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 .2018 .والزراعة األغذية منظمة

 .2018 فبراير 9-5 روما، الصيد. معدات تمييز بشأن التقنية المشاورة تقرير

 والزراعة. غذيةاأل منظمة روما، .1236 رقم المائية األحياء وتربية األسماك بمصايد المعني والزراعة األغذية منظمة تقرير

 الملخص

 .2018 فبراير 9 لىإ 5 من إيطاليا، روما، في والزراعة األغذية منظمة بمقر الصيد معدات تمييز بشأن التقنية المشاورة انعقدت

 المشاورة تستخدموا الصيد. معدات تمييز بشأن الطوعية التوجيهية الخطوط مشروع تطوير إلنجاز سعيا التقنية المشاروة وعملت

 7-4 في راعةوالز األغذية منظمة عقدتها التي الصيد معدات تمييز بشأن الخبراء مشاورة في تطويره تم أولي نص مشروع التقنية

 توجيهيةال الخطوط نطاق التقنية المشاورة استعرضت والزراعة. األغذية منظمة أمانة إضافي بشكل وحررته 2016 أبريل

 ونظرت لة.فصمن عملية خالل من الداعمة التقنية للوثائق األمانة تطوير إمكانية على واتفقت النهائية، صيغتها في ووضعتها

 الصيد عداتم فحةمكا في المعدات تمييز أهمية وحددت ورصدها ومراقبتها التوجيهية الخطوط تنفيذ كيفية في التقنية المشاورة

 غير الصيد لغاءإ أو خفض في المعدات تمييز يلعبه أن يمكن الذي الدور جانب إلى (ALDFG) المهملة أو المفقودة أو المتروكة

 التجاري لتتبعا التقنية المشاورة عليها اتفقت التي التوجيهية الخطوط عالجت كما (.IUU) تنظيم ودون غإبال دون القانوني

 تااعتبار وزودت واستردادها، المهملة أو المفقودة أو المتروكة الصيد معدات عن واإلبالغ الصيد، معداتل المميزة لعالماتل

 األسماك مصايدو النامية للدول خاصا   اعتبارا   أيضا عطيأ  و عنها. بالغواإل (FADs) األسماك تجميع أجهزة تمييز عند خاصة

 ثللبحو يسيةرئ تمجاال عدة على الضوء التقنية المشاورة ألقت السياقات. هذه في التوجيهية الخطوط تنفيذ عند الحجم الصغيرة

 ةالمشاور ظرتنو ت.القدرا وتنمية تاالتصاال لحو توجيهات أيضا زودت كما به، المتعلقة واألمور المعدات تمييز بشأن والتنمية

 لدعم ضافيةإ مشاريع إدارة بضرورة ووصت والزراعة األغذية منظمة تدعمهما تجريبيين مشروعين وتوصيات نتائج في التقنية

 إقرار في زراعةوال ةاألغذي لمنظمة التابعة (COFI) األسماك مصايد لجنة بنظر التقنية المشاورة ووصت التوجيهية. الخطوط تنفيذ

 يرتطو في ماكاألس مصايد لجنة تنظر بأن أيضا التقنية المشاورة وصت كما الصيد. معدات تمييز بشأن الطوعية التوجيهية الخطوط

 المعلومات تبادل يسيرلت يةآل إنشاء تشمل قد والتي المهملة أو المفقودة أو المتروكة الصيد معدات لمعالجة شاملة عالمية استراتيجية

 أو كةالمترو صيدال اتمعد عن لإلبالغ الوطنية األنظمة تجمعها التي البيانات جانب إلى عالميا التوجيهية الخطوط هذه تنفيذ ولح

  المهملة. وأ قودةالمف أو المتروكة الصيد معدات لمعالجة وطنية عمل خطط وتنفيذ بتطوير الدول وتوصية المهملة، أو المفقودة
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 التقنية المشاورة فتح

 المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة عقدت ،)COFI( األسماك مصايد للجنة والثالثين الثانية الجلسة توصية على بناء .1

(FAO) روما، يف راعةوالز األغذية منظمة مقر في التقنية المشاورة انعقدت .الصيد معدات تمييز بشأن التقنية المشاورة 

  .األمريكية دةالمتح الواليات والواليات والسويد والنرويج كندا حكومات من ويلبتم ،2018 فبراير 9 إلى 5 من إيطاليا،

 ودولية دولية حكومية منظمات ثالث من ومراقبين والزراعة، األغذية منظمة أعضاء من عضو وثالثين سبعة المشاورة حضر .2

 .ب الملحق في المندوبين قائمة درت .حكومية غير

 بمنظمة المائية األحياء وتربية األسماك مصايد قسم مساعد عام مدير (Mathiesen M. Árni) ماثيسين .م ارني السيد قام .3

Graziano Jose ) سيلفا دا جرازيانو جوسي السيد عن نيابة استهالليا بيانا وقدم التقنية المشاورة بافتتاح والزراعة، األغذية
Silva da) والزراعة األغذية منظمة عام مدير.  

 التوجيهية الخطوط والزراعة األغذية منظمة فيها تناقش التي األولى المرة ليست هذه بأن التقنية المشاورة اثيسينم السيد وذّكر .4

 إال ،1991 في يدالص معدات تمييز بشأن التوجيهية الخطوط مشروع لتطوير عملية قبل من المنظمة أجرت فقد المعدات، لتمييز

 ذلك نذم كنولوجياالت دتهشه الذي الكبير التقدم على الضوء ألقى ولكنه .آنذاك النهائية صيغتها في توضع لم التوجيهية الخطوط أن

 الضوء نماثيسي سيدال سلطو .النامية للدول للتطبيق قابلية أكثر المعدات تمييز تجعل التي التكلفة قليلة الخيارات ويشمل الحين،

 تعتبر حيث البحرية البيئة على ثارهاآ وتشمل ،)ALDFG( المهملة وأ المفقودة أو المتروكة الصيد لمعدات السلبية اآلثار على

 قيقةح إلى تباهاالن تلف كما .المقصود غير الصيد بسبب المستدامة األسماك مصايد وعلى البالستيكية بالمواد للتلوث كبير مصدر

 وبوجه المستدامة، ميةبالتن المعنية 2030 لعام المتحدة األمم خطة تحديدا وذكر بارزة، دولية قضية اآلن هو البحري الحطام أن

 .2025 معا بحلول البحري التلوث أنواع كافة في كبير خفض تحقيق على يحث والذي 14.1 المستدامة التنمية هدف خاص

 لجنة قبل من ةالالحق والتوصيات الصيد معدات تمييز بشأن 2016 لعام الخبراء مشاورة نتائج بإيجاز ماثيسين السيد وعرض

 وخفضها لمهملةا أو المفقودة أو المتروكة الصيد معدات لمنع كأداة المعدات تمييز دور على الضوء وألقى .األسماك يدمصا

 في ماثيسين سيدلل االستهاللي البيان ي رفق (.IUU) تنظيم ودون إبالغ دون القانوني غير الصيد وكشف منع على وللمساعدة

 .د الملحق

 مشروع ،TCMFG/2018/3 وخاصة العمل، وثائق (Camilleri Matthew) كاميليري اثيوم السيد التقني، األمين عّرف .5

 أطلع كما .التوجيهية الخطوط لمشروع التقنية المرفقات ،TCMFG/2018/4و الصيد، معدات تمييز بشأن التوجيهية الخطوط

 تلخص لتيا راقاألو أن قائال وأضاف تجريبيين مشروعين تنفيذ يسرت والزراعة األغذية منظمة بأن الوفود كاميليري السيد

 .تمعلوما راقأو كلش في زودت قد التقنية للمشاورة أهمية ذات تكون قد التي وتوصياتهما المشروعين لهذين الرئيسية النتائج

 اورةمش أعدتها التي التقنية والمرفقات التوجيهية الخطوط مشروع على تحرير بعمليات قامت األمانة أن كاميليري السيد وضح .6

 براء،الخ مشاورة في المشاركين مع إضافية مشاورة أساس على وذلك الصيد، معدات تمييز بشأن 2016 لعام الخبراء

 .لتجريبيينا وعينللمشر األولية النتائج االعتبار في األخذ مع الصلة، ذي والخبراء السمك، صيد صناعة في المصلحة وأصحاب

 .TCMFG/2018/4و TCMFG/2018/3 في متعقبة يراتتغي شكل في هذه التحرير عمليات وق دمت

 الرئيس ونائب الرئيس انتخاب

 سسينو والسيد (األمريكية المتحدة الواليات) (Kramer-Warner Deirdre) كرامر-ورنر دياردري السيدة اختيرت .7

  .التوالي على رئيس ونائب رئيسا باالجماع (إندونيسيا) (Sukoyono Suseno) سكويونو

 األعمال جدول إقرار

 األمانة لتقدم التقنية للمشاورة الثاني اليوم صباح من الوقت بعض تخصيص واقترح .القرار مشروع إلى االنتباه الرئيس لفت .8

 .التجريبيين المشروعين نتائج عن موجزا عرضا

 الخطوط من جزء باعتباره (TCMFG/2018/4) التقنية المرفقات من فقط أ الملحق شمل على التقنية المشاورة اتفقت .9

   .منفصلة عملية خالل من معهما التعامل سيتم ج و ب للمرفقين العالية التقنية للطبيعة ونظرا التوجيهية،

 .أ الملحق في الوارد األعمال جدول التقنية المشاورة أقرت .10

  الصيد معدات تمييز بشأن التوجيهية الخطوط مشروع دراسة

  .بداية كنقطة TCMFG/2018/3 الوثيقة باستخدام التوجيهية الخطوط مشروع وإعداد نقاش بدأ .11

 من أدوات عدة من كأداة التوجيهية الخطوط هذه استخدام مالحظة أهمية على األغراض، بيان ضمن التقنية، المشاورة اتفقت .12

 الصيد اتمعد نم حد أدنى إلى التقليل طريق عن حريةالب البيئة وضع وتحسين المستدامة األسماك مصايد في المساهمة شأنها

 ئدفوا عدة همف إلى اأيض التقنية المشاورة توصلت كما .هاداستردا وتيسير عليها القضاء أو المهملة أو المفقودة أو المتروكة

 ودون غإبال دون القانوني غير الصيد إلغاء أو وخفض البحر في السالمة تحسين وتشمل الصيد معدات بتمييز مرتبطة أخرى

