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 املوجود على هذه الصفحة؛ ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
 وهذه مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

  http://www.fao.org/about/meetings/cofi/ar:وقعاملوميكن االطالع على وثائق أخرى على 
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 األسماك مصايد لجنة
 الدورة الثالثة والثالثون

 2018يوليو/تموز  13-9روما، 

 الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن وسم معّدات الصيد
 
 

 مقدمة
 
 2018فرباير/شــــــباط  9إىل  5عقدت منظمة األغذية والزراعة مشــــــاورًة تقنيًة بشــــــأن وســــــم معدات الصــــــيد من  

من تقرير املشـــــــاورة التقنية  20اعتمدت بدورها اخلطوط التوجيهية الطوعية بشـــــــأن وســـــــم معدات الصـــــــيد. وعمًال بالفقرة 
نة باســـتعراض النص لضـــمان اتســـاقه من حيث )، قامت األماCOFI/2018/Inf.25بشـــأن وســـم معدات الصـــيد (الوثيقة 

 اللغة الداخلية والناحية القانونية، وللقيام بالعمل التحريري حبســــــــــــــب املقتضـــــــــــــى، قبل رفع اخلطوط التوجيهية إىل اللجنة 
كي تنظر فيها خالل دورهتا الثالثة والثالثني. ومل يفض اســـــــــتعراض النص، الذي مشل تعديالت حتريرية لغايات االتســـــــــاق 

 وي والقانوين وترقيم الفقرات ونسقها حبسب املقتضى، إىل تغيريات تذكر يف النص الذي وافقت املشاورة التقنية عليه.اللغ
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 الغاية يانب -أوًال 
 
 ،املستدامة مصايد األمساك حتقيق يف من الوسائل اليت تساهم الصيد معّداتوسم  التوجيهية بشأناخلطوط  تعدّ  -1
واحلّد منها والقضـــــــاء عليها، ، معدات الصـــــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملةعرب مكافحة  البحرية البيئةحتســـــــني حالة يف و 

 هاظالوفاء مبوجباهتا اليت يلحالدول يف  وقد تساعد هذه اخلطوط التوجيهيةواسرتدادها.  عّداتوتيسري التعّرف على تلك امل
حتسـني السـالمة  يف يضـاً أهي تسـاهم و  وأطر احلوكمة املرتبطة هبا. ذات الصـلةشـمل االتفاقات الدولية القانون الدويل، مبا ي

  املســــــــــــــاعدة، و معدات الصــــــــــــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة لناجم عنا حركة املالحةعلى  اخلطر عرب خفضيف البحار 
يف هذه اخلطوط  يضــــــــــــاً أ ومن احملبذ أن تنظر الدول أنشــــــــــــطة الصــــــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. يف كشــــــــــــف

 وسم معدات الصيد للمياه الداخلية. لنظم  قيامها بوضعالتوجيهية، حبسب املقتضى، لدى 

 
 املنظمات الدول واألجهزة اإلقليمية ملصــــــــــــــايد األمساك مبا فيها مســــــــــــــاعدة وهتدف هذه اخلطوط التوجيهية إىل -2
وتدابري ذات صـــلة ملعاجلة مســـألة معدات  الصـــيد معّداتيف تطبيق نظام لوســـم  ،قليمية إلدارة مصـــايد األمساكالرتتيبات اإلو 

 : يتيح الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة
 

 الصيد واجلهة اليت متلكها؛  معّدات ةوسائل عملية لتحديد مواقع وجود )أ(

 ؛ الئمةاملوسم النظم  بشأن إرساء هياً ونصاً توجي )ب(

 ؛ الصيد أو تنفيذه معّداتتقييم للمخاطر من أجل حتديد مالءمة نظام وسم  لتنفيذوإطاراً  )ج(

، والتشــجيع االســتغناء عنهاو  وفقدا�االصــيد  معّداتمن هجر  مصــممة للحدّ إلعداد توصــيات ولوائح  وأســاســاً  )د(
 . املرتوكة أو املفقودة أو املهملةعلى اسرتداد معدات الصيد 

 
 اخلطوط التوجيهية، يف مجلة أمور، الوثائق التالية:  وتراعي هذه -3
 

 السلوك بشأن الصيد الرشيد؛  مدّونة )أ(

 الصـــــــــــــــادرة  وردعــه والقضـــــــــــــــاء عليــه غري القــانوين دون إبالغ ودون تنظيمالعمــل الــدوليــة ملنع الصــــــــــــــيــد  وخطــة )ب(
 .2001يف عام 

