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 التقنية المشاورة
 المشاورة التقنية بشأن وسم معدات الصيد

 2018فبراير/شباط  9-5روما، إيطاليا، 

 مشروع الخطوط التوجيهية وضعمعلومات أساسية والتقّدم المحرز في 
 بشأن وسم معدات الصيد

 

 إن المشاورة التقنية مدعوة إلى القيام بما يلي: 

 مواصلة بلورة مفهوم ونص مشروع اخلطوط التوجيهية بشأن وسم معدات الصيد؛ 
  واألخذ علما بالنتائج والتوصيات الواردة يف وثائق املعلومات املتصلة باملشاريع التجريبية اليت أجرهتا املنظمة

 واألطراف املهتمة األخرى؛
  توصيات بشأن املزيد من عمل املنظمة يف ما يتعلق بوسم املعدات، على اخلصوص معدات الصيد وتقدمي

املفقودة أو املهملة وما يتصل هبا من قضايا ميكن عرضها على جلنة مصايد األمساك يف دورهتا  املرتوكة أو
 الثالثة والثالثني؛

  ها األمانة، طوط التوجيهية، بالصيغة اليت عّدلتوالنظر يف ما إذا كان ينبغي مواصلة بلورة مالحق مشروع اخل
 من خالل عملية منفصلة، وما إذا كان ميكن استعراضها وحتديثها بشكل دوري من قبل األمانة.
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 مقدمة
 
معدات  نعماعترب وسم معدات الصيد أداة ميكنها، باالقرتان بتدابري أخرى إلدارة مصايد األمساك، أن تساعد يف  (1)

 معدات الصيد املرتوكة( وآثارها الضارة.املفقودة أو املهملة ) الصيد املرتوكة أو
 
كما اعترب وسمممممممم معدات الصممممممميد أداة عقدورها أن تسممممممماعد يف إدارة مصمممممممايد األمساك على  و  عال ويف اجلهود  (2)

 غري القانوين(.الرامية إىل حتديد ومنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم )الصيد 
 
ومتثل معدات الصيد املرتوكة مكونا هاما من النفايات البحرية وتؤثر تأثريا جسيما على املوائل واألرصدة السمكية  (3)

صمممود"( وإىل الصممميد غري املق"األرباح عندما تسمممتمر يف الصممميد ) واألنواع البحرية األخرى. وقد تؤدي إىل اخنفاض
ذل السممممتبدال بإىل مالكي/مشممممغلي السممممفن والسمممملطات من خالل اجلهود اليت ت  زيادة تكاليف التشممممغيل بالنسممممبة 

 املعدات املفقودة واسرتدادها. كما متثل قضية خاصة باملالحة والسالمة يف البحار. 
 
معدات الصمميد املرتوكة جهد الصمميد املفرط والتضممار  بني معدات الصمميد وأحوال الكامنة وراء سممبا  األوتشمممل  (4)

وى وأخطاء املشممممغلني والتخلي املتعمد عن املعدات. وترتبد معدات الصمممميد املرتوكة أيضمممما بالصمممميد الطقس القصمممم
 القانوين نظرا إىل أن الضالعني يف هذا النشاط مييلون بشكل أكرب إىل طرح معدات صيدهم يف البحر. غري

 
عمدة أو غري مناسممممممممبة من ( العمل كرادع للتخلص بطريقة مت1وتتضمممممممممن  وائد وسممممممممم معدات الصمممممممميد ما يلي  ) (5)

( واملسمممممممماعدة يف منع تثبي  3( وحتديد مالكي معدات الصمممممممميد واجلهات املسممممممممؤولة عنها؛ )2معدات الصمممممممميد؛ )
من إمكانية التضممممار  بني املعدات و قدا ا؛  بشممممكل غري مرخص له، وهو ما  دّ  هامعدات صمممميد أو اسممممتخدام

