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 تقنيةال مشاورةال
 المشاورة التقنية بشأن وسم معدات الصيد

 2018فبراير/شباط  9-5روما، إيطاليا 

 تقرير مشاورة الخبراء بشأن وسم معدات الصيد
 

 إعداد هذه الوثيقة
 
مصـــدر قلق ملنظمة األغذية  أو املفقودة أو املســـتغىن عنها بشـــكل آخر معدات الصـــيد املهجورةشـــّكلت مســـألة  

 بالنفع على الدول الســــاحلية  تعودعقود. وأشــــري إىل أن صــــياغة معيار لوســــم معدات الصــــيد ســــ طيلةوالزراعة وألعضــــائها 
تحديد معدات صــيد للمشــاكل املرتبطة باملعدات املذكورة. وقد يشــكل وســم معدات الصــيد أيضــاً آلية هامة ل يهاتصــد يف

التزامات متنوعة تنص عليها الصــكوك الدولية ذات الصــلة، ســواء أكانت  نفيذاألمساك غري الشــرعية، كما قد يســاعد يف ت
 ويســـــــــــاهم وســـــــــــم معدات الصـــــــــــيد كذلك يف حتســـــــــــني الســـــــــــالمة يف البحار  اتفاقات ملزمة أم خطوطاً توجيهية طوعية.

منها، تشــــكل  املهجورة أو املفقودة أو املســــتغىن عنهااملناســــب، ناهيك عن مبا أن معدات الصــــيد غري املوســــومة بالشــــكل 
لرجوع إىل مصـــــدر مكّونات تتيح اخطراً على املالحة. وتوفر معدات الصـــــيد املوســـــومة بالصـــــورة املناســـــبة معلومات هامة 

 ة. املعدات اليت تشتبك هبا الثدييات البحرية واألنواع املنقرضة واملهددة باالنقراض واحملمي
 
، أعرب املشـــــــــاركون 2014اليت عقدت يف عام  مصـــــــــايد األمساك (اللجنة) جنةلخالل الدورة احلادية والثالثني لو  

، وعن وجوب معدات الصـــيد املهجورة أو املفقودة أو املســـتغىن عنها بشـــكل آخر جراءعن قلقهم بشـــأن اســـتمرار الصـــيد 
 ،إلدارة مصــــــــــايد األمساك اإلقليميةملصــــــــــايد األمساك واملنظمات  اإلقليميةإيالء اهتمام أكرب من قبل األعضــــــــــاء واألجهزة 
 .قد أصــــبحت متاحة تكنولوجيات وممارســــات فعالة من حيث التكلفة نلتخفيف أثر املعدات املذكورة، مع اإلشــــارة إىل إ

 يف الفرتة واســــــــــتجابة هلذه الشــــــــــواغل، عقدت منظمة األغذية والزراعة مشــــــــــاورة للخرباء بشــــــــــأن وســــــــــم معدات الصــــــــــيد 
لمنظمة يف روما، إيطاليا، هبدف وضع خطوط توجيهية تساعد الدول ل الرئيسي قرامل يف 2016أبريل/نيسان  7إىل  4من 

 إلدارة مصـــــــــايد األمساك، فضـــــــــالً عن قطاع الصـــــــــيد،  اإلقليميةت الرتتيباو  ملصـــــــــايد األمساك واملنظمات اإلقليميةواألجهزة 
 يف تنفيذ مدّونة السلوك بشأن الصيد الرشيد عرب تطبيق نظام لوسم معدات الصيد. 

