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 ؛ (QR) هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعةميكن االطالع على 

  وهي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

 

 

A 

 جلنة مصايد األمساك

 الدورة الثانية والثالثون

 2016يوليو/ متوز  15-11روما، 

 مشاورة اخلرباء بشأن متييز معدات الصيد

 

 موجز

 7إىل  4تقدم هذذه الوثيقذة معلومذات إيذاعية عذن مشذاورة اشذنامت بشذمع اييذز معذدات الصذيد الذ  عقذدت مذن               

اشنامت يف بشمع العمليات العاملية واإلقليمية. ويرد تقرير مشاورة  COFI/2016/8دعمًا للوثيقة  ،2016أبريل/نيساع 

. أما التوصيات ال  رععتها مشاورة اشذنامت إىل ننذة مصذايد األ ذال )اللجنذة(      COFI/2016/SBD.3الوثيقة رقم 

 .5عرتد يف الفقرة 
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 مقدمة -أواًل

 

ت الصذيد املهجذورة أو املفقذودة أو املسذتعنى عنهذا بشذكل  خذر قذد رذكلق مصذدر قلذق للفذاو             إع مسملة معدا -1

وألعضائها لعدة عقود، وقد أرري إىل أع ويع معيار مذن ألذل اييذز معذدات الصذيد سذو  يعذود بذالنفع علذى الذدو            

 .الساحلية حني تتصدى للمشاكل املرتبطة باملعدات املذكورة

 

لرى اإلعراب عن القلذق بشذمع الصذيد غذري      2014الثالثني للجنة ال  عقدت يف عام خال  الدورة احلادية و -2

املقصود النالم عن معدات الصيد املهجورة أو املفقودة أو املستعنى عنها بشكل  خر، وعن ولوب إيالمت اهتمام أكذن مذن   

يد األ ال إىل ختفيف تذمثريات املعذدات   قبل األعضامت واأللهزة اإلقليمية ملصايد األ ال/املنظمات اإلقليمية إلدارة مصا

املذكورة، مع اإلرارة إىل إتاحة تكنولوليات وممارسات ععالة من حيذ  التكلفذة. ورذدد أعضذامت كذثريوع علذى يذرورة        

العمل بشكل أكن على هذه املسملة. استجابة هلذه الشواغل، عقدت الفاو مشاورة للخنامت يف روما، إيطاليا خال  الفذرتة  

بهد  صياغة مشروع خطوط توليهيذة بشذمع اييذز معذدات الصذيد، لطرحهذا        2016أبريل/نيساع  7إىل  4من املمتدة 

 .على اللجنة لكي تنظر عيها خال  دورتها الثانية والثالثني

 

 استعراض مشروع اخلطوط التوجيهية -ثانيًا

 

امت واذق مناقشذة هيكلذإل اإليذالي.      ُقدم النص التمهيدي ملشروع اشطوط التوليهية لدى انعقاد مشاورة اشن -3

ورّكذذزت املشذذاورة علذذى يذذرورة ويذذع خطذذوط توليهيذذة قابلذذة للتطبيذذق وعمليذذة وسذذهلة االسذذتعما ، تسذذاعد الذذدو     

واملنظمات/تدابري إدارة املصايد اإلقليمية يف حتقيق األهذدا  الذ  حذددتها اللجنذة، وبالتمارذي مذع الصذكول الدوليذة         

 .اشاصة باملصايد

 

رالعق مشاورة اشنامت النص التمهيدي الذي أعدتإل األمانة وصاغق نصًا حيتوي مشروع اشطوط التوليهيذة.    -4

شروع اشطذوط  متحتويات مبائمة مؤقتة قرد توسيتم إرعاق مشروع اشطوط التوليهية املتفق عليإل بتقرير مشاورة اشنامت. 

 .بهذه الوثيقة لتحقاملالتوليهية يف 

 

 وصياتالت -ثالثًا

 

 أوصق مشاورة اشنامت بمع تنظر اللجنة يف األمور التالية:   -5
 

اعتبار مشروع اشطوط التوليهية، حبسب ما اتفقق عليإل مشاورة اشنامت، كمشروع نص حيتاج إىل مزيد  أ()

 من الصياغة من خال  مشاورة عنية؛ 
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نظام اييذز ملعذدات الصذيد. يف هذذا الصذدد،      ا  لس املزيد من العمل املرتبط بالتنفيذ الفّعأتكليف الفاو برت ب()

 حددت مشاورة اشنامت األنشطة التالية ذات األولوية: 
 

تنمية قدرات السلطات الوطنية واإلقليمية املعنية وقطاع الصيد مذن ألذل تطبيذق نظذم ععالذة لتمييذز        (1)

 معدات الصيد؛  

يدة بنامت عليها، مبا عيهذا احلذواعز لتعزيذز اعتمذاد     إعداد الدراسات ال  ميكن تطوير املمارسات ان (2)

 نظم اييز معدات الصيد.

التعاوع مذع املنظمذات احلكوميذة الدوليذة واإلقليميذة املعنيذة للتوعيذة وحتسذني االتصذاالت وتنميذة            (3)

القدرات على تطبيق النظم الفعالة من ألل اييذز معذدات الصذيد مبذا عيهذا أدوات اميذع السذم         

اًل عن حماولة حتديد كمية معدات الصيد املهجذورة أو املفقذودة أو املسذتعنى عنهذا بشذكل  خذر       عض

 حو  العامل. 
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 مللحقا

 

 القائمة املؤقتة مبحتويات مشروع اخلطوط التوجيهية

 

 إعالع أساسي عن العاية والنطاق واملبادئ

 التعريفات

 تنفيذ نظام اييز معدات الصيد

 الرصد والتنفيذ

 عن معدات الصيد املهجورة أو املفقودة أو املستعنى عنها بشكل  خر اإلبالغ

 استعادة معدات الصيد املهجورة أو املفقودة أو املستعنى عنها بشكل  خر

 قابلية التتبع التجاري لتمييز معدات الصيد

 معدات اميع األ ال

 اييز موقع معدات الصيد يف العمود املائي

 البتحوث والتطوير

 االتصا  وتنمية القدراتالتوعية و

 املتطلبات اشاصة للدو  النامية ومصايد األ ال صعرية النطاق

 االعتبارات اإلياعية

 معايري تقييم املخاطر للمساعدة يف حتديد مالمتمة نظام اييز معدات الصيد أو تنفيذه املرعق ألف:  

 نوع عالمات اييز معدات الصيد  : 1امت املرعق ب

 املوقع املقرتح لعالمات التمييز بالنسبة إىل نوع معدات الصيد : 2امت املرعق ب

 توليهات لتمييز معدات الصيد من ألل حتديد موقعها يف العمود املائي : يملاملرعق 

 