  .تنظيم
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فعت .13  الصغيرة األسماك ومصايد النامية الدول في المهملة أو المفقودة أو المتروكة الصيد معدات معالجة بتحديات متعلقة أمور ر 

  .التوجيهية الخطوط ضمن أهميتها، حسب القضايا، هذه معالجة في كبير وقت وق ضي الحرفية أو الحجم

 عالمية جدوى دراسة (1 :مؤخرا والزراعة األغذية منظمة دعمتهما نالذلوا المعدات لتمييز ينمشروع نتائج األمانة عرضت .14

 في لمعداتا لتمييز العملي االستخدام على يركز إندونيسيا في ميداني مشروع (2 و (FADs) األسماك تجميع أجهزة بشأن

 لمشروع،ا حول ةاإلضافي المالحظات بعض الحاضر يسياإلندون الوفد زود .الحجم الصغير الخيشومية بالِشباك الساحلي الصيد

 األعمال نم لمزيدا إجراء إلى ودعت التوصيات إلى وأشارت العمل لهذا تقديرها عن التقنية المشاورة عبرتو .توصياته وتشمل

  .التوجيهية الخطوط لتنفيذ دعما المشابهة

 ‘المتروكة’ أي المهملة، أو المفقودة أو المتروكة الصيد لمعدات المختلفة المكونات لتعريف خاصا اهتماما التقنية المشاورة أولت .15

   .التوجيهية الخطوط في مستخدمة أخرى مصطلحات جانب إلى ‘المهملة’ و ‘المفقودة’ و

 عالمات أنواع وتشمل التقنية، الوثائق تطوير مواصلة بمهمة اعةوالزر األغذية منظمة أمانة تولية على التقنية المشاورة اتفقت .16

 دلتحدي لصيدا عداتم لتمييز وإرشادات المعدات؛ بنوع يتعلق فيما العالمة موقع عن واقتراحات المالك؛ هوية لتحديد المعدات

 إمكانية لىع اتفقو  .المعدات يزتمي أنظمة بتنفيذ صلة ذا آخر موضوع وأي المائي، العمود في تواجدها وتعليم المعدات موضع

 .التقنية للوثائق كأساس 2016 لعام الخبراء مشاورة صاغتها التي التقنية المرفقات استخدام

 في الصلة ذات السلطات لمساعدة المخاطر على قائم نهج التوجيهية، الخطوط لمشروع لمرفق النص على التقنية المشاورة اتفقت .17

  .الصيد معدات لتمييز نظام تنفيذ مالءمة عدم أو مالءمة تحديد

 اتفقت ".الصيد معدات تمييز بشأن الطوعية التوجيهية الخطوط" العنوان يكون أن على اتفق لألداة، الطوعية للطبيعة نظرا .18

 مراعاة لىع لدولا شجعت ولكنها البحرية، األسماك مصائد على التوجيهية الخطوط هذه تطبيق يقتصر أن على التقنية المشاورة

  .الداخلية للمياه المعدات تمييز أنظمة تطوير عند مناسبا، يكون كما التوجيهية، الخطوط

 أو المفقودة أو المتروكة الصيد معدات على والقضاء وخفض لمنع نطاقا أوسع مقاييس وجود أهمية على التقنية المشاورة اتفقت .19

 لمنظمة ضافيةاإل واألعمال األسماك مصايد لجنة نظرهات لكي التقنية المشاورة توصيات ضمن عكسها الضروري منو المهملة

  .القضية هذه في والزراعة األغذية

 طلبت .هـ الملحق في التقنية، المشاورة اعتمدتها التي بالصيغة الصيد، معدات تمييز بشأن الطوعية التوجيهية الخطوط نص يرد .20

 حسب لتحريرا لياتبعم وللقيام القانوني، والجانب الداخلية اللغة تناسق لضمان النص مراجعة األمانة من التقنية المشاورة

 .والثالثين الثالثة جلستها في لنظرها األسماك مصايد للجنة التوجيهية الخطوط تقديم قبل الضرورة،

 التوصيات

 مشاريع بتطوير ووصت والزراعة األغذية منظمة دعمتها التي التجريبية المشاريع نتائج بشأن بالتقارير التقنية المشاورة رحبت .21

 .أخرى أسماك ومصايد مناطق في وتنفيذها إضافية تجريبية

 :باآلتي أيضا التقنية المشاورة وصت كما .22

 الصيد؛ معدات تمييز بشأن الطوعية التوجيهية الخطوط إقرار في األسماك مصايد لجنة نظر 
 المهملة أو المفقودة أو المتروكة الصيد معدات لمعالجة شاملة عالمية استراتيجية تطوير في األسماك مصايد لجنة نظر 

 تجمعها التي ياناتالب بجان إلى عالميا التوجيهية الخطوط هذه تنفيذ حول المعلومات تبادل لتيسير آلية إنشاء تشمل قد والتي

 و المهملة؛ أو المفقودة أو المتروكة الصيد معدات عن الوطنية اإلبالغ أنظمة
 المفقودة أو المتروكة الصيد معدات لمعالجة وطنية عمل خطط وتنفيذ بتطوير الدول توصية يف األسماك مصايد لجنة نظر 

  المهملة أو

  التقرير اعتماد

 15:00 الساعة في 2018 فبراير 9 في التقنية المشاورة تقرير اعتمد .23
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 أ الملحق

 األعمال جدول

 التقنية المشاورة فتح .1

 الرئيس ونائب الرئيس انتخاب .2

 األعمال جدول إقرار .3

 وتطويرها التوجيهية الخطوط مراجعة .4

 المتابعة إجراءات .5

 أخرى أمور .6

التقرير اعتماد .7
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 د الملحق

 التقنية لمشاورةا من األولي لجلسةل االستهاللي البيان

 إلقاء

 ماثيسين م. ارني

 المساعد العام المدير

 المائية األحياء وتربية األسماك مصايد قسم

 والزراعة األغذية منظمة

 وزمالئي: أصدقائي الموقرين، المندوبين حضرات

 وفي وما،ر في مبك أرحب أن السرور غاية يسرني سيلفا، دا جرازيانو جوسي السيد والزراعة، األغذية منظمة عام مدير عن نيابة

    التقنية. المشاورة هذه في للمشاركة خاص، وجه على والزراعة األغذية منظمة

 لخطوطا شروعم وتطوير لمراجعة األسبوع هذا هنا جميعا لرؤيتكم مسرور وأنا لالجتماع التحضيرية األعمال كثب عن تابعت لقد

 ألغذيةا بمنظمة ةالمائي األحياء وتربية األسماك مصايد لقسم األهمية غاية في يعتبر الذي األمر الصيد، معدات تمييز بشأن التوجيهية

  والزراعة.

 عرف بل دات.المع لتمييز التوجيهية الخطوط والزراعة األغذية منظمة فيها تناقش التي األولى المرة ليست هذه أن بعضكم يعي قد

 وتبعتها ،9891 عام في األسماك مصايد لجنة من عشر الثامنة الجلسة في األولى للمرة األمر والزراعة األغذية منظمة أعضاء

 نأل ملية،لعا تلك خالل من طورت التي التوجيهية الخطوط لمشروع النهائية الصيغة توضع لم ولألسف .1991 في خبراء مشاورة

 مدونة شملت لكنو الصيد. معدات لتمييز مشترك نظام تنفيذ عن تنتج قد التي اإلدارية األعباء من قلقهم عن عبروا األعضاء بعض

 معدات مييزلت متطلب على ،1995 في النهائية صيغتها وضعت والتي والزراعة، األغذية منظمة من الرشيد الصيد بشأن السلوك

 لمعدات دوليا ابه ومعترف موحدة تمييز أنظمة التمييز هذا يراعي وأن المعدات، ملكية على التعرف ليمكن مناسبة بصورة الصيد

  الصيد.

 بشأن الجماعي والقلق والفهم المعرفة ذلك في وبما ،1991 في االجتماع ذلك منذ تغيرت كثيرة أشياء أن على جميعا توافقوا أن اتمنى

 كيةالسم رصدةاأل رةإدا في نواجهها التي والتحديات المهملة، أو المفقودة أو المتروكة الصيد معدات ويشمل البحري، الحطام ثارآ

 فعالة لحلو إيجاد يجعل التي التكنولوجي التقدم أوجه جانب إلى تنظيم، ودون إبالغ دون القانوني غير الصيد يشكلها التي والتهديدات

  األسبوع. هذا ضمنه لنعمل ومفيد هام سياقب األشياء هذه كل تزودنا ممكنا . أمرا   التكلفة

 لمتروكةا الصيد داتمع جودو ومنع الصيد، لمعدات الكلية اإلدارة لتحسين فعالة أداة باعتباره الصيد لمعدات المناسب التمييز تحديد تم

 الثالثينو الحادية لجلسةا وفي القانوني. غير الصيد عمليات على والتعرف المفقودة، المعدات استرداد وتيسير المهملة، أو المفقودة أو

 من مزيدال إيالء ضرورة إلى وأشير ‘المقصود غير الصيد’ ثارآ حول المخاوف أثيرت ،2014 عام في األسماك مصايد للجنة

 قلق،ال لهذا بةاستجاو األسماك. مصايد إلدارة االقليمية والمنظمات والزراعة األغذية منظمة أعضاء قبل من القضية لهذه هتماماال

 لخطوطا مشروع طورت والتي ،2016 أبريل في الصيد معدات تمييز بشأن خبراء مشاورة إلى والزراعة األغذية منظمة دعت

 الجلسة فيو ية.تقن مشاورة خالل من التوجيهية الخطوط لهذه اإلضافي التطوير ضرورة شملت التي والتوصيات الجديدة التوجيهية

 األغذية منظمة تشجع كما المقترحة التقنية المشاورة اللجنة دعمت ،2016 يوليو في األسماك مصايد لجنة من والثالثون الثانية

  .النامية الدول في وخاصة تجريبية، مشاريع إجراء على والزراعة

 معدات ارةإد ينوتحس الصيد معدات لتمييز صريحة متطلبات على بالفعل تنص قانونا ملزمة دولية أدوات عدة أن مالحظة المهم من

 االتفاقيةو الرتحال،ا ثيرةالك السمكية واألرصدة المناطق المتداخلة السمكية األرصدة بشأن المتحدة األمم اتفاقية وتشمل عموما، الصيد

 ينص ذلك إلى افةوباإلض .5 المرفق ،)IMO( الدولية البحرية للمنظمة التابعة (MARPOL) السفن عن الناجم التلوث لمنع الدولية

 دعهور تنظيم نودو غإبال دون القانوني غير الصيد لمنع الميناء دولة تتخذها التي التدابير بشأن والزراعة األغذية منظمة اتفاق

 لمعتمدةا ماتالعال تلك مع تهااعالم مطابقة لضمان الصيد معدات فحص على التفتيش ملياتع تشمل أن ضرورة على عليه، والقضاء

 إلى اعةوالزر غذيةاأل ةلمنظم التابعة المرتجع المصيد من والحد العرضي الصيد إلدارة الدولية التوجيهية الخطوط تدعو كما للسفينة.