 
  يف روما، إيطاليا.  2016أبريل/نيسان  7د يف اعتموهذا هو تقرير مشاورة اخلرباء بشأن وسم معدات الصيد الذي  
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 بذةن
 

تعرض هذه الوثيقة باقتضـــاب حصـــيلة مشـــاورة اخلرباء بشـــأن وســـم معدات الصـــيد اليت عقدت يف روما،  
. وقد دعا املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة إىل عقد املشاورة 2016أبريل/نيسان  7إىل  4من يف الفرتة إيطاليا، 

، على أن يعرض على الدورة الثانية وضـــع مشـــروع خطوط توجيهية بشـــأن تطبيق نظام لوســـم معدات الصـــيد بغية
 املشــــــــاورة كذلك توصــــــــيات تتعلق بالتوســــــــع  وطرحت للنظر فيه. 2016يف عام  مصــــــــايد األمساكوالثالثني للجنة 

 يف صياغة مشروع اخلطوط التوجيهية.
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 4 أهداف مشاورة اخلرباء استعراض
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 االجتماع وترتيبات الدورة افتتاح
 
. 2016أبريل/نيســـان  7إىل  4من  يف الفرتة معدات الصـــيد يف روما، إيطالياعقدت مشـــاورة اخلرباء بشـــأن وســـم  -1

 ضمن املرفق ألف.  شاورةويرد جدول أعمال امل
 
قائمة كاملة بأمساء املشاركني يف املرفق باء.  ردأخصائيني. وت 4خبرياً بصفتهم الشخصية و18شارك يف املشاورة و  -2

 يف املرفق جيم.  رتدقبل املشاورة ف مت توزيعهاأما الوثائق اليت 
 
 امت منظمة األغذية والزراعة باستضافة املشاورة. وقد ق -3
 
وتربية األحياء املائية يف املنظمة  مصايد األمساكاملدير العام املساعد إلدارة  Árni M. Mathiesenورحب السيد  -4

مصـــايد املشـــاركني بالقرارات والتوصـــيات اليت كررهتا جلنة  Mathiesenباملشـــاركني وشـــرح الغاية من املشـــاورة. وذّكر الســـّيد 
وضــــــع نظام موحد لوســــــم معدات الصــــــيد.  حول ضــــــرورة ،لدى املنظمة واملنظمات الدولية األخرى ذات الصــــــلة األمساك

ية فتتاحوعرض موجزاً عن العمل الواجب إجنازه يف ســـياق املشـــاورة ومتىن للمشـــاركني التوفيق يف مســـاعيهم. وترد الكلمة اال
 يف املرفق دال.  Mathiesenللسيد 

 
 أعمال املشاورة.  افتتاحب Petri Suuronenوقام األمني الفين السيد  -5
 

 الرئيس انتخاب
 
 ملشاورة اخلرباء.  رئيسةً  Deirdre Warner-Kramerبت السّيدة انتخ -6
 

 جدول األعمال وترتيبات الدورة  اعتماد
 
 مشروع جدول األعمال والرتتيبات العامة للمشاورة.  اعتمادقام املشاركون ب -7
 

 أهداف مشاورة الخبراء استعراض
 
  أهداف مشــــــاورة اخلرباء واإلجراءات اليت ميكن صــــــياغة مشــــــروع اخلطوط التوجيهية Suuronenســــــتعرض الســــــيد ا -8

اللغات الرمسية للمنظمة إىل الدورة الثانية م بكافة وذّكر املشاركني بأن موجزاً عن مشروع اخلطوط التوجيهية سيقدّ  من خالهلا.
  باللغة اإلنكليزية فقط. ،والثالثني للجنة، وبأن الوثيقة الكاملة ستتاح خالل الدورة باعتبارها وثيقة معلومات أساسية للدورة
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 وثائق المعلومات األساسية استعراض
 
نبذًة عن الوثائق املقدمة للمشـــــاورة، وشـــــرح كيف مت جتميع النص التمهيدي للخطوط  Suuronenعرض الســـــيد  -9

 التوجيهية، ووصف خلفية وضع نظام لوسم معدات الصيد ونطاقه. 
 