األغذية والزراعة عن مصايد األمساك  منظمة(تقرير الصيد  معّداتبشأن وسم  1991تقرير مشاورة اخلرباء لعام و  )ج(
 )؛ 1993، 485رقم 

 منظمة األغذية والزراعة لتعزيز امتثال ســــــــــفن الصــــــــــيد يف أعايل البحار لتدابري الصــــــــــيانة واإلدارة الدولية  واتفاقية )د(
 (اتفاقية االمتثال)؛  1993 لعام

د لألنوار تطبيق نظام موحّ لالرابع (اقرتاح  لحقالصــيد) وامل معّداتالثالث (النظام املقرتح لوســم  لحقامل ومضــمون )ه(
للمنظمة  الفنية لتوجيهيةواخلطوط ا ،الصــــــــــــــيد ومواقعها) معّداتحتديد والعالمات التحذيرية للمالحة من أجل 

 )؛ 1996منظمة األغذية والزراعة، (. 1. رقم الصيد الرشيد لتحقيق
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 ؛ االتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن السفن يف اخلامس لحقوامل )و(

 . 2 -ة إدارة املوارد الســــــــــــــمكيـــ .2003لعـــام  التوجيهيـــة الفنيـــة للمنظمـــة لتحقيق الصــــــــــــــيـــد الرشــــــــــــــيـــد واخلطوط )ز(
 األمساك؛ د يملصايكولوجي �ج النظام اإل

، 70/75، وقرار اجلمعيــة العــامــة رقم 81إىل  77 من الفقرات، 60/31وقرار اجلمعيــة العــامــة لألمم املتحــدة رقم  )ح(
  ؛175و 174 ناالفقرت

 ؛دارة مصايد أمساك املياه العميقة يف أعايل البحارة ملنظمة األغذية والزراعة إلالتوجيهية الدولي اخلطوطو  )ط(

 دولة امليناء ملنع الصــــــــــــــيد غري القانوين دون إبالغ منظمة األغذية والزراعة بشــــــــــــــأن تدابري اليت تتخذها  واتفاق )ي(
 ؛ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه

 ؛2011اخلطوط التوجيهية الدولية للمنظمة إلدارة الصيد العرضي واحلد من املصيد املرجتع لعام و  )ك(

 الســــــــــــــفن، اليت اعتمدهتااخلامس التفاقية منع التلوث من  لحقتنفيذ املبشــــــــــــــأن  2012اخلطوط التوجيهية لعام و  )ل(
  ؛MEPC 219(63)من خالل القرار رقم  املنظمة البحرية الدولية

 ؛A.1117(30)البحرية الدولية رقم وقرار املنظمة  )م(

 ،ISSCFG, Rev. 1املوّحد ملعّدات صـــــــــيد األمساك (الوثيقة  اإلحصـــــــــائي الدويل لتصـــــــــنيفاملنقحة ل النســـــــــخةو  )ن(
موعة العمل املعنية بتنســـــــــــــيق ن جملو يت اعتمدهتا الدورة اخلامســـــــــــــة والعشـــــــــــــر ) ال2010أكتوبر/تشـــــــــــــرين األول  21

  ،2016اليت عقدت يف روما عام  اإلحصاءات اخلاصة مبصايد األمساك

من تقرير منظمة  26و 25يف الفقرتني  الصــــــادرة عن مشــــــاورة اخلرباء بشــــــأن وســــــم معدات الصــــــيد والتوصــــــيات )س(
تقرير مشــــــــاورة اخلرباء بشــــــــأن وســــــــم و ، R1157األغذية والزراعة عن مصــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية رقم 

 يف روما.  2016أبريل/نيسان  7إىل  4من  يف الفرتة اليت عقدت الصيد معدات

 
ل هذه -4  بعضــــاً  لحقامل عرضيالصــــيد. و  معّداتاخلطوط التوجيهية االعتبارات املتعلقة بإنشــــاء نظام لوســــم  وتفصــــّ

 . عّداتوسم امل صخييف ما  للمخاطر الواجب مراعاهتا لدى إعداد تقييم األساسية العناصرمن 

 
ذات الصـــــــلة، على النحو  لقانون الدويلابالتماشـــــــي مع لوائح  وينبغي تفســـــــري تلك اخلطوط التوجيهية وتطبيقها -5