  المعدات. فقدان لمنع المعدات، تمييز تشمل لمقاييس، الدول اعتماد

 المستدامة. بالتنمية معنيةال 2030 لعام المتحدة األمم خطة أولويات أعلى اآلن يحتل البحري الحطام أمر أن على التأكيد أيضا المهم من

 ،ماضيال العام كيويورن في المحيطات مؤتمر منكم حضر من الحظ ربما البالستيكية. المواد على حربا   شنت المتحدة األمم أن يقال بل

 إلى لداخلا قبولالم غير البالستيكية المواد حجم لمعالجة كثيرة طوعية بالتزامات المدني والمجتمع والصناعات الحكومات تعهد

 فهد إليه عويد مال ونظرا العالمية، المشكلة هذه من جزءا األغلبية، في البالستيك من المصنوعة الصيد، معدات وتعد محيطاتنا.

 مسؤوليتنا جهةموا جميعا علينا ،2025 عام بحلول البحري التلوث أنواع كافة في كبير خفض تحقيق من .114 المستدامة التنمية

  ة.ملحوال المشتركة

 مختلفة. وتكاليف ثارآ من عليها يترتب وما المتروكة أو المفقودة الصيد معدات من أنواع عدة هناك جيدا تعرفون كما زمالئي،

 وتشمل ويقتلها، البرية الحياة يورط مما المقصود، غير الصيد في االستمرار لبعضها ويمكن حرية،الب للبيئة مشكلة يشكل وجميعها
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 من عليها نحصل التي واالقتصادية االجتماعية الفوائد على يؤثر الذي األمر للضرر، والمعرضة تجاريا الهامة األسماك أنواع

  طات.المحي لمستخدمي المالحة على خطرا أيضا تمثل كما المحيط.

  الهامة. القضايا هذه معالجة في التقدم إلحراز األسبوع هذا الفرصة لدينا

 نأ إلى لحاجةا باراالعت في أخذكم مع التوجيهية، الخطوط مشروع نص ومحتويات وشكل لهيكل مراجعتكم القادمة األيام خالل وأتوقع

  الصلة. تذا يةالقضائ والواليات األسماك مصايد بكافة ةصل ذا يكون وأن التنفيذ حيث من وعمليا بسيطا النهائي المنتج يكون

  ميلة.الج لمدينةا بهذه لالستمتاع الفرصةب روما في وقتكم لكم سمحي أن وآمل وناجحا مثمرا اجتماعا جميعا لكم اتمنى وسادتي، سيداتي

 

 لكم. جزيال شكرا

 ماثيسين م. ارني
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 الصيد معدّات وسم بشأن الطوعية التوجيهية الخطوط
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 الغاية بيان

تشّكل هذه الخطوط التوجيهية المتعلقة بتطبيق نظام لوسم معددّات الصديد إحددى وسدائل المسداهمة فدي تحقيدق مصدايد األسدماك  -1
القضداء لحددّ منهدا والمستدامة، وفي تحسين حالة البيئة البحرية عبر مكافحة معدات الصيد المتروكة أو المفقودة أو المهملة، وا

ي موجباتهدا التدالمعدّات واسدتردادها. وقدد تسداعد هدذه الخطدوط التوجيهيدة الددول فدي الوفداء بعليها، وتيسير التعّرف على تلك 
ن ضدا  فدي تحسدييلحظها القانون الدولي، بما يشمل االتفاقات الدولية ذات الصلة وأطدر الحوكمدة المرتبطدة بهدا. وهدي تسداهم أي

 السدددددددددددددددالمة فدددددددددددددددي البحدددددددددددددددار عبدددددددددددددددر خفدددددددددددددددض الخطدددددددددددددددر علدددددددددددددددى حركدددددددددددددددة المالحدددددددددددددددة النددددددددددددددداجم 
. ودون تنظديم عدات الصيد المتروكة أو المفقودة أو المهملة، والمساعدة في كشف أنشطة الصيد غير القانوني دون إبدالغعن م

ت الصديد ومن المحبذ أن تنظر الدول أيضا  في هذه الخطوط التوجيهية، بحسب المقتضى، لدى قيامهدا بوضدع نظدم لوسدم معددا
 للمياه الداخلية. 

 وتهددددددف هدددددذه الخطدددددوط التوجيهيدددددة إلدددددى مسددددداعدة الددددددول والمنظمات/الترتيبدددددات اإلقليميدددددة إلدارة مصدددددايد األسدددددماك  -2
 فددددي تطبيدددددق نظددددام لوسدددددم معدددددّات الصددددديد وتدددددابير ذات صدددددلة لمعالجددددة مسدددددألة معدددددات الصددددديد المتروكددددة أو المفقدددددودة 

 أو المهملة يتيح: 

 د والجهة التي تملكها؛ وسائل عملية لتحديد مواقع وجودة معدّات الصي (1)
 ونصا  توجيهيا  بشأن إرساء نظم الوسم المالئمة؛  (2)
 وإطارا  لتنفيذ تقييم للمخاطر من أجل تحديد مالءمة نظام وسم معدّات الصيد أو تنفيذه؛  (3)
شدجيع علددى إلعدداد توصديات ولدوائح مصدممة للحددّ مدن هجدر معددّات الصديد وفقددانها واالسدتغناء عنهدا، والت وأساسدا   (4)

 استرداد معدات الصيد المتروكة أو المفقودة أو المهملة. 

 وتراعي هذه الخطوط التوجيهية، في جملة أمور، الوثائق التالية:  -3

 مدّونة السلوك بشأن الصيد الرشيد؛  (1)
 درة وخطدددة العمدددل الدوليدددة لمندددع الصددديد غيدددر القدددانوني دون إبدددالغ ودون تنظددديم وردعددده والقضددداء عليددده الصدددا (2)

 .2001في عام 
بشأن وسم معدّات الصيد )تقرير منظمة األغذية والزراعة عدن مصدايد األسدماك  1991وتقرير مشاورة الخبراء لعام  (3)

 (؛ 1993، 485رقم 
 منظمددة األغذيددة والزراعددة لتعزيددز امتثددال سددفن الصدديد فددي أعددالي البحددار لتدددابير الصدديانة واإلدارة الدوليددة  واتفاقيددة (4)

 )اتفاقية االمتثال(، التي تلحظ نظاما  لوسم سفن الصيد؛  1993 لعام
الملحق الثالث )النظام المقترح لوسم معدّات الصيد( والملحدق الرابدع )اقتدراح لتطبيدق نظدام موّحدد لألندوار  ومضمون (5)

 لتحقيدقظمدة يدة للمنوالعالمات التحذيرية للمالحة من أجل تحديد معددّات الصديد ومواقعهدا(، والخطدوط التوجيهيدة الفن
 (؛ 1996. منظمة األغذية والزراعة، )1الصيد الرشيد. رقم 

 والملحددق الخددامس لالتفاقيددة الدوليددة لمنددع التلددّوث مددن السددفن الددذي يحظددر بوجدده عددام الددتخلّص مددن كافددة النفايددات  (6)
لنفايددات والتدي تتعلددق با مدن الملحددق، 7و 6و 5و 4فدي البحددر، باسدتثناء األحكددام التدي تددنص علدى خددالف ذلددك فدي المددواد 

. 7لمدادة االغذائية ومخلفات الشحن ومواد التنظيف والمضدافات وجيدف الحيواندات، فضدال  عدن االسدتثناءات المحدددة فدي 
فدة، مدا وفي ما عدا األحكام التي تنص صراحة على خالف ذلك، تسدري أحكدام الملحدق الخدامس لالتفاقيدة علدى السدفن كا

 ندددددددددت، بمدددددددددا فيهدددددددددا سدددددددددفن صددددددددديد األسدددددددددماك التدددددددددي تعمدددددددددل يعندددددددددي أي مراكدددددددددب مدددددددددن أي ندددددددددوع كا
 ؛ في البيئة البحرية

 . 2 -. إدارة المدددددوارد السدددددمكية 2003والخطدددددوط التوجيهيدددددة الفنيدددددة للمنظمدددددة لتحقيدددددق الصددددديد الرشددددديد لعدددددام  (7)
 نهج النظام اإليكولوجي لمصايد األسماك؛ 

، 70/75، وقددرار الجمعيددة العامددة رقددم 81إلددى  77، الفقددرات مددن 60/31وقددرار الجمعيددة العامددة لألمددم المتحدددة رقددم  (8)
 ؛ 175و 174الفقرتان 

 التوجيهية الدولية لمنظمة األغذية والزراعة إلدارة مصايد أسماك المياه العميقة في أعالي البحار؛ والخطوط (9)
 لقددانوني دون إبددالغ واتفدداق منظمددة األغذيددة والزراعددة بشددأن تدددابير التددي تتخددذها دولددة الميندداء لمنددع الصدديد غيددر ا (10)

 ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه؛
 ؛2011والخطوط التوجيهية الدولية للمنظمة إلدارة الصيد العرضي والحد من المصيد المرتجع لعام  (11)
بشأن تنفيذ الملحق الخدامس التفاقيدة مندع التلدوث مدن السدفن، التدي اعتمددتها المنظمدة  2012والخطوط التوجيهية لعام  (12)

 ( بصيغتها المعدلة؛ 63)MEPC 219بحرية الدولية من خالل القرار رقم ال
( الذي يدعو الحكومات المعنية إلى تنفيذ نظام أرقدام تعريدف السدفن 30)A.1117وقرار المنظمة البحرية الدولية رقم  (13)

 الصادر عن المنظمة البحرية الدولية؛
 ،ISSCFG, Rev. 1موّحدددد لمعددددّات صددديد األسدددماك )الوثيقدددة لتصدددنيف اإلحصدددائي الددددولي الالنسدددخة المنقحدددة لو (14)

ألسماك ا( الذي اعتمدته مجموعة العمل المعنية بتنسيق اإلحصاءات الخاصة بمصايد 2010أكتوبر/تشرين األول  21
 ، 2016في دورتها الخامسة والعشرين التي عقدت في روما عام 

فدي  2016أبريل/نيسدان  7إلى  4م معدات الصيد التي عقدت من والتوصيات الصادرة عن مشاورة الخبراء بشأن وس (15)
 روما. 