عهمما ن من حتممديممد موقع معممدات الصمممممممممممممميممد اليت سمممممممممممممميتم تتبّ ( وإدراج تكنولوجيممات التتبع وحتممديممد املوقع للتمكّ 4)
( واحلد من اخلسمممممممائر االقتصمممممممادية اليت يتكّبدها مالكو املعدات والسممممممملطات من 5؛ )يف وق  الحق هادواسمممممممرتدا

خالل منع  قدان املعدات، والتقليل إىل أدىن حد ممكن من مصممممممماريف اسمممممممرتداد املعدات واسمممممممتبدا ا، واحلد من 
( واحلد من األضممرار امللحقة بالبيئة والتفاعالت الضممارة مع احلياة 6الصمميد غري املقصممود؛ ) خسممائر الصمميد بسممب 

( واحلد من خطر 7الربية املائية عا يف ذلك املسمممممممممممممماعدة يف حتديد مكونات املعدات العالقة باحليوانات البحرية؛ )
ة إدارة مصممايد األمساك، عا يف ذلك ( وتيسممري زيادة  عالي8حوادث السممفن والغوص وخسممارة األرواح يف البحار؛ )

 مراقبة طاقة الصيد واملساعدة يف منع الصيد غري القانوين.
 
ويشممممممممممممممكل الصمممممممممممممميد غري القانوين أحد أكرب املخاطر اليت هتّدد النظم اإليكولوجية املائية وتقّوض اجلهود الوطنية  (6)

ل ن التنوع البيولوجي املائي. كما يهّدد سممممممبواإلقليمية ا اد ة إىل إدارة مصممممممايد األمساك على  و مسممممممتدام وصممممممو 
يا احلسمممنة وغريهم من أصمممحا  املصممملحة يف قطاع مصمممايد األمساك، ويؤدي إىل تفاقم اعيش الصممميادين ذوي النو 

 الفقر وانعدام األمن الغذائي وإىل عدم الكفاءة االقتصادية اليت ميكن جتنبها لوال ذلك.
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عدات كأداة للمسممماعدة يف زيادة  عالية إدارة مصمممايد األمساك ويف منع الصممميد وميكن تعظيم  وائد اسمممتخدام وسمممم امل (7)
قدرة  رة كا ية من جان  دولة امليناء وغريها من التدابري اليت تيسمممممممممممممّ بقين عندما يقرتن ذلك بإجراءات مراغري القانو 

نظام طبيق تالسمملطات على تفتيش معدات الصمميد، وعندما يرتبد منا تراخيص الصمميد بشممرط وسممم املعدات. وإن 
 لوسم املعدات تطبيقا صحيحا سيسما بوضع سجالت خاصة بامللكية ميكن أن تدعم تدابري مراقبة جهود الصيد. 

 

 معلومات أساسية
 
ا نظمة(، يف دورهتا الثامنة عشمممرة اليت انعقدت يف روماملاألغذية والزراعة )أشمممارت جلنة مصمممايد األمساك يف منظمة  (8)

، إىل اال تقار إىل خطوط توجيهية أو لوائا دولية أو ممارسات مشرتكة خاصة بوسم معدات الصيد 1989يف عام 
ن أمعدات الصمميد. وأشممارت كذلك إىل أن وضممع مواصممفة تتعلق بوسممم معدات الصمميد من شممأنه الكي لتحديد م

 يعود بالفائدة على الدول األعضاء.
 
 19 إىل 14مشمماورة للخرباء تابعة للمنظمة بشممأن وسممم معدات الصمميد انعقدت يف كندا خالل الفرتة من قام  و  (9)

( على جلنة 2النتائج اليت خلصممم  إليها )عا يف ذلك التوصممميات لوسمممم معدات الصممميدبعرض  ،19911 يوليو/متوز
. ورأى بعض األعضمممممماء أن اعتماد نظام 1993يف مارس/آذار  اليت انعقدتالعشممممممرين  مصممممممايد األمساك يف دورهتا

موحد لوسممم معدات الصمميد قد يسممفر عن أعباء إدارية إضمما ية. ودع  اللجنة إىل إجراء اسممتعراض آخر ملشممروع 
 التوصيات املتعلقة بوسم معدات الصيد.