 (اتفــاقيــة األمم املتحــدة  1982ديســــــــــــــمرب/كــانون األول  10اتفــاقيــة األمم املتحــدة لقــانون البحــار الصـــــــــــــــادرة يف  املبّني يف
 القانون الدويل  حبســـــــــــبواجباهتا  وأالدول واختصـــــــــــاصـــــــــــها  حبقوق ). وليس يف هذه املبادئ التوجيهية ما خيلّ 1982لعام 

 وعلى وجـــــه اخلصــــــــــــــوص، ال جيوز تفســــــــــــــري أي شــــــــــــــيء  .1982تفـــــاقيـــــة األمم املتحـــــدة لعـــــام  يف اعلى النحو املبّني 
الصــــــيد أكثر  معّداتلوســــــم أو توســــــيع شــــــروط  حفظول باعتماد أو يف هذه اخلطوط التوجيهية على أنه يؤثر يف حق الد

 صـــــــــــــــــادر   بقرارتخــــذة عمالً متــــدابري أي هــــذه اخلطوط التوجيهيــــة، مبــــا يف ذلــــك  صــــــــــــــرامــــة من تلــــك اليت تلحظهــــا
 قليمية إلدارة مصايد األمساك.املنظمات/الرتتيبات اإل أحد هاة ملصايد األمساك مبا فيأحد األجهزة اإلقليمي عن
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 النطاق والمبادئ -اثانيً 
 
 الصـــــــــــيد املســـــــــــتخدمة  معّداتعلى كافة أنواع  عاملية النطاق. وهي تســـــــــــريو  ةهذه اخلطوط التوجيهية طوعيإن  -6
 . بأسرهاات والبحار أنشطة صيد األمساك يف احمليط شىت أنواع يف

 
كنتيجة ،  ارتأت الســلطة املعنية إال يف حال كافة  عّداتنواع املالصــيد يشــمل أ معّداتب وضــع نظام لوســم ويتوجّ  -7

سهولة بضرورة هذا النظام و ب عّداتوسم املمستوى تعقيد  رتبطوي .خالف ذلك ،تقييم للمخاطر أو وسائل مناسبة أخرى
 تطبيقه.

 
لتخفيف  التطبيق تدرجييةاً �ج، وأن يرشـــــد ل كذلك حتديد أولويات اإلجراءاتاملخاطر أن يســـــهّ  وبوســـــع تقييم -8
، وعلى احتمال حدوثها ،التأثريات املمكنة ملختلف مصــــــــــايد األمساك ةحدّ  درجة تلك النهج على وســــــــــوف ترتكز ألثر.ا

 . املعلومات املتاحة يف فرتة تنفيذ التقييممستعينًة بأفضل 

 
يراعي املتطلبات العملية ملصـــــــــــــايد األمساك اليت ينطبق عليها، الصـــــــــــــيد  معّدات وينبغي تصـــــــــــــميم نظام لوســـــــــــــم -9

أعضـــــــــاء يف أجهزة دول ك،  ، وعندما ينطبق ذلكيناءل مدول علم أو دوالً ســـــــــاحلية أو دو تبارها ومســـــــــؤوليات الدول باع
 إقليمية إلدارة مصايد األمساك.  منظمات/ترتيبات هامبا فيإقليمية ملصايد األمساك 

 
ية يف عمل مشاركة فاعلة وشاملة ومستنرية ألطراف املهتمة، مبا فيها جمتمعات صيادي األمساك،تشارك اوجيب أن  -10

 . بطريقة شفافة ومفتوحة هوتنظيم وتطبيقه الصيد صنع القرارات بأسرها بغية إقامة نظام لوسم معّدات

 
 : الصيد معّداتوينبغي لنظام وسم  -11
 

  اتأولوي دد، حبيث حتُ معدات الصــــــــــــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة للمخاطر بشــــــــــــــأنيســــــــــــــتند إىل تقييم أن  )أ(
 للحد  اإلجراءات متناســــــــــقة مع املخاطر اليت جرى حتديدها، ومصــــــــــممة تلك تكونو  عّداتوســــــــــم املإجراءات 

 بفعالية؛  هتا والقضاء عليهالتخفيف من وطأوا املخاطر هذه من

الصـــيد  عّداتمنها، ألجل حتديد اجلهة املالكة مل ملية ومقبولة الســـعر وقابلة للتحققيوفر وســـائل بســـيطة وع أنو  )ب(
 اجلهة (اجلهات) املشغلة اليت متارس عمليات الصيد؛ بأو و/بالسفينة (السفن)  صلتهاو  ومواقعها