ويفّصل النص الرئيسي لهذه الخطوط التوجيهية االعتبارات المتعلقة بإنشاء نظام لوسم معدّات الصيد. ويعرض الملحق بعضدا   -4
 ات. خص وسم المعدّ يمن العناصر األساسية الواجب مراعاتها لدى إعداد تقييم للمخاطر في ما 

وينبغي تفسير تلك الخطوط التوجيهية وتطبيقها بالتماشي مع لوائح القانون الددولي ذات الصدلة، علدى النحدو المبديّن فدي اتفاقيدة  -5
 )اتفاقيددددددددة األمددددددددم المتحدددددددددة  1982ديسددددددددمبر/كانون األول  10األمددددددددم المتحدددددددددة لقددددددددانون البحددددددددار الصددددددددادرة فددددددددي 

(. وليس في هذه المبادئ التوجيهية ما يخدّل بحقدوق الددول واختصاصدها وواجباتهدا بحسدب القدانون الددولي للبحدار 1982لعام 
 . وعلددددى وجدددده الخصددددوص، ال يجددددوز تفسددددير أي شدددديء 1982علددددى النحددددو المبدددديّن فددددي اتفاقيددددة األمددددم المتحدددددة لعددددام 
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اد أو حفظ أو توسيع شدروط لوسدم معددّات الصديد أكثدر صدرامة في هذه الخطوط التوجيهية على أنه يؤثر في حق الدول باعتم
 مددددددن تلددددددك التددددددي تلحظهددددددا هددددددذه الخطددددددوط التوجيهيددددددة، بمددددددا فددددددي ذلددددددك التدددددددابير المتخددددددذة عمددددددال  بقددددددرار صددددددادر 

 عن إحدى المنظمات/الترتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك.

 والمبادئ النطاق

هددا أن تكددون عالميددة النطدداق. وهددي تسددري علددى كافددة أنددواع معدددّات الصدديد إن هددذه الخطددوط التوجيهيددة طوعيددة ويقصددد من -6
 المستخدمة في شتى أنواع أنشطة صيد األسماك في المحيطات والبحار بأسرها. 

ويتوّجب وضع نظام لوسم معدّات الصيد يشمل أندواع المعددّات كافدة، إال فدي حدال ارتدأت السدلطات المعنيّدة خدالف ذلدك، مدن  -7
 طبيقه.تللمخاطر أو وسائل مناسبة أخرى. ويرتبط مستوى تعقيد وسم المعدّات بضرورة هذا النظام وبسهولة خالل تقييم 

وبوسع تقييم المخاطر أن يسّهل كذلك تحديدد أولويدات اإلجدراءات، وأن يرشدد نهجدا  تدريجيدة التطبيدق لتخفيدف األثدر. وسدوف  -8
أفضددل بلمختلددف مصددايد األسددماك، وعلددى احتمددال حدددوثها، مسددتعينة  ترتكددز تلددك الددنهج علددى درجددة حدددّة التددأثيرات الممكنددة 

 المعلومات المتاحة في فترة تنفيذ التقييم. 

وينبغي تصميم نظام لوسم معدّات الصيد يراعدي المتطلبدات العمليدة لمصدايد األسدماك التدي ينطبدق عليهدا، ومسدؤوليات الددول  -9
فدي د األسدماك وء، وعندما ينطبق ذلك، كدول أعضاء في أجهزة إقليمية لمصايباعتبارها دول علم أو دوال  ساحلية أو دول مينا

 منظمات/ترتيبات إقليمية إلدارة مصايد األسماك. 

ويجب أن تشارك األطراف المهتمة، بما فيها مجتمعات صيادي األسماك، مشداركة فاعلدة وشداملة ومسدتنيرة فدي عمليدة صدنع  -10
 وسم المعدّات وتطبيقه وتنظيمه بطريقة شفافة ومفتوحة. القرارات بأسرها بغية إقامة نظام ل

 وينبغي لنظام وسم معدّات الصيد:  -11

 أن يسدددتند إلدددى تقيددديم للمخددداطر بشدددأن معددددات الصددديد المتروكدددة أو المفقدددودة أو المهملدددة، بحيدددث ت حددددد أولويدددات  (1)
 ى تحديددددها، ومصدددممة للحدددد إجدددراءات وسدددم المعددددّات وتكدددون تلدددك اإلجدددراءات متناسدددقة مدددع المخددداطر التدددي جدددر

 من هذه المخاطر والتخفيف من وطأتها والقضاء عليها بفعالية؛ 
يددوفر وسددائل بسدديطة وعمليددة ومقبولددة السددعر وقابلددة للتحقددق منهددا، ألجددل تحديددد الجهددة المالكددة لمعدددّات الصدديد  وأن (2)

 س عمليات الصيد؛ ومواقعها وصلتها بالسفينة )السفن( أو بالجهة )الجهات( المشغلة التي تمار
 وأن يكون متالئما  قدر المستطاع مع نظم التتبع وإصدار الشهادات ذات الصلة؛  (3)
 يكون مدعوما  بعملية للرصد تضمن تجاوب النظام مع الشروط المتغيرة ألصحاب المصلحة كافة؛  وأن (4)
 الدولية ذات الصلة؛  وأن يساعد نظم إدارة الموارد وأن يلبي موجبات االتفاقيات والمعاهدات (5)
وأن يرتبط، من خدالل أي تدرخيص أو إذن بالصديد، بأيدة سدفينة )سدفن( أو جهدة )جهدات( مشدغلة تمدارس الصديد ومدا  (6)

 يتصل به من عمليات؛ 
وأن يتسق مع أحكام الملحق الخامس لالتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن والخطدوط التوجيهيدة المرتبطدة بهدا، وأن  (7)

 للوائح المتعلقة بشروط اإلبالغ؛  6-10م في تطبيق المادة يساه
 يشجع استخدام وسائل ال تتسبب بأية مخاطر بيئية كالتلّوث بسبب البالستيك.  وأن (8)

 ويجوز لنظام وسم معدات الصيد أن يتضمن أيضا  طريقة لإلشارة إلى وجود معدات الصيد في العمود المائي. -12

وسم معدّات الصيد، بالتماشي مع التشريعات الوطنية والوطنية الفرعية واألطر القانونية اإلقليمية، بحسب وينبغي إرساء نظام  -13
 المقتضى، أو بدعم منها، بدون اإلخالل بالتدابير القائمة التي تحقق األثر نفسه. 

للصديد، أو بتعليمدات أخدرى متعلقدة بالوسدم وفي الحاالت التي توصي فيها الخطوط التوجيهية بتركيب وسم معيّن على معدّات  -14
مدي إلدارة ترتيب إقلي ينبغي االمتثال لها، يجوز للسلطة الوطنية المعنية أو لجهاز إقليمي لمصايد األسماك أو لمنظمة إقليمية أو

تطلبات لمأخرى للوسم، شرط أن تستوفي الحد األدنى من ا مواصفاتمصايد األسماك، بحسب المقتضى، أن تسمح بأوسام أو ب
 التي تحددها هذه الخطوط التوجيهية، وأن تساعد بشكل أكبر في وسم المعدّات. 

وينبغي لتقييم المخاطر المذكور في هذا القسم تناول المخاطر المحتملة على المالحة والسالمة والبيئة، وفوائد وجود نظام فعّال  -15
فدي  لمخاطر، فتدردلأما المعايير التي يجب مراعاتها لدى إعداد تقييم لوسم المعدّات، ونظام إبالغ معتمد لدى مصايد لألسماك. 

 الملحق بالتفصيل. 

 التعاريف

 لغايات هذه الخطوط التوجيهية: -16

يشير مصطلح "معدّات الصيد" الواجب وسمها إلى: أي جهاز مادي أو جزء منه أو مزيج من العناصر قد يوضدع علدى سدطح  -17
 أو صديدها، ك بها الحقا  المياه أو في المياه أو عند قعر البحر، بالنية المتعمدة لصيد كائنات بحرية أو للتحكم بها من أجل اإلمسا

 لالتفاقية الدولية لمنع التلّوث من السفن؛ تماشيا  مع أحكام الملحق الخامس 

 ويشير مصطلح "الوسم" إلى:  -18

 أداة تعريف تتيح للسلطة المعنية تحديد الطرف المسؤول في نهاية المطاف عن استخدام معدّات الصيد؛  (1)
 و/أو سيلة تساعد في إدراك وجود معدّات الصيد في المياه، وحجمها وطبيعتها.  (2)
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صددطلح "أداة تجميددع األسددماك" فددي هددذه الخطددوط التوجيهيددة، مددن دون اإلخددالل باسددتخدام التعدداريف المختلفددة فددي ويشددير م -19
عية، يتم نسان أو طبيالصكوك األخرى، إلى جسم أو بنية أو أداة دائمة أو شبه دائمة أو مؤقتة، تتكّون من أيّة مادة، من صنع اإل

 ن إمدا راسديةماك من أجل صيدها الحقدا . ويمكدن ألدوات تجميدع األسدماك أن تكدونشرها و/أو تتبعها، واستخدامها لتجميع األس
 وإما منجرفة. 

 ويشددددير مصددددطلح "معدددددّات الصدددديد المتروكددددة" إلددددى معدددددّات للصدددديد خاضددددعة إلددددى سدددديطرة الجهددددة المشددددغلة/المالكة  -20
 ير متوقعة. غراء ظرف قاهر أو ألسباب ويمكن استردادها من قبل الجهة المشغلة/المالكة ولكنها قد تركت عمدا  في البحر ج

 ويشددددير مصددددطلح "معدددددّات الصدددديد المفقددددودة" إلددددى معدددددّات للصدددديد فقدددددت الجهددددة المالكة/المشددددغلة سدددديطرتها عليهددددا  -21
 عن غير عمد، فتعذر تحديد موقعها و/أو استردادها من قبل الجهة المالكة/المشغلة. 