 
حول مدونة السممملوك بشمممأن الصممميد الرشممميد 1994يف عام  وتضممممن  مشممماورة اخلرباء التابعة للمنظمة اليت نظم  (10)

 ة( ضممممممممرورة إحاط1بندا عن وسممممممممم معدات الصمممممممميد. وأشممممممممار اخلرباء، يف ما أشمممممممماروا إليه من أمور، إىل ما يلي  )
( وضممرورة نظر قطاع الصمميد 2الكيانات الوطنية املسممؤولة عن اإلدارة علما بعدد عيع املعدات املفقودة ومكا ا؛ )

( وضممممممرورة وسممممممم عيع معدات 3يف اجلهود والوسممممممائل الكفيلة باسممممممرتداد معدات الصمممممميد املفقودة؛ )واحلكومات 
 نص املادةاملعدات. وت يلبس  يها على مالك الالصممممممممميد، حسممممممممم  االقتضممممممممماء، بطريقة تسمممممممممما بالتعرف بطريقة 

غي وضمممممممع على أنه ينب1995من مدونة السممممممملوك بشمممممممأن الصممممممميد الرشممممممميد الصمممممممادرة عن املنظمة يف عام  8-2-4
أن  ينبغيو يتسمممممع التعرف على صممممماح  املعدات.  يالصممممميد و قا للتشمممممريعات القطرية ك العالمات على معدات

تأخذ متطلبات وضممممع العالمات على املعدات يف االعتبار النظم املوحدة واملتعارف عليها دوليا لوضممممع العالمات 
   على معدات الصيد.

                                                      
 صفحة. 485.485FIIT/R. 1993 .42تقرير منظمة األغذية والزراعة عن مصايد األمساك رقم  تقرير مشاورة اخلرباء بشأن وسم معدات الصيد.  1
مساك التوصميات املتعلقة بوسمم معدات الصميد. ملحق بتقرير مشماورة اخلرباء بشمأن وسمم معدات الصميد. تقرير منظمة األغذية والزراعة عن مصمايد األ  2

 صفحة. 48. 1993. امللحق. روما، منظمة األغذية والزراعة، 485رقم 
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متطلبات صممر ة خاصممة بوسممم معدات الصمميد. على ك دولية ملزمة قانونا عدة صممكو  انطوتويف اآلونة األخرية،  (11)
، على 3 اتفاق األمم املتحدة بشمممممأن األرصمممممدة السممممممكية املتداخلة املناطق واألرصمممممدة السممممممكية الكثرية االرحتال

، يشمممممممل، كجزء من واجبات دول العلم، متطلبات لوسممممممم 1995سممممممبيل املثال، الذي اعتمد يف أغسممممممطس/آ  
ات و قا للنظم املوحدة واملتعارف عليها دوليا لوسم معدى مالكها يد ومعدات الصيد لغرض التعرف علسفن الص

التخلص من معدات الصيد املصنوعة من مواد اصطناعية  73/784الصيد. و ظر امللحق اخلامس باتفاقية ماربول 
يف البحر. وعالوة على ذلك،  إن امللحق باء باالتفاق بشمممممممممأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصممممممممميد غري 

الصممميد  يلزم املفتشمممني بفحص معدات نظمةاملالقانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضممماء عليه الصمممادر عن 
سممم املعدات مع الوسممم املرخص به للسممفينة، وهو إجراء يسممهم يف حتديد املعدات املسممتخدمة يف توا ق و لضمممان 

 الصيد غري القانوين.
 