) املســائل الرئيســية 1(معلومات أســاســية حول:  بصــفته أخصــائياً، بتقدمي وثيقيت Tim Huntingtonوقام الســيد  -10
 Pingguo Heوقدم الســـــيد  ) املســـــائل العالقة وإمكان التحســـــني يف وســـــم املعدات.2و(صـــــيد؛ املرتبطة بوســـــم معدات ال

  تكنولوجيات جديدة لوسم معدات الصيد."بصفته أخصائياً، وثيقة بعنوان "
 

وعلى تكنولوجيات  مصــــــــــــــايد األمساكبأن تغيريات ملحوظة قد طرأت على  علما األمانة املشــــــــــــــاركني أحاطتو  -11
. ولفتت 1991الصــــيد وممارســــات صــــيد األمساك منذ انعقاد مشــــاورة خرباء املنظمة بشــــأن وســــم معدات الصــــيد يف عام 

إىل العدد املتزايد من الصكوك الدولية اليت تسلط الضوء على ضرورة وسم معدات الصيد. وأشارت األمانة االنتباه األمانة 
 ة واالقتصــــــــــــــادية اليت قد ترتتب حني تســــــــــــــتخدم تلك النظم، وإىل أن تكنولوجيات جاهزةأيضــــــــــــــاً إىل املنافع اإليكولوجي

 .هذا أصبحت متاحة لتيسري وسم معدات الصيد االستخدام
 

لدى مناقشــة وثائق املعلومات األســاســية اتفق اخلرباء على أن معدات الصــيد املوســومة بشــكل مناســب ومنتظم و  -12
  :احلّد من يّسرقد ت

 
 عدات الصيد ورميها يف البيئة املائية؛هجر م )1(

 الصيد غري املقصود ألنواع األمساك واحليوانات األخرى املنقرضة واملهددة باالنقراض واحملمية؛ و  )2(

 الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم؛مستوى و  )3(

معدات املالحة واحلوادث يف البحر املرتبطة مبعدات الصـــــــيد غري اخلاضـــــــعة للمراقبة، فضـــــــالً عن على خاطر املو  )4(
 ؛ الصيد املهجورة أو املفقودة أو املستغىن عنها بشكل آخر

 يف البيئة املائية؛   معدات الصيد املهجورة أو املفقودة أو املستغىن عنها بشكل آخرتراكم و  )5(

 ل املائية الضعيفة واحلساسة؛ الضرر الالحق باملوائو  )6(

 اخلسائر االقتصادية اليت يتكبدها الصيادون نتيجة الصيد غري املقصود وتدهور مناطق الصيد. و  )7(
 

اليت جترفها املياه،  معدات الصــــــيد املهجورة أو املفقودة أو املســــــتغىن عنها بشــــــكل آخروالحظ اخلرباء أيضــــــاً أن  -13
 لسلطات الوطنية املختلفة. ل التابعة ناطقاملقادرة على نقل أنواع غازية بني 
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اليت ميكنها املســامهة يف احلد  ،مصــايد األمساكمن األدوات املتعددة إلدارة  يعترب والحظ اخلرباء أن وســم املعدات -14
طبيعة إىل و  ،األمساك ملصايدخلصائص احملددة إىل ااالعتبار الواجب  وأشاروا إىل ضرورة إيالء من التأثريات السلبية للصيد.

 لمعدات. لونطاق املشاكل الواجب معاجلتها لدى تطبيق نظام وسم 
 

طبيعة املشـــــــــاكل ونطاقها، قد يســـــــــتخدم وســـــــــم املعدات باالقرتان مع تدابري أخرى  بناء علىوالحظ اخلرباء أنه  -15
 املعنية.  مصايد األمساكمن أجل التخفيف من وطأة املشاكل احملددة يف  مصايد األمساكإلدارة 

 
) تشجيع 1( والحظ اخلرباء أّن باإلمكان تعزيز فعالية نظم وسم املعدات بشكل ملحوظ حني توجد حوافز لـــــــــــ: -16

عدات الصــيد املأمون مل) االســرتداد 3و( املهجورة) اإلبالغ عن معدات الصــيد املفقودة أو ا2و(نظم وســم املعدات  اعتماد
 والتخلص منها بصورة رشيدة.  ،املهجورة أو املفقودة أو املستغىن عنها بشكل آخر

 
البيانات املوثوقة حول التأثريات  لقلةم ملعدات الصــــيد، أعربوا عن قلقهم وفيما اعرتف اخلرباء بأمهية الوســــم املنظّ  -17

  (املوســـومة أو غري املوســـومة) و املفقودة أو املســـتغىن عنها بشـــكل آخرعدات الصـــيد املهجورة أاإليكولوجية واالقتصـــادية مل
 يف البيئة املائية، والحظوا أن غياب تلك املعلومات قد عرقل صياغة تدابري فعالة للتخفيف من أثر تلك املعدات.