تطلدق فدي البحدر مدن دون أيدة محاولدة للسديطرة عليهدا أو  التدي عددّات للصديدويشير مصدطلح "معددّات الصديد المهملدة" إلدى م -22
 الستعادتها من قبل الجهة المالكة/المشغلة. 

  المعّدات لوسم نظام تطبيق

ينبغددي تندداول وسددم المعدددّات فددي سددياق اإلجددراءات األوسددع إلدارة مصددايد األسددماك التددي تدددعم مصددايد األسددماك المسددتدامة  -23
 والمحيطدددددات السددددددليمة، بمددددددا يشددددددمل خفددددددض معدددددددات الصددددديد المتروكددددددة أو المفقددددددودة أو المهملددددددة والتخفيددددددف منهددددددا 

 والقضاء عليها.

 السياسات أن تقوم بمشاركة األطراف كلها بما يلي:  ويتوجب على السلطات المعنية التي تتولى صنع -24

 تحديد استخدام نظام ما، عند اإلمكان، لوسم معدّات الصيد؛  (1)
وتحديد مصايد األسماك أو معددّات الصديد أو السدفن أو المنداطق التدي ينطبدق عليهدا النظدام، وتعيدين شدروط التنفيدذ أو  (2)

 ؛ بشأن منح إعفاءات من النظام المتفق عليه
 وتحديد إجراءات اإلبالغ وتخزين البيانات واالطالع على المعلومات وتبادلها.  (3)

ويتعيّن على الدول أن تتعاون إما على المستوى الثنائي وإما من خالل أجهزة إقليميدة فرعيدة أو إقليميدة لمصدايد األسدماك، بمدا  -25
واءمتهدا ، حدول وضدع خطدط لوسدم معددّات الصديد وتنفيدذها ومفي ذلك المنظمات/الترتيبدات اإلقليميدة إلدارة مصدايد األسدماك

 بحسب ما تراه ضروريا  ومناسبا .

ويجب تصميم نظام وسم معدّات الصيد لتدوفير مدا يكفدي مدن المعلومدات لتحقيدق الفوائدد المرجدوة منده، علدى النحدو المبدين فدي  -26
الدواردة فدي  المكوندات والجواندب والمتطلبدات والخصدائص . ولهذه الغاية، ينبغي لنظام وسم معدّات الصيد أن يلحظ11الفقرة 

 الخطوط التوجيهيةـ بما في ذلك: 

 اإلبالغ عن معدات الصيد المتروكة أو المفقودة أو المهملة؛  (1)
 واإلبالغ عن معدّات الصيد التي يتم العثور عليها؛  (2)
 واسترداد معدات الصيد المتروكة أو المفقودة أو المهملة؛  (3)
 وحيثما أمكن، التخلّص من المعدّات غير المرغوب فيها بطريقة مأمونة وسليمة بيئيا .  (4)

 ويجب تصميم نظم وسم معدّات الصيد بما يجعل تطبيقه ممكنا  قدر اإلمكان لضمان اعتماده.  -27

وحيثما يكون وسم معدّات الصيد منفدذا  بموجدب شدروط وطنيدة أو دون وطنيدة أو إقليميدة ذات صدلة بوسدم المعددات، يجدب أن  -28
 يكددددددون ذلددددددك، بحسددددددب مقتضددددددى الحددددددال، بمثابددددددة شددددددرط إلصدددددددار أي تددددددرخيص أو إذن جديددددددد بممارسددددددة الصدددددديد. 

دارة مصدايد إلوسدم معددّات الصديد كجدزء مدن نظدام  وفي الحاالت التي ال تستوجب ترخيصا  أو إذنا  بالصيد، يمكدن تنفيدذ نظدام
 األسماك، عندما يعتبر ذلك ضروريا  وعمليا  على حد سواء.

 ويجب أن يخصص للجهة المالكة لمعدّات الصيد وسم يستعمل على معدّات الصيد المعنية التي تملكها.  -29

نطبدق ذلدك، أن يكدون الوسدم المخصدص للمعددّات مطابقدا  وحين تكون معدّات الصيد مرتبطة بسفينة صديد مسدجلة ينبغدي، إذا ا -30
، إن 1لمعلومددات تسددجيل السددفينة )أي أحددرف وأرقددام الميندداء، أو رقددم تعريددف السددفن الصددادر عددن المنظمددة البحريددة الدوليددة

 وجدت(. 

 ويجدددددوز للسدددددلطات المختصدددددة أن تدددددأذن باسدددددتخدام وسدددددم مشدددددترك لشدددددركة أو لمنظمدددددة صددددديادين أو لهيئدددددة مماثلدددددة،  -31
ن أو مدن في حال أمكن اإلثبات أن معدّات الصيد الواجب وسمها قد تستخدم من قبل أكثدر مدن مجموعدة واحددة مدن المسدتخدمي

قيدام وللمعددّات،  السفن، بالتناوب أو بصورة مشتركة. وعند اإلمكان، ينبغي إلحاق تلك األوسام التعريفية بوسيلة تعريف فردية
 ع الفعلي للمعدّات. المالك )المالكين( بحفظ سجل بالموق

 وينبغدددي لألوسدددام أن تكدددون مدددن ندددوع وتصدددميم معتمددددين مدددن قبدددل السدددلطة المختصدددة، وأن ترّكدددب علدددى المعددددّات تماشددديا   -32
 مع المواصفات التقنية، مع األخذ في االعتبار، في حال انطبق ذلك، أفضل المعايير الدولية المتاحة. 

                                            
 6 في اعتمد الدولية، البحرية المنظمة عن الصادر السفن أرقام نظام - 117A.1 (30) رقم القرار أحكام بموجب 1
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عدّات الصيد أو من خالل رخصة لممارسة الصديد أو نظدام إلصددار الدرخص. وينبغدي ويجوز توثيق تلك األوسام في سجّل لم -33
للمعلومات المرتبطة بالوسم أن تسّجل وتدرج في النظام الحالي إلصدار الترخيص أو اإلذن لمصايد األسماك، في حال انطبق 

 ذلك. 

  واإلشراف والمراقبة الرصد

مية الفرعية لمصايد األسماك بما فدي ذلدك المنظمات/الترتيبدات اإلقليميدة إلدارة مصدايد ينبغي للدول واألجهزة اإلقليمية واإلقلي -34
مراقبتهدا األسماك، أن تضمن بأن يكون تطبيق نظام وسم معدّات الصديد، جدزءا  ال يتجدزأ مدن تددابير رصدد مصدايد األسدماك و

 واإلشراف عليها. 

ات مناسدبة لعدددم االمتثدال للمتطلبددات المختلفدة لنظددام وسدم معدددّات ويجدب أن تددنص تلدك التدددابير علدى تطبيددق عقوبدات وجددزاء -35
 الصيد. 

ويجددب أن تنفددذ السددلطات المعنيددة عمليددات تفتدديش للتحقددق مددن أن المددالكين والمشددغلين يقومددون بوسددم معدددّات الصدديد بحسددب  -36
ممارسددة بمالكيهدا، أو بتدرخيص وقدد تشدير معددّات الصديد غيدر الموسدومة أو رديئدة الوسدم، التدي ال يمكدن ربطهدا بالمطلدوب. 

 الصدددديد فددددي منطقددددة محددددددة، إلددددى ممارسددددة عمليددددات الصدددديد غيددددر القددددانوني دون إبددددالغ ودون تنظدددديم، ويجددددب إحالتهددددا 
ر ندع الصديد غيدمإلى السلطات المختصة من أجل اتخاذ التدابير المناسبة. ويجب اعتبار وسم المعدات آلية هامدة  للمسداعدة فدي 

 ون تنظيم.القانوني دون إبالغ ود

وعلى عملية تفتيش معدّات الصيد التي تنفذها دولة الميناء أن تتم بالتماشي مع اإلجراءات الواردة في الفقرة هداء( مدن الملحدق  -37
 التفدددددداق المنظمددددددة بشددددددأن التدددددددابير التددددددي تتخددددددذها دولددددددة الميندددددداء لمنددددددع الصدددددديد غيددددددر القددددددانوني دون إبددددددالغ بدددددداء 

 ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، بما يشمل الشروط المتعلقة بوسم معدّات الصيد. 

وينبغي للسلطات المعنية، لدى إرسداء آليدات لتتبدع أوسدام المعددّات، وضدع أحكدام مناسدبة بشدأن فقددان األوسدام الفرديدة وتلفهدا  -38
إلدى  ولدة، بياندا  عذر قراءته، أن تقدم في أسرع فرصدة معقواستبدالها. وينبغي للجهة المالكة في حال فقدان وسم أو تضرره أو ت

 دة(. السلطات المسؤولة عن المصيَد، تفّصل فيه ظروف فقدان البطاقة، طالبة منها تزويدها بوسم جديد )بأوسام جدي

 المعنية بها.وينبغي للدول أن تشجع أي شخص يعثر على معدّات منشورة ال تحمل األوسام المالئمة، على إبالغ السلطات  -39

 المهملة أو المفقودة أو المتروكة الصيد معدات عن اإلبالغ

من الجائز أن يعتبر وجوب إبالغ السلطات المعنيدة بمعددات الصديد المتروكدة أو المفقدودة أو المهملدة مدن قبدل مشدغلي مصدايد  -40
 األسماك، شرطا  إلصدار إذن/ترخيص بالصيد. 

 ويترتدددب علدددى السدددلطات المعنيدددة إرسددداء نظدددم مناسدددبة لإلبدددالغ، باالسدددتعانة بأفضدددل المعدددايير الدوليدددة المتاحدددة. ويجدددب  -41
، وعنددد رفددع التقددارير فددي الوقددت المناسددب إلددى دولددة العلددم، وإلددى السددلطة المعنيددة التددي أصدددرت أي وسددم ذي صددلة للمعدددّات

 يد في المناطق التابعة لها. المقتضى إلى الدولة الساحلية التي فقدت معدّات الص

 وعلددددى السددددلطات المعنيددددة حفددددظ سددددجل/ملف بمعدددددّات الصدددديد التددددي أبلددددت عددددن تركهددددا أو فقدددددانها أو إهمالهددددا بالتماشددددي  -42
 مع التشريعات الوطنية. ويجب أن يتضمن هذا السجل/الملف، ما يلي من تفاصيل، عند إتاحتها: 

 الجهة المالكة للمعدات؛ (1)

وخصائصها؛ ونوع معدّات الصيد  (2)  

 وأي وسم )أوسام( لمعدّات الصيد وأدوات التعريف األخرى؛  (3)

 والتاريخ الذي فقدت فيه المعدات أو استرجعت، والوقت والموقع، وعلى أي عمق، وغير ذلك؛  (4)

 وسبب الفقدان؛ (5)

 والظروف المناخية؛  (6)

  وأية معلومات أخرى ذات صلة، بما فيها اشتباك أنواع مهددة باالنقراض أو منقرضة أو محمية، بمعدات الصيد، (7)

 حالة معدات الصيد المتروكة أو المفقودة أو المهملة )أي هل تم استردادها أو بيعها أو إتالفها أم ال( (8)

المفقودة أو المهملدة إلدى المنظمات/الترتيبدات اإلقليميدة إلدارة وعلى الدول أن توفر المعلومات عن معدات الصيد المتروكة أو  -43
طبيدق مصايد األسماك وغيرها من المنظمات واألجهزة ذات الصلة، بما يشمل أصحاب المصلحة، بحسب المقتضى. وينبغي ت

 تدابير متبادلة، بحسب مقتضى الحال. 