ل الصممممممممكوك امللزمة بصممممممممكوك طوعية.  على سممممممممبيل املثال، تدعو اخلطوط التوجيهية الدولية إلدارة الصمممممممميد وتكم   (12)

( الدول واملنظمات والرتتيبات اإلقليمية إلدارة 2011ذية والزراعة العرضممممممي واحلد من املصمممممميد املرجتع )منظمة األغ
مصمممايد األمساك إىل النظر يف ا اذ تدابري ملعاجلة أثر الصممميد غري املقصمممود على املوارد املائية احلية، عا يف ذلك من 

 املعدات.الكي خالل إجراءات لتحديد م
 
من القرار  81إىل  77شمممممممأن اسمممممممتدامة مصمممممممايد األمساك )الفقرات من ويدعو قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ب (13)

A/RES/60/31 إىل ا اذ تدابري ملعاجلة مشممكلة معدات الصمميد املفقودة أو املرتوكة عا يف ذلك من خالل عع )
البيانات عن  قدان املعدات وتأثري ذلك، وحتليل األسمممممممممممبا  واحللول لفقدان املعدات، ووضمممممممممممع برامج مشمممممممممممرتكة 

فيذها ملنع  قدان املعدات واسممممممممممتعادهتا. وأما القرار األخري الذي اعتمدته اجلمعية العام لألمم املتحدة بشممممممممممأن وتن
،  يسمممممممممّلم يف ديباجته بأن معدات الصممممممممميد املرتوكة أو املفقودة (A/RES/71/123اسمممممممممتدامة مصمممممممممايد األمساك )

املهملة شكل مدمر ومتعاظم االنتشار من أشكال احلطام البحري الذي يتسب  يف آثار سلبية على األرصدة  أو
السمممممممممكية واحلياة البحرية والبيئة البحرية، وبأن هناك حاجة إىل ا اذ إجراءات وقائية عاجلة، إضمممممممما ة إىل العمل 

ة التقدم تسممممممممممممممريع وتري يد التأكيد على أمهية تعالفقرات من منطوق القرار  أنعلى إخراج ذلك احلطام. يف حني 
بالعمل  198 ةوترح  الفقر ذلك.  وتدعو إىل A/RES/60/31القرار من  81إىل  77الفقرات من ما يتعلق ب يف

تشمممّجع و من خالل مشممماورة تقنية نظمة ملواصممملة وضمممع خطوط توجيهية بشمممأن وسمممم معدات الصممميد املاجلاري يف 
م بية لتجن  الصيد غري املقصود من خالل اسرتجاع معدات الصيد املرتوكة ولوسنظمة على تنفيذ مشاريع جتريامل

القرار من  196قرة الفشممممممري تمعدات الصمممممميد يف البلدان النامية لتيسممممممري مهمة تنفيذ هذه اخلطوط التوجيهية. كما 
بشمممأن معدات  2009نظمة يف عام املبرنامج األمم املتحدة للبيئة و  هدر صمممذي أإىل التوصممميات الواردة يف التقرير ال

 .5الصيد املرتوكة
 

                                                      
من أحكام بشمأن حف  وإدارة األرصمدة  1982 /كانون األولاتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ديسممربا تتا با  التوقيع على اتفاق تنفيذ ما تتضممنه   3

 (،2001ديسمممممرب/كانون األول  11)وأصممممبا سمممماريا يف  1995ديسمممممرب/كانون األول  4السمممممكية املتداخلة املناطق واألرصممممدة السمممممكية الكثرية االرحتال يف 
 )د(.  3-18املادة 

 (.73/78ة الدولية ملنع التلوث من السفن )ماربول االتفاقي  4
5  http://www.fao.org/docrep/011/i0620e/i0620e00.HTM 



TCMFG/2018/2 5 

 

 املشمممممممممممماركني، أعر  عدد من 2014وخالل الدورة احلادية والثالثني للجنة مصممممممممممممايد األمساك اليت عقدت يف عام  (14)
زة األعضممممماء واألجهقيام وعن ضمممممرورة يف الصممممميد معدات الصممممميد املفقودة اسمممممتمرار يسممممماورهم من قلق حيال  عما

ن حدة آثار للتخفيف م اهتمام أكربإيالء باإلقليمية ملصممايد األمساك واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصممايد األمساك 
 هذه املعدات، مع اإلشارة إىل توا ر تكنولوجيات  ّعالة من حيث التكلفة. 