 
 بوا بإدراجها ء أن أدوات جتميع الســــــمك تســــــتخدم بشــــــكل متزايد يف بعض عمليات الصــــــيد، ورحّ اوالحظ اخلرب  -18

 ةالظروف احملددب مرهونتان ،وســــم أدوات جتميع الســــمك وطبيعة ومسها ضــــرورةيف النص التمهيدي. وأشــــري أيضــــاً إىل أن 
 أدوات جتميع السمك. الستخدام

 
قرتح ي نظام لوسم معدات الصيد. فاُ ألأن ميتثلوا  ملرجح ملمارسي الصيد غري الشرعيوالحظ اخلرباء أنه من غري ا -19
. مصـــــايد األمساكتنطوي اخلطوط التوجيهية على توصـــــيات هتدف حتديداً إىل تعزيز املســـــاءلة عرب ســـــلســـــلة القيمة يف  بأن

، وخطط إصــــدار ة منهادفع كلعرب قيام مصــــنعيها بوســــم   ،تدابري تيســــري قابلية تتبع معدات الصــــيد اعتربت ،وهلذه الغاية
 اهلامة للخطوط التوجيهية.  من العناصر د،الشهادات للصيد الرشي

 
ل مســـــؤولية مشـــــرتكة بني الســـــلطات املعنية وقطاع والحظ اخلرباء أن التطبيق الفعال لنظام وســـــم املعدات يشـــــكّ  -20

بطة مبا تالفوائد املر بتطبيق نظام وســم معدات الصــيد أن تذكر اخلاصــة بالصــيد. ويف هذا الصــدد ينبغي للخطوط التوجيهية 
  مور:مجلة أ من بنييلي، 

 
املشــــاركة الواســــعة ألصــــحاب املصــــلحة يف وضــــع نظم لوســــم املعدات، مبا يف ذلك التقييم القائم على املخاطر  )1(

 ؛ذلك وتبعات ،املهجورة أو املفقودة أو املستغىن عنها بشكل آخرالحتمال حتول معدات الصيد إىل معدات 

 معدات الصـــــــيد املهجورة أو املفقودة اســـــــرتداد  أجلمن التعاون بني صـــــــيادي األمساك وبني الســـــــلطات املعنية و  )2(
   ؛والتخلص منها بصورة مسؤولة أو املستغىن عنها بشكل آخر

 إدارة نظام وسم املعدات؛ على مستوىصنع القرارات بشفافية ويف الوقت املناسب، و  )3(
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 . املهجورةنظم وسم املعدات واإلبالغ عن معدات الصيد املفقودة أو  اعتماداحملفزات لتشجيع و  )4(
 

 بدرجة ملحوظة تنمية القدرات بوالحظ اخلرباء كذلك أن التطبيق الفعال لنظام وســـــــــــم للمعدات قد يســـــــــــتوج -21
  فضـــــالً عن ذلك، فإن اســـــتيعاب وســـــم املعدات واإلبالغو  لدى الســـــلطات املختصـــــة وكذلك لدى جمتمعات الصـــــيادين.

عدات الصـــــيد املهجورة أو املفقودة أو املســـــتغىن عنها من مة واالســـــرتداد والتخلص املأمونني واملفقود املهجورةعن املعدات 
 نافع تلك التدابري.  ة التوعية مبتعزيز وزياد انتطلب، يبشكل آخر

 
وقطاع  صــايد األمساكمب املعنية ســلطاتالعقبات غري متكافئة على  فرض وقد أعرب اخلرباء عن شــواغلهم بشــأن -22

