi jikkoinċidu u xi kultant 
huma huma anki kontradittorji. L-approċċ tal-NEAFC/NAFO huwa ħafna iktar faċli biex 
jintfiehem.

Diskussjoni

Kien hemm konverġenza li miexja bil-mod iżda li hija ċerta fost l-RFMOs fl-istrumenti 
adottati biex jiġi miġġieled is-sajd IUU, iżda għad hemm ħafna xi jsir qabel ma huma kollha 
jkollhom l-iktar miżuri effikaċi possibbli. Hemm bżonn ta' koordinament aħjar fost l-RFMOs 
u ta' żvilupp ta' kultura tal-aħjar prassi sabiex jitgħallmu mill-esperjenzi reċiproki.

Għandu jiġi nnotat li anki jekk RFMO adottat ċerta miżura sabiex tiżgura l-osservanza mar-
regoli, dan ma jfissirx li din hija kompletament implimentata. Il-CPCs individwali jistgħu ma 
jwettqux ir-reponsabbiltajiet varji bħala l-Istati tal-bandiera, tal-port, kostali jew tas-suq 
(pereżempju billi jonqsu milli jwettqu spezzjonijiet xierqa fil-port), jew il-CPCs jistgħu, 
kollettivament, jirrifjutaw milli jagħmlu użu mill-istrumenti kollha għad-dispożizzjoni 
tagħhom sabiex jiddixxiplinaw lil xulxin (pereżempju billi ma jnaqqsux il-kwota ta' CPC 
għas-sajd iż-żejjed).
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Fl-aħħar mill-aħħar, il-ġlieda kontra s-sajd IUU hija kwistjoni ta' rieda politika. Sakemm il-
gvernijiet jibqgħu mhux lesti li jieħdu l-azzjonijiet kollha possibbli u neċessarji kontra l-
bastimenti tagħhom u partijiet oħra tal-industrija tas-sajd tagħhom, ftit li xejn ser jinbidel. Il-
każ riċenti tat-tonn juri dan perfettament. Il-vatutazzjoni tar-riżultati tal-ICCAT tiddokumenta 
n-nuqqasijiet tas-CPCs sabiex jindirizzaw il-problemi tas-sajd, sal-punt li din tiddiskrivi l-
ġestjoni tal-ICCAT tas-sajd bħala "diżunur internazzjonali". Dak li kien qed jiġri fis-sajd kien 
ċar għal kulħadd, iżda s-CPCs għamlu ftit wisq u dak li għamlu għamluh tard wisq.

Is-CPCs ġeneralment jagħmlu l-aħjar tagħhom biex jipprevjenu li tittieħed azzjoni kontra l-
pajjiż tagħhom. Għalhekk, il-proċedura għat-teħid ta' deċiżjoni fl-RFMOs hija ta' importanza 
kruċjali. Sakemm id-deċiżjonijiet isiru b'mod unanimu, kwalkunwe CPC jista' jbarri 
kwalunkwe azzjoni li huwa jikkunsidra li hi kontra l-interessi tiegħu jew l-interessi tal-
industrija. Anki jekk id-deċiżjonijiet jittieħdu bil-vot tal-maġġoranza, ftehim informali jista' 
jintlaħaq sabiex ikun hemm biżżejjed sostenn ħalli tiġi evitata l-azzjoni. Iktar ma jkun kbir u 
b'saħħtu s-CPC, iktar faċli jkun li jiġbor is-sostenn neċessarju. L-aħjar mod ta' kif jiġi 
miġġieled dan l-aġir huwa t-trasparenza kompleta tat-teħid ta' deċiżjoni. Ftit RFMOs 
jipprattikaw dan, anki jekk il-NGOs huma aċċettati bħala osservaturi, peress li l-ftehim isir fil-
privat.

Għal dawn ir-raġunijiet kollha, ir-riżultati tal-RFMOs għandhom jiġi vvalutati minn esperti 
indipendenti. Diġà seħħew xi valutazzjonijiet iżda dan irid iseħħ b'mod obbligatorju u fuq 
bażi regolari, kull ħames snin jew perjodu simili. L-implimentazzjoni ta' kwalunkwe miżura 
proposta fil-valutazzjoni għandha tkun obbligatorja għall-RFMO kkonċernat.

L-ispejjeż tas-sajd IUU huma għoljin, anki jekk dawn ma jistgħux jiġu preċiżament stmati fi 
flus. Dawn jinkludu:

 tnaqqis gravi fl-istokk minħabba l-qbid mingħajr kontroll;
 dħul għall-gvernijiet li mhumiex miġbura peress li l-ħut mhuwiex parti mill-

ekonomija regolari;
 ħsara ambjentali minn bastimenti li qed jinjoraw il-miżuri ta' konservazzjoni;

Il-gvernijiet jiddikjaraw ħafna drabi li l-kontroll u s-sorveljanza huma għoljin, u dan huwa 
minnu. Madankollu, jekk il-kontrolli mhumiex implimentati u s-sajd IUU eliminat, l-ispiża 
għas-soċjetà ser tkun ħafna ogħla.