 
نا  خطة التنمية "حتويل عاملاملعنونة ، اليت تعترب عنصممممممرا بوريا بالنسممممممبة إىل الوثيقة 6وإن أهداف التنمية املسممممممتدامة (15)

منع التلوث البحري إىل ، تدعو 2015يف عام  A/RES/70/1" اليت اعتمدت يف القرار 2030املسممممممممممممممتدامة لعام 
 مية املستدامة. من أهداف التن 1-14ضمن ا دف  2025من عيع األنواع واحلد منه بشكل ملحوظ حبلول عام 

 
وقد عاجل  ععية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة أيضمممممممممممممما مرارا وتكرارا قضممممممممممممممية احلطام  (16)

يت ذات الصممملة بالصممميد ضممممن القرارات ال النفاياتدة بشمممأن البحري، عا يف ذلك احلث على ا اذ إجراءات بدّ 
بشمممأن احلطام البحري من اللدائن واللدائن  2/11من قرار ععية األمم املتحدة للبيئة 15تعتمدها. وتشمممّدد الفقرة 

ة للحد من يالدقيقة على احلاجة إىل تبادل املعارف والتجار  املتعلقة عا هو متاح من التقنيات واملمارسممممممات البيئ
سممممممم  االقتضممممممماء، ذ مشممممممماريع جتريبية، حالنفايات املتأتية من قطاع صممممممميد األمساك وتربية األحياء املائية، وإىل تنفي

واالتفاقات الطوعية، ال سممممممممميما من خالل اإلجراءات  ادسمممممممممرتدوعمليات االاملعدات  إيداعيف ذلك خمططات  عا
 الوقائية ومن خالل احلد من النفايات وإعادة استخدام املعدات وإعادة تدويرها. 

 
شمماورة للخرباء بشممأن وسممم معدات الصمميد خالل الفرتة من واسممتجابة للمخاوف املوصممو ة أعاله، عقدت املنظمة م (17)

يف املقر الرئيسمممممي للمنظمة يف روما، إيطاليا )مشممممماورة اخلرباء(، أسمممممفرت عن مشمممممروع  2016أبريل/نيسمممممان  7إىل  4
خطوط توجيهية بشمممأن وسمممم معدات الصممميد وعن تقرير يتضممممن توصممميات مرتبطة هبا. وأوصممم  توصممميات مشممماورة 

لعمل املرتبد ااخلرباء عواصمملة بلورة مشممروع اخلطوط التوجيهية من خالل مشمماورة تقنية، وبضممرورة اضممطالع املنظمة ب
بالتطبيق الفعال لنظام لوسمممممممم معدات الصممممممميد عا يف ذلك تنمية القدرات وإجراء دراسمممممممات حالة، وبضمممممممرورة تعاون 
املنظمة مع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات اإلقليمية املعنية من أجل ر ع مستوى الوعي وحتسني االتصاالت 

 م معدات الصيد، عا يف ذلك )أجهزة جتميع األمساك(. وتنمية القدرات على تنفيذ نظم  ّعالة لوس
 
 142 رض تقرير مشمممماورة اخلرباء على جلنة مصممممايد األمساك يف دورهتا الثانية والثالثني. وأقّرت اللجنة، يف الفقرةوع   (18)

اص ععدات من تقريرها، التوصيات الصادرة عن مشاورة اخلرباء على النحو التايل  "رّحب  اللجنة بعمل الفاو اخل
الصمممميد املهجورة أو املفقودة أو املسممممتغع عنها بشممممكل آخر،  ضممممالص عن التوصمممميات الصممممادرة عن مشمممماورة اخلرباء 
بشأن متييز معدات الصيد مشرية إىل أن متييز املعدات قد يشّكل أداة أساسية للحد من معدات الصيد املهجورة 