 هتا على حل املشـــــــاكل احملددة للمعدات االصـــــــيد جراء تطبيق نظم لوســـــــم املعدات عالية التكلفة ومعقدة التنفيذ تقّيد قدر 
ركز اخلرباء على أمهية اســــــتخدام �ج قائمة على املخاطر لتنوير القرارات بشــــــأن نوع نظم  فقد غري املوســــــومة. وبناء عليه،

 أو يف مناطق معينة. أمساك ب تنفيذها يف مصايدوسم املعدات الواج
 

 مشروع الخطوط التوجيهية استعراض
 

 املناقشــــــــــــة  هذه جرى تقدمي النص التمهيدي ملشــــــــــــروع اخلطوط التوجيهية ومتت مناقشــــــــــــة هيكله كامًال. وركزت -23
 اإلقليميةعلى احلاجة إىل خطوط توجيهية قابلة للتطبيق وعملية وســــــهلة االســــــتخدام تســــــاعد الدول واملنظمات/الرتتيبات 

 مصـــــايد األمساكوبالتماشـــــي مع صـــــكوك  ،مصـــــايد األمساكيف تنفيذ األهداف اليت وضـــــعتها جلنة  إلدارة مصـــــايد األمساك
 الدولية ذات الصلة. 

 
اخلطوط مشــــروع ســــتعرضــــت مشــــاورة اخلرباء النص التمهيدي الذي أعدته األمانة فصــــاغت نصــــاً حيتوي على وا -24

 التوجيهية. ويرد نص مشروع اخلطوط التوجيهية املعتمد يف املرفق هاء.
 

 التوصيات
 

  قامت مشاورة اخلرباء بتكليف األمانة مبا يلي: -25
 

 النص؛  مشروعغري الفين ملشروع اخلطوط التوجيهية قبل نشر  أنشطة التحرير كل  إجراء )1(

 توحيد املعلومات الواردة يف مالحق اخلطوط التوجيهية، بناء على املسامهات واإلرشادات املقدمة من اخلرباء. و  )2(
 

  يف: مصايد األمساكوأوصت مشاورة اخلرباء بأن تنظر جلنة  -26
 

دته مشـــاورة اخلرباء، مشـــروع نص ينبغي التوســـع يف صـــياغته اعتماعتبار مشـــروع اخلطوط التوجيهية، حبســـب ما  )1(
 من خالل مشاورة فنية؛ 
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 ص التطبيق الفعــــال لنظــــام وســــــــــــــم ملعــــدات الصــــــــــــــيــــد. خيمـــا  وتكليف املنظمــــة بقيــــادة املزيـــد من العمــــل يف )2(
 ية ذات األولوية:ويف هذا الصدد حددت مشاورة اخلرباء األنشطة التال

 
  ذات الصلة وقطاع الصيد على تطبيق نظم فعالة لوسم املعدات؛ اإلقليميةتطوير قدرات السلطات الوطنية و  )أ(
 نظم وسم املعدات؛  اعتماداحملفزات، لتعزيز  يشملوإعداد دراسات تقوم على أفضل املمارسات، مبا  ب)(
املعنية للتوعية وحتســــــــــني االتصــــــــــال وتنمية  اإلقليميةوالتعاون مع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات  ج)(

ناهيك عن حماولة  ،القدرات على تطبيق نظم فعالة لوسم معدات الصيد مبا فيها أدوات جتميع السمك
  أحناء العامل. يف معدات الصيد املهجورة أو املفقودة أو املستغىن عنها بشكل آخرحتديد نطاق 

 
 المسائل األخرى

 
 .مل تطرح أية مسائل أخرى -27

 
 التقرير اعتماد

 
 .2016أبريل/نيسان  7د مشروع تقرير مشاورة اخلرباء يف اعتم -28
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 المرفق ألف

 جدول األعمال
 
 الرئيس انتخاب )1(

 جدول األعمال وترتيبات الدورة اعتماد )2(

 أهداف مشاورة اخلرباء استعراض )3(

 وثائق املعلومات األساسية استعراض )4(

 مشروع اخلطوط التوجيهية لتطبيق نظام بشأن وسم معّدات الصيد استعراض )5(

 التوصيات )6(

 املسائل األخرى )7(

 التقرير اعتماد )8(
 
 