هملدة قدد تشدكل خطدرا  علدى المالحدة، ينبغدي للددول أن تشدجع الجهدة واعترافا  بدأن معددات الصديد المتروكدة أو المفقدودة أو الم -44
 المالكة/المشددددغلة لتلددددك المعدددددات علددددى المبددددادرة فددددورا  إلددددى تنبيدددده السددددفن األخددددرى المجدددداورة عبددددر ذكددددر خصددددائص 
  المعددددات وآخدددر موقدددع معدددروف لهدددا. وينبغدددي للسدددلطة المعنيدددة أن تسدددتخدم الوسدددائل األكثدددر فعاليدددة إلطدددالق تنبيددده عدددام

 ى السفن األخرى. إل

 المهملة أو المفقودة أو المتروكة الصيد معدات استرداد
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ينبغي للددول أن تشدجع الجهدات المالكة/المشدغلة لمعددّات الصديد علدى بدذل كدل جهدد معقدول مدن أجدل اسدترداد معددّات الصديد  -45
التدي  ،41الفقدرة  المتروكة أو المفقودة أو المهملة. وفي حال فشل استردادها، يجب إبالغ السلطات المعنية بذلك، بالتماشي مدع

لمفقدودة المتروكدة أو افة، حيثما يكون ذلك عمليا  وقابال  للتطبيق، السترداد معدّات الصيد ستنظر في تدابير فعالة من حيث التكل
 أو المتروكة. 

وعلى استرداد معدات الصيد المتروكة أو المفقودة أو المهملة أن يتم مع المراعاة الواجبة للسالمة البشرية، وللضدرر الدذي قدد  -46
 بيئة والموائل البحرية. ينجم عن هذا االسترداد بالنسبة إلى ال

 ويجب منح األولوية السترداد معدات الصيد المتروكة أو المفقودة أو المهملة التي:  -47

 تشكل خطرا  على مالحة المركبات العائمة والغائصة أو على عمليات الصيد؛   (1)
 وتمارس أثرا  سلبيا  ملحوظا  على الموائل الحيوية أو الضعيفة أو الحساسة؛  (2)
وتعّرض الكائنات البرية البحرية لخطر االشتباك بها أو الوقوع في شركها أو ابتالعها لها، أو قد تتسبب بالصديد غيدر  (3)

 ؛ المقصود

وينبغي للدول بذل الجهود لتحديد "بؤر" معدات الصيد المتروكة أو المفقدودة أو المهملدة التدي تشدكل مخداطر مرتفعدة بمدا فيهدا  -48
 ، ووضدددددع اسدددددتراتيجيات محدددددددة السدددددترداد معددددددات الصددددديد المتروكدددددة أو المفقدددددودة 47لفقدددددرة تلدددددك المدددددذكورة فدددددي ا

 أو المهملة في تلك المناطق. 

ويترتب على السلطات المعنية تشجيع مالكي معدّات الصيد على اقتناء التجهيزات المناسبة والخضوع للتدريب المتاح من أجل  -49
لمختصدة ة والسدلطة او المفقودة أو المهملة. وحيثما أمكن، ينبغي للجهة المالكة/المشدغّلتيسير استرداد معدات الصيد المتروكة أ

 التعدددددددددددددداون مددددددددددددددن أجددددددددددددددل تعزيددددددددددددددز جهددددددددددددددود االسددددددددددددددترداد. ويتعدددددددددددددديّن علددددددددددددددى الجهددددددددددددددات المالكددددددددددددددة 
  )سددددواء أكانددددت وطنيددددة أم أجنبيددددة( أن تتبلددددت بالمعدددددّات المسددددتردة )حيثمددددا كانددددت موسددددومة  بالشددددكل المالئددددم( فتددددتمكن

 تسلّم المعدّات المستردة إلعادة تدويرها أو إعادة استخدامها أو التخلص منها بصورة مأمونة. من تيسير 

وينبغي لمعدات الصيد المتروكة أو المفقدودة أو المهملدة ولمعددات الصديد التدي لدم تعدد صدالحة لالسدتخدام أن يعداد تددويرها أو  -50
 المرافد  مدن فل توفير مرافق مناسبة لتسلّم معدّات الصيد تلدك فديالتخلص منها بصورة مسؤولة على البر. وعلى الدول أن تك

 أجدددددددددددل الدددددددددددتخلص منهدددددددددددا وفقدددددددددددا  ألحكدددددددددددام الملحدددددددددددق الخدددددددددددامس لالتفاقيدددددددددددة الدوليدددددددددددة لمندددددددددددع التلدددددددددددوث 
 من السفن.

 وت شدددَجع الددددول واألطدددراف المهتمدددة األخدددرى علدددى دعدددم إنشددداء بنيدددة تحتيدددة للدددتمكن مدددن تددددوير معددددات الصددديد المتروكدددة  -51
 قودة أو المهملة ومعدات الصيد غير الصالحة لالستخدام التي يتم استردادها.أو المف

 التجاري المجال في الصيد معّدات وسم تتبع قابلية

تشددجيع مصددنعي المعدددّات وموّرديهددا علددى تيسددير قابليددة تتبعهددا علددى امتددداد سلسددلة التوريددد، مددن اإلنتدداج إلددى  ينبغددي للدددول -52
صدنيع عة وسدنة التاالستخدام، والتخلص منها في النهاية. ويمكن لقابلية التتبع تلك أن تتضمن وسم المعدّات باسدم الجهدة المصدن

 تدددددداج، وغيددددددر ذلددددددك مددددددن معلومددددددات مفيدددددددة لقابليددددددة التتبددددددع ونددددددوع المنددددددتج والددددددرقم التسلسددددددلي أو رقددددددم دفعددددددة اإلن
لمعدامالت في المجدال التجداري. وينبغدي لدنظم الوسدم تلدك أن تدرتبط بالمعدايير المعتدادة لممارسدات حفدظ السدجالت الخاصدة با
لدى إدراج ع التجارية. وينبغي للدول أيضدا  أن تشدجع تجدار معددّات الصديد بالتجزئدة، إن كدانوا مختلفدين عدن الجهدة المصدنعة،

 األرقام التسلسلية أو أرقام الدفعات تلك في عملية حفظ سجالتهم. 

وينبغي للدول أن تشجع شركات الصيد وغيرها من الشدركات المعنيدة، بمدا فيهدا الجمعيدات التدي تدرّوج لمصدالح قطداع الصديد  -53
و لخطددوط التوجيهيددة الحاليددة أعلددى النظددر فددي وضددع اسددتراتيجيات وسياسددات للمشددتريات تلددزم مورديهددا بالعمددل بموجددب ا

 إلجراء للغاية نفسها.التشريعات الوطنية و/أو المحلية المرعية ا

وينبغدي إيدالء االعتبدار الواجدب إلدى جعدل االمتثدال لهدذه الخطدوط التوجيهيدة جدزءا  ال يتجدزأ مدن التقييمدات المرتبطدة ببددرامج  -54
 ستدامة األخرى. إصدار الشهادات الستدامة األغذية البحرية ومبادرات اال

وينبغي للدول أن تراعي خصوصيات الصيادين الذين ينتجون معدات الصديد الخاصدة بهدم، وخصوصديات صدغار المصدنعين  -55
 الدددددددذين ينتجدددددددون معددددددددات صددددددديد للمصدددددددايد صدددددددغيرة النطددددددداق أو الحرفيدددددددة، لددددددددى تطبيدددددددق أحكدددددددام هدددددددذا القسدددددددم 

 من الخطوط التوجيهية.
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 األسماك تجميع أدوات

قيددام الدددول والمنظمات/الترتيبددات اإلقليميددة إلدارة مصددايد األسددماك وغيرهددا مددن السددلطات المعنيددة، بإنشدداء نظددم للوسددم يحبددذ  -56
 وتدابير أخرى، بحسب المقتضى، ألدوات تجميع األسماك، بالتماشي مع العناصر المذكورة في هذا القسم.

 أي شكل من أشكال أدوات تجميع األسماك. وينبغي منح الترخيص أو اإلذن بممارسة الصيد الذي يستخدم -57

 وينبغدددي أن يكدددون ألداة تجميدددع األسدددماك، أو للعوامدددة اإللكترونيدددة الموصدددولة بهدددا، وسدددم مدددادي تعريفدددي فريدددد. وبالنسدددبة  -58
يقدي، الحقالوقت  إلى األدوات المنجرفة لتجميع األسماك، ينبغي ربط عوامة إلكترونية بها للتمكن من تعقب موقعها المكاني في

دام مددن قبددل الجهددة المشددغلة. وبالنسددبة إلددى العمليددات واسددعة النطدداق فددي عددرض البحددر، قددد تفددرض السددلطات المختصددة اسددتخ
رصدد عوامات مستجيبة للسدواتل علدى األدوات المنجرفدة لتجميدع األسدماك، كشدرط مدن شدروط التدرخيص بالصديد، تيسديرا  لل

 اة الواجبة لضرورة حماية سرية المعلومات الحساسة تجاريا .العالمي ولتدابير إدارة المصايد، مع المراع

( هويدة مشدغّل أدوات 2( متدى تعتبدر أداة تجميدع األسدماك مفقدودة أو متروكدة، و)1وعلى السلطات المعنية أن تحدد بوضوح ) -59
 ة للسددددواتل تجميددددع األسددددماك، مددددع مراعدددداة المشدددداكل المحتملددددة مثددددل التبددددديل المتكددددرر للطافيددددات للعوامددددات المسددددتجيب
سدماك حدين )في مدا يتعلدق بالجهدة المالكدة( التدي تكدون موصدولة بدأداة تجميدع األسدماك، وهجدر األدوات المنجرفدة لتجميدع األ

 تجرفها المياه إلى مناطق يحظر فيها الصيد أو اإلرسال. 