ة  القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. وأيّدت اللجنة املشممماور أو املفقودة أو املسمممتغع عنها بشمممكل آخر والصممميد غري
التقنية املقرتحة ملواصممممملة إعداد خطوط توجيهية بشمممممأن متييز معدات الصممممميد. وشمممممّجع األعضممممماء الفاو على القيام 
عشممممممماريع جتريبية لتجن  الصممممممميد غري املتعمد باسمممممممتخدام معدات الصممممممميد املهجورة أو املفقودة أو املسمممممممتغع عنها 

 كل آخر وحول متييز معدات الصيد يف البلدان النامية من أجل تيسري تنفيذ اخلطوط التوجيهية هذه".بش
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 األمانةالمحرز من قبل م تقدّ ال
 
خالل  رتة ما بني الدورات، بأعمال حتضمريية للمشماورة التقنية بشمأن وسمم معدات الصميد وتيسري  ،قام  األمانة (19)

( ومشممروع 2) ؛( دراسممة جدوى عاملية للرتكيز على وسممم أجهزة جتميع األمساك1) ، ومها جتريبينيتنفيذ مشممروعني 
فقودة يف مصممايد املعدات املعادة ميداين يف إندونيسمميا يركز على التطبيق العملي لعملية وسممم معدات الصمميد واسممت

 األمساك الساحلية الصغرية النطاق.
 
باالسممتناد  تواهاا اد ة إىل حتسممني بمشممروع اخلطوط التوجيهية  قام  األمانة بتعديالت حتريرية إضمما ية علىكما  (20)

، 2016اليت انعقدت عام  إىل املزيد من التشممممماور مع املشممممماركني يف مشممممماورة اخلرباء بشمممممأن وسمممممم معدات الصممممميد
ع مراعاة يتمتعون خبربة ذات صمملة وم نواخلرباء وأصممحا  املصمملحة يف قطاع صمميد األمساك، وموظفي املنظمة الذي

رهتا شمممرحا  ذه  TCMFG2018/3ا املنظمة. وتتضممممن الوثيقة ملنتائج األولية للمشمممروعني التجريبيني اللذين يسمممّ
رتح مشممممممممروع قالتعديالت التحريرية اليت ترد مع إبراز التغيريات يف امللحق األول هبذه الوثيقة. ويف هذا السممممممممياق، ي  

 منطلق إلجراء املداوالت أثناء املشاورة التقنية.ك،  بالصيغة اليت عّدلتها األمانةاخلطوط التوجيهية، 
 
يف الوثيقة  ،مشمممممفوعة بتعديالت مقرتحة ،واسمممممتعرضممممم  األمانة أيضممممما مالحق مشمممممروع اخلطوط التوجيهية اليت ترد (21)

TCMFG2018/4 وإن املشمممممماورة التقنية مدعوة إىل النظر يف ما إذا كان ينبغي مواصمممممملة بلورة هذه املالحق من .
 ة منفصلة ويف ما إذا كان من املمكن استعراضها وحتديثها بشكل دوري من قبل األمانة.خالل عملي

 
 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المشاورة التقنية

 
 إن املشاورة التقنية مدعوة إىل القيام عا يلي  (22)

 
 مواصلة بلورة مفهوم ونص مشروع اخلطوط التوجيهية بشأن وسم معدات الصيد؛ 
  واألخذ علما بالنتائج والتوصمميات الواردة يف وثائق املعلومات املتصمملة باملشمماريع التجريبية اليت أجرهتا املنظمة

 واألطراف املهتمة األخرى؛
  وتقدمي توصمميات بشممأن املزيد من عمل املنظمة يف ما يتعلق بوسممم املعدات، على اخلصمموص معدات الصمميد

يتصممممل هبا من قضممممايا ميكن عرضممممها على جلنة مصممممايد األمساك يف دورهتا  املفقودة أو املهملة وما املرتوكة أو
 الثالثة والثالثني؛

  ،والنظر يف ما إذا كان ينبغي مواصممملة بلورة مالحق مشمممروع اخلطوط التوجيهية، بالصممميغة اليت عّدلتها األمانة
 األمانة. من خالل عملية منفصلة، وما إذا كان ميكن استعراضها وحتديثها بشكل دوري من قبل


