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 RECOFI/8/2015/1 توصية الهيئة اإلقليمية لمصايد األسماك 
 بشأن

 الحد األدنى للبيانات والمعلومات المتعلقة بتربية األحياء المائية المطلوبة في التقارير

 
 

 إن الهيئة العامة لمصايد األسماك )الهيئة(،
 
إلى مدونة السييك ك أشييلن الصيييد ال تيييد الا  وظييعاها مة مة األاعية والي ادة والا  تدد  إلى  ذ تشييي إ

 الاط ي  وال صد المسادامين لمما سات الا أية ال تيدة لألحياء المائية؛
 
إلى دو  الهيئة ف  تشييعيا الاةمية المسييادامة لا أية األحياء المائية ف  المةالب الة  ية الم ددة  إذ تشييي و

 ف  المادة ال اأعة من اتفاق إنشاء الهيئة؛
 
إلى المادة الثالثة )ز( من اتفاق إنشييياء الهيئة العو ت افب فيأل األل ال الماعا دة دكى تن تشيييعا  إذ تشيييي و

شلن اإلنااج ف  معال  أ امج تعييي ت أية األحياء المائية، ودكى تن تعما وتةش  أصفة دو ية معك مات أ
والةيانات األخ ى الماصيييييكة أ جيفة  مادة العمع المعةية أا أية األحياء المائية دكى  ت أية األحياء المائية

 الة   الم دد ف  االخاصاصات المعامدة لعمادة العمع؛
 
ف  االداةا  تط ي  الة ام اإل كيم  لكمعك مات دن ت أية األحياء المائية لاعييي ت أية األحياء  إذ تلخعو

 ى الة   العو ت  تأل الهيئة ف  دو تها الثالثة؛المائية ف  مةطقة الهيئة دك
 
أضييييييي و ة تن تا اف  لعمادة العمع المعةية أا أية األحياء المائية إمالانية االلبي دكى أيانات  إذ تق و

 يع ل دكيها لال  تضطكا أعمكها أص  ة فعالة؛
 
المائية تاماتييى ما إلى ظيي و ة وظييا معايي  لعما الةيانات واإلحصيياءات دن ت أية األحياء  إذ تشييي و

الخط ل الا  يهية الا  وظيييعها ف يب العمع الااأا لمة مة األاعية والي ادة المعة  أاةسييييب إحصييياءات 
 ت أية األحياء المائية؛

 
شئ كمخطط لعما الةيانات دن  إذ ت يطو دكما ألن الة ام اإل كيم  لكمعك مات دن ت أية األحياء المائية، تن

ت أية األحياء المائية يمالن من خبلأل لكةكدان األدضيييياء ف  الهيئة تن تقدم أصييييفة دو ية أيانات ولةية دن 
 ت أية األحياء المائية؛

 
عَهد  سييميا مسيياوليات المةسييقين القط يين لكة ام اإل كيم  دكما ألن الهيئة ت  ت ألنأل ياعين تن ت   إذ ت يطو

 لكمعك مات دن ت أية األحياء المائية إلى ماسسة ولةية؛
 
 )ح( من المادة الثالثة والمادة الخامسة من اتفاق إنشاء الهيئة: )ب( و 1ما يك ، وفقا ألحالام الفق ة  عتمدت
 
المةطقة المشيييييييم لة أ الية الهيئة دن الةا اما ات ةيانات الماصيييييييكة أالتقدم األل ال الماعا دة   -1

المد  ة تدناه دكى تسييييييياإ سييييييية و إلى تمانة الهيئة من خبل الم  ا الشيييييييةال  لكة ام اإل كيم  
 لكمعك مات دن ت أية األحياء المائية:
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 إلزامية -إحصاءات اإلنتاج 

 1المةالب اإلحصائية ال ا عة ت ت إت ال ف يب العمع الاةسيق  -
 أيئة الا أية )مياه  كيكة المك حة، ومياه مال ة، ومياه دعأة( -
األن اي المساي دة )االسم العكم  واالسم الشائا؛ أما ف  ذلك األصةال اآلتية من المصايد  -

 الطةيعية(
 ن ام الا أية )مالثفة، وتةة مالثفة، وم سعة( -
 ن ي الا أية )ت فاص، وأ ك، ومم ات مائية، ومةالب فقس( -
 ن ي المةاج )أيض، وتصةعيات، وتحعام الس ق( -
 مدخبت ت أية األحياء المائية ف  المصايد الطةيعية )أيض، وتصةعيات، وتسماك لكيقة( -
 كمية اإلنااج )أاأللةان/ال حدات( -
  يمة اإلنااج )العمكة( -

  
 إلزامية -مراكز اإلنتاج 

 وحدة )ت ي ة( اإلنااج )مفا خ، وميا ي ت أية( -
 م اكي اإلنااج ف  كع وحدة )ت ي ة( ددد -
 األصةال المساي دة ف  كع وحدة )ت ي ة( -
 ( لم افب م اكي اإلنااج ف  كع ت ي ة3ال عم الالك  )م -
 اتعاه إنااج كع ت ي ة )االساهبك، والا أية، وتعديد األ صدة، والييةة( -

 
 اختيارية -األسواق 

 العكف ومساحيب األسماك وزيت السمك: -
 )اإلنااج الم ك  )أالطن 
 ال ا دات أالطن 
 )تسعا  األدبل ألهم األصةال المساي دة )لكطن 

 الاعا ة واالساهبك -
 )معم ي اساي اد وتصدي  مةاعات األحياء المائية المساي دة )ال زن والقيمة 
 )اساي اد وتصدي  تهم األصةال المساي دة )ال زن والقيمة 
  المساي دةتهم و هات صاد ات األصةال 
 اساهبك الف د من المةاعات المائية المساي دة دكى المسا ى القط و 

 
، دكى تن تال ن السيييةة الم  عية لكةيانات المقدمة ه  السيييةة ي نيأل/حيي ان 1آخ  م دد لكاقديم ه   -2

 الساأقة.
 
أا أية  سيييييا لى األدضيييياء اخايا  نقطة اتصييييال ولةية تال ن مسيييياولة دن تقديم الةيانات الماعكقة -3

 األحياء المائية.
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