 وف لتلددددك األدوات وحددددين تفقددددد أدوات تجميددددع األسددددماك أو تهمددددل، ينبغددددي إبددددالغ السددددلطات المعنيددددة بدددد خر موقددددع معددددر -60
 من قبل الجهة المشغلة لها. 

وحددين يكددون ذلددك ممكنددا ، ينبغددي التشددجيع علددى اسددترداد أدوات تجميددع األسددماك المهجددورة أو المتوقفددة عددن العمددل. وينبغددي  -61
 للسدددلطات المعنيدددة وضدددع إطدددار عمدددل لتحديدددد المسدددؤولية عدددن اسدددترداد أدوات تجميدددع األسدددماك المفقدددودة أو المتروكدددة 

 المهملة. ويجب منح األولوية إلى استرداد أدوات تجميع األسماك التي: أو 

 تشكل خطرا  على مالحة المراكب العائمة والغائصة أو على عمليات الصيد؛  (1)
 ولها تداعيات سلبية ملحوظة على الموائل الحيوية أو الضعيفة أو الحساسة؛  (2)
 و الوقددددوع فددددي شددددركها أو ابتالعهددددا إياهددددا أو قددددد تسددددبب الصدددديد وتعددددّرض الحيدددداة البحريددددة إلددددى االشددددتباك بهددددا أ (3)

 غير المقصود؛ 
ومن أجل خفدض التدأثير الممكدن أو احتمدال اإلضدرار بالحيداة البريدة أو البيئدة أو الموئدل، ينبغدي للددول والمنظمات/الترتيبدات  -62

عيدة لمدواد الطبيالمسدببة لالشدتباك فضدال  عدن ا اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك أن تشجع على استخدام التصاميم والمدواد غيدر
 والقابلة للتحلل الحيوي في بناء أدوات تجميع األسماك. 

 والتطوير البحث

 ينبغددددي للدددددول والمنظمات/الترتيبددددات اإلقليميددددة إلدارة مصددددايد األسددددماك، بمفردهددددا أو بالتعدددداون، إجددددراء بحددددوث تيّسددددر  -63
 متصددددلة بوسددددم معدددددّات الصدددديد وأدوات تجميددددع األسددددماك، بمددددا فيهددددا، وضددددع واعتمدددداد تكنولوجيددددات وإجددددراءات جديدددددة 

والوسدائل  من بين أمور أخرى، رصد معدات الصيد وأدوات تجميدع األسدماك المتروكدة أو المفقدودة أو المهملدة، واسدتردادها،
 والتكنولوجيات األكثر فعالية ومراعاة للبيئة. 

وعلددى الدددول والمنظمات/الترتيبددات اإلقليميددة إلدارة مصددايد األسددماك وغيرهددا مددن السددلطات المعنيددة أن تجددري بحوثددا  حددول  -64
وإهمالهدا  االستراتيجيات التي تضمن اإلدارة الرشيدة لمعدّات الصيد، من أجل خفدض وتخفيدف والقضداء علدى فقددانها وتركهدا

 ت إدارية.  لذي قد يتضمن وسم المعدّات واألدوات األخرى ذات الصلة وإجراءاعلى امتداد كامل دورتها الحياتية، األمر ا

وعلى الددول والمنظمات/الترتيبدات اإلقليميدة إلدارة مصدايد األسدماك والجهدات األخدرى ذات الصدلة، أن تجدري بحوثدا  بشدأن  -65
ال  إهمالهدا، مدثوماك فدي حدال فقددانها وتركهدا اإلجراءات الكفيلة بالحد من التدأثير السدلبي لمعددّات الصديد وأدوات تجميدع األسد

 المواد غير المسببة لالشتباك والقابلة للتحلل الحيوي وآليات الفرار للحيوانات المحاصرة. 

 القدرات وتنمية واالتصال التوعية

اون لتحديددد أفضددل ينبغددي للدددول والمنظمات/الترتيبددات اإلقليميددة إلدارة مصددايد األسددماك واألطددراف المعنيددة األخددرى، التعدد -66
 الممارسات وتقاسمها وتجميع المعلومات وتقاسمها، فضال  عن تنسيق االتصال والتدريب الفعالين. 

 وعلدددى األطدددراف كافدددة أن تقدددوم بالتوعيدددة بشدددأن المشددداكل الناجمدددة عدددن معددددات الصددديد المتروكدددة أو المفقدددودة أو المهملدددة،  -67
ب لوسدم المناسدمة الجمهور غاية واضحة وتبريرا  منطقيا  يبيّن الحاجدة إلدى اوأن توفر للدول وأصحاب المصلحة المعنيين وعا

و المهملددة. لمعدددّات الصدديد وفائدتدده، وأن تطبددق تدددابير أخددرى كفيلددة بالحددد مددن مخدداطر معدددات الصدديد المتروكددة أو المفقددودة أ
يدات فدي إدارة النفابدتلدوث مدن السدفن المتعلقدة وينبغي أن يشمل ذلك التوعية بلوائح الملحق الخامس من االتفاقية الدولية لمنع ال

 البحر والصكوك األخرى ذات الصلة. 

وعلى المنظمات/الترتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك أن تستشير أعضداءها دوريدا  مدن أجدل تجميدع المعلومدات وتكدوين  -68
زاء يد وسلوكه إها على مر الوقت، ومواقف قطاع الصفهم التجاهات معدات الصيد المتروكة أو المفقودة أو المهملة، ولتداعيات
 تدابير إدارة معدات الصيد، فضال  عن رصد فعالية أي تدابير مطبقة.

 وعلدددددى الددددددول والمنظمات/الترتيبدددددات اإلقليميدددددة إلدارة مصدددددايد األسدددددماك واألطدددددراف المعنيدددددة األخدددددرى أن تشدددددّجع،  -69
الصيد العاملة في المجال نفسه، لتوعية األطراف األخرى إلى وجود معدّات وإذا أمكن، أن تيّسر االتصال بين مختلف أساطيل 

خاملة/ثابتة، وعوامل أخرى قد تزيدد مدن احتمدال وقدوع تضدارب بدين المعددّات. وعلدى الددول والمنظمات/الترتيبدات اإلقليميدة 
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أخدرى بنداء علدى مدا تحتويده مدن إلدارة مصايد األسماك واألطراف المعنية األخدرى أن تنظدر أيضدا  فدي الفصدل بدين منطقدة و
 معدّات ثابتة أو متنقلة، حيثما أمكن، لخفض التضارب بين المعدّات وفقدانها. 

ويحبذ قيام الدول والهيئدات اإلقليمية/اإلقليميدة الفرعيدة بمدا فيهدا المنظمات/الترتيبدات اإلقليميدة إلدارة مصدايد األسدماك بوضدع  -70
نددد ععلومددات بشددأن معدددات الصدديد المتروكددة أو المفقددودة أو المهملددة وتقاسددمها أطددر لالتصددال مددن أجددل تمكددين تسددجيل الم

غ دول الضرورة، بغية خفض ظهورها وتيسير استردادها. وتشّجع الدول أيضا  على وضع أطر لمساعدة سفن الصديد فدي إبدال
تحديات  طر أن تراعيقها. وعلى تلك األالعلم، وحيثما كان ذلك مناسبا ، الدول الساحلية، بالمعدات المفقودة التي فقدت في مناط

 ة المتاحة.التنفيذ في المصايد صغيرة النطاق والحرفية والعمليات الترفيهية، فضال  عن استخدام أفضل المعايير الدولي

ق الفعدال وينبغي للدول والمنظمات/الترتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك معالجة العراقيدل المحتملدة التدي تعتدرض التطبيد -71
متبادلدة، الموافقدة اللنظام وسم المعدّات. وينبغي لها توفير التثقيف والتدريب الكافيين، وتبادل التكنولوجيا على أسداس الرضدا و

سدير واألشكال األخرى مدن تنميدة القددرات لصديادي األسدماك والسدلطات المختصدة واألطدراف المعنيدة األخدرى، مدن أجدل تي
 تطبيق نظام وسم المعدّات. 

وعلددى الدددول والمنظمات/الترتيبددات اإلقليميددة إلدارة مصددايد األسددماك وقطاعددات الصدديد التددي تتطلددب مددوارد إضددافية أخددرى  -72
ة أو وميدة الدوليدلتطوير أو تنفيذ تنمية القدرات في مجال وسم المعدّات، أن تتعداون مدع المنظمدات المالئمدة أو المنظمدات الحك

أمدور  ا يشدمل، بدينطنية األخرى، من أجل االستفادة بالكامل من فوائد نظام وسم المعدّات، بمالهيئات التجارية أو السلطات الو
بدالغ ودون أخرى، رصد معدات الصيد المتروكة أو المفقدودة أو المهملدة، واسدتردادها، ومكافحدة الصديد غيدر القدانوني دون إ

 تنظيم وتحسين السالمة في البحار. 

  النطاق صغيرة األسماك ومصايد ةالنامي للدول الخاصة المتطلبات

 ينبغدددي إيدددالء االهتمدددام الواجدددب إلدددى تعزيدددز قددددرة البلددددان الناميدددة علدددى تطدددوير واعتمددداد التكنولوجيدددا والمعدددارف المناسدددبة  -73
 فددددي مجددددال وسددددم المعدددددّات، وذلددددك مددددن خددددالل المسدددداعدات الماليددددة والتقنيددددة والتعدددداون، ونقددددل التكنولوجيددددا والتدددددريب، 

 صديد الرشديد،ا والموافقة المتبادلة، بالتماشي مع القانون الددولي المخدتص ومدوندة المنظمدة للسدلوك بشدأن العلى أساس الرض
 وما يتصل بها من صكوك. 

وعلى الدول أن تعترف اعترافا  كامال  بالمتطلبات الخاصة للدول النامية، وال سيما أقل البلدان نموا  والددول الجزريدة الصدغيرة  -74
 ايد األسددددماك صددددغيرة النطدددداق فددددي مددددا يخددددص قدددددرتها علددددى تطبيددددق نظددددام  لوسددددم المعدددددّات يتماشددددى الناميددددة، ومصدددد

 ظمدات دوليدة،مع هذه الخطوط التوجيهية، بما في ذلك تقييم المخاطر والجدوى. ويجوز للبلدان إمدا مباشدرة وإمدا مدن خدالل من
ول عدة إلددى الددداء المعنيددين اآلخددرين، أن تددوفر المسددابمددا فيهددا المنظمات/الترتيبددات اإلقليميددة إلدارة مصددايد األسددماك والشددرك

 النامية من أجل األمور التالية، في جملة أمور: 

 تعزيز، وحيثما كان ذلك ضروريا ، وضع أطر قانونية وتنظيمية مناسبة لنظام وسم المعدّات؛  (1)
 لنظام وسم المعدّات؛  وتعزيز التدابير المؤسسية والبنية التحتية المطلوبة لضمان التطبيق الفعال (2)
 وتعزيز البحوث والتطوير بشأن نظام وسم للمعدات؛ (3)
 ووضع نظم عملية وفعالة للمراقبة والرصد وتطبيقها وتحسينها؛  (4)
 وبناء القدرات المؤسسية وقدرات الموارد البشرية.  (5)

 المتطلبدددات الخاصدددة بالددددول الناميدددة  ويجدددوز للددددول، إمدددا مباشدددرة وإمدددا مدددن خدددالل منظمدددة األغذيدددة والزراعدددة، تقيددديم -75
 من أجل تنفيذ هذه الخطوط التوجيهية. 

ويجوز للددول أن تتعداون إلرسداء آليدات مناسدبة للتمويدل مدن أجدل مسداعدة البلددان الناميدة فدي تنفيدذ هدذه الخطدوط التوجيهيدة.  -76
 ويمكددددن توجيدددده هددددذه اآلليددددات تحديدددددا  نحددددو تطددددوير وتعزيددددز قدددددرات الدددددول علددددى تنفيددددذ هددددذه الخطددددوط التوجيهيددددة، 

 وهي قد تشمل المساعدة التقنية والمالية. 
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 إضافية اعتبارات

ستقوم المنظمة، تماشيا  مع واليتها وضمن نطاقها، بتعزيز استخدام وجمع المعلومات ذات الصلة بالتنفيذ العالمي لهذه الخطوط  -77
 التوجيهية وإبالغ هذه المعلومات، عند الطلب، إلى لجنة مصايد األسماك لدى المنظمة. 

نطاقها، في جملة أمور، بتيسير تنفيذ هذه الخطدوط التوجيهيدة الطوعيدة وذلدك مدن وستقوم المنظمة، تماشيا  مع واليتها وضمن  -78
وسدام مكنة وضع األأخالل إنتاج وثائق فنية تتعلق بأنواع أوسام المعدات لغاية تعريف جهتها المالكة؛ وتقديم االقتراحات بشأن 

لعمدود اع، واإلشدارة إلدى وجدود المعددات فدي بحسب نوع المعدات؛ وتدوفير إرشدادات لوسدم معددات الصديد لغايدة تحديدد الموقد
 المائي، وأي موضوع آخر على صلة بتنفيذ نظم وسم معدات الصيد.
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 المرفق

 الصيد معدات لتمييز نظام تنفيذ مالءمة عدم أو مالءمة تحديد في الصلة ذات السلطات لمساعدة المخاطر على القائم النهج

 هملةالم أو ودةالمفق أو المتروكة الصيد معدات ثارآ من للتخفيف الصيد معدات تمييز أنظمة تنفيذ في المخاطر على القائم النهج إن

  حدوثه. حالة في الفقدان وأثر الفقدان احتمالية خفض يمكنه

 الطقس،و لصيد،ا معدات نوع على تقتصر وال وتشمل المهملة، أو المفقودة أو المتروكة الصيد معدات وجود في عوامل عدة تساهم

  .سالمةال واعتبارات البشرية، واألخطاء معينة، منطقة في الصيد مجهود ومستوى المعدات، وتعطل والقاع، البحر وظروف

 اتوتقني رقوط د،الصي معدات نوع على بناء ال بنعم/ إجابات على ينطوي بسيط تقييم ي جرى قد للمخاطر، كامل تقييم إجراء قبلو

 الصيد تمعدا عن عبارة تكون ما عادة والتي الحجم، صغيرة البسيطة لطرقل تقييم إجراء هذا وسيتيح العمليات. ومنطقة التمييز،

 مخاطر.لل كامل تقييم إلى الحاجة دون باليد، المحمولة

 األسماك يدمصا في داتالمع لتمييز الراهن بالمستوى المرتبط الخطر لتحديد المتاحة المعلومات أفضل إلى استنادا   التقييم يعد أن ينبغي

 دون القانوني غير الصيد أو المقصود غير الصيد بسبب االقتصادية األضرار (2) و اإليكولوجية، األضرار (1) حيث من المعنية

 الصيد. عمليات على األثر (4) و البحر، في السالمة (3) و تنظيم، ودون إبالغ

 المخاطر: مستويات تحديدل رئيسية خطوات أربعة هناك

 النظر؛ قيد السمك ومصيد المعدات لتمييز نظام وجود عدم ثار(آ) عواقب تقدير (1

 قيد السمك مصيد في المعدات لتمييز نظام وجود لعدم نتيجة تحديدها، تم التي اآلثار حدوث )احتمال( احتمالية تقدير (2

 النظر؛

 و المخاطر؛ درجات تقدير (3

 المخاطر. تصنيف (4

 طاقن يشمل أن ينبغي كذل ومع النظر. قيد المحدد السمك مصيد ظروف إلى المخاطر تقييم تناولها التي المحددة الفئة تستند أن ينبغي

 يلي: ما أخرى أمور ضمن وتشمل ،واآلثار العواقب على تؤثر التي الباراميترات المخاطر تقييم

 حيث والموائل األنواع وهشاشة وضعف فيها، الصيد يتم التي والموائل المتأثر، النوع حالة اإليكولوجية: المخاطر (1

 ةبعيد سافاتم إلى المهملة أو المفقودة أو المتروكة الصيد معدات انجراف احتمال االعتبار بعين األخذ مع السمك مصيد

 في وأ ية،الوطن القضائية الوالية نطاق خارج مناطق في أو النظر، قيد السمك مصيد خارج مناطق في واستقرارها

 أخرى. وطنية قضائية والية

 صناعي( )الكفاف، السمك لمصيد االقتصادية والطبيعة السمك، مصيد وقيمة المجهود، مستوى االقتصادية: المخاطر (2

 تنظيم(؛ ودون إبالغ دون القانوني غير الصيد أو المقصود غير الصيد وإمكانيات

 العمل؛ أسلوب السفن، عدد المعدات، عدد المعدات، نوع التكنولوجية: المخاطر (3

 والمالحة؛ السالمة مخاطر (4

 المنظمة؛ مستوى اللغوية، الكفاءات المستخدمين، اختالف والثقافية: االجتماعية المخاطر (5

 و المعلومات؛ وجودة المعلومات توافر (6

 المعدات. تمييز أنظمة بين التوافق تحقيق من المستمدة الت زر أوجه (7

 كيف ولح واضح منطقي أساس تزويد وينبغي واالحتمالية. للعواقب عنها الدفاع يمكن تقديرات وجود المخاطر مستوى تحديد يتطلب

 قياسل ساسأ الواضح المنطقي األساس يزود كما صحتها. من والتحقق العملية تعقب يتيسر ما لكي المقدرة المستويات اختيرت

معت التي الخبراء اءوآر والبيانات المعلومات إلى المنطقي األساس ذلك يستندو المستقبلية. التقييمات  نالتمري اللخ من دتووح ج 

 وضروريا. مناسبا ذلك يكون أينما إضافية معلومات وتزود النطاق، لتحديد األولي

 المخاطر تقييم عملية في لنظرها إضافية معلومات

 التكاليف تحمل على والقدرة الجدوى

 كاليفه/بت لمتعلقةا ضاياوالق المعدات لتمييز نظام تنفيذ جدوى بتقييم القرارات تسترشد أن أيضا ينبغي المخاطر، تقييم إلى باإلضافة

 التالية: األساسية األسئلة ةعالجم للتقييم يمكن ذلك على وبناء فوائده.

 المطلوب؟ للغرض ئمةومال التكلفة وفعالة التنفيذ ممكنة بالنظام المرتبطة التكنولوجيا هل (1

 الوقت؟ بمرور التكنولوجيا ستتطور هل (2

 السمك؟ لمصيد الحالي النظام ضمن القدرة دمج تمنع تقنية عوائق أي توجد هل (3
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 التوقف مدة ،)CPUE( جهد وحدة لكل المصيد خفض )أي السمك مصيد فعالية على المعدات تمييز نظام سيؤثر كيف (4

 إلخ(؟ وع،بالمشر المرتبطة التكاليف المضافة،

 المعدات؟ تمييز تنفيذ على األسطول لمساعدة الضرورية المقاييس ما (5

 التنفيذ؟ نجاح لضمان ستتاح التي الموارد هي ما (6

   المعتادة؟ الصيد نشاطات على محتملة تدخالت أو مخاطر المعدات تمييز نظام يضيف هل (7

 النظام؟ ومراقبة لتنفيذ واقتصادية إدارية قدرة السؤال قيد الدول لدى يوجد هل (8

 ؟(السمك مصيد ومشغلي مديري حيث )من فيها النظر ينبغي التي التمويل أو و/ القدرات بناء احتياجات هي ما (9

 المعدات؟ تمييز أنظمة تنفيذ على المستخدمين واختالف المنظمة ومستوى اللغوية للكفاءات أثر من هل (10

 المشاركة

 عنيةالم ألطرافا مثليوم مستقلين تقنيين خبراء مشاركة موازنة مع الصلة ذات والقرارات المخاطر تقييم إجراء ترتيبات إجراء ينبغي

  واعتماده. ومراجعته النظام تطوير عمليات في

 الشفافية

 ليكتم أن ماو وبة.مكت داخلية الئحة واتباع بالشفافية يتسم نحو على الصلة ذات القرارات وصناعة المخاطر تقييمات إجراء ينبغي

 يمكن. أينما إلكترونيا ليهع العامة اطالع يسهل وأن فورا نشره ينبغي المخاطر، تقييم
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