 وأن يكون متالئماً قدر املستطاع مع نظم التتبع وإصدار الشهادات ذات الصلة؛  )ج(

 عملية للرصد تضمن جتاوب النظام مع الشروط املتغرية ألصحاب املصلحة كافة؛ ب يكون مدعوماً  وأن )د(

 ؛وأن يساعد نظم إدارة املوارد )ه(

 ؛ ذات الصلة الدولية واملعاهدات موجبات االتفاقياتليب يأن و  (و)
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ســفينة (ســفن) أو جهة (جهات) مشــغلة متارس الصــيد  ةالصــيد، بأيبأو إذن وأن يرتبط، من خالل أي ترخيص  )ز(
 وما يتصل به من عمليات؛ 

لتوجيهية املرتبطة هبا، الســــــفن واخلطوط ا ية الدولية ملنع التلوث مناخلامس لالتفاق لحقمع أحكام امل وأن يتســــــق )ح(
 اإلبالغ؛  ئح املتعلقة بشروطللوا 6-10يف تطبيق املادة  وأن يساهم

 ث بسبب البالستيك. أية خماطر بيئية كالتلوّ ب ال تتسبب استخدام وسائل شجعي وأن )ط(

 
 وجيوز لنظام وسم معدات الصيد أن يتضمن أيضاً طريقة لإلشارة إىل وجود معدات الصيد يف العمود املائي. -12
 

واألطر القانونية  الفرعية الصـــــيد، بالتماشـــــي مع التشـــــريعات الوطنية والوطنية معّداتوســـــم وينبغي إرســـــاء نظام  -13
 بدون اإلخالل بالتدابري القائمة اليت حتقق األثر نفسه. ة، حبسب املقتضى، أو بدعم منها، اإلقليمي

 
للصـــــيد، أو بتعليمات أخرى  معّداتويف احلاالت اليت توصـــــي فيها اخلطوط التوجيهية برتكيب وســـــم معّني على  -14

 ة إقليمي منظمة فيهمبا  أو جلهاز إقليمي ملصــــــــايد األمساك ة الوطنية املعنيةمتعلقة بالوســــــــم ينبغي االمتثال هلا، جيوز للســــــــلط
 أخرى للوســــــم، شــــــرط  واصــــــفاتمبأو  بأوســــــام د األمساك، حبســــــب املقتضــــــى، أن تســــــمحإلدارة مصــــــاي أو ترتيب إقليمي

 . عّداتيف وسم املبشكل أكرب  هذه اخلطوط التوجيهية، وأن تساعد احلد األدىن من املتطلبات اليت حتددها أن تستويف

 
، وفوائد وجود الســالمة والبيئةوينبغي لتقييم املخاطر املذكور يف هذا القســم تناول املخاطر احملتملة على املالحة و  -15

 اتباعها ميكنليت املعايري ا التوجيهات بشـــــــأن أمام إبالغ معتمد لدى مصـــــــايد لألمساك. ونظا ،عّداتملنظام فّعال لوســـــــم ا
 . بالتفصيل لحقيف امل، فرتد لدى إعداد تقييم للمخاطر

 
 التعاريف -اثالثً 

 
 هذه اخلطوط التوجيهية: لغايات -16
 

 على ســطح العناصــر قد يوضــع من جهاز مادي أو جزء منه أو مزيجأي  الصــيد" إىل: معّداتيشــري مصــطلح " (أ)
رية أو للتحكم هبا من أجل اإلمســـــــــاك هبا بالنية املتعمدة لصـــــــــيد كائنات حب البحر،املياه أو يف املياه أو عند قعر 

 السفن؛  منث اخلامس لالتفاقية الدولية ملنع التلوّ  لحقمع أحكام امل متاشياً ، الحقاً أو صيدها

 مصطلح "الوسم":  عينوي (ب)

 ماســـــــــتخدا املســـــــــؤول يف �اية املطاف عن الشـــــــــخص أو الكيان ديدحت أداة تعريف تتيح للســـــــــلطة املعنية )1(
 الصيد؛  معّدات

 وحجمها وطبيعتها.  ،الصيد يف املياه معّدات وجود إدراكو/أو سيلة تساعد يف  )2(
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، من دون اإلخالل باســــــــــــتخدام التعاريف يف هذه اخلطوط التوجيهية "األمساكجتميع  ويشــــــــــــري مصــــــــــــطلح "أداة (ج)
 مادة، ة من أيّ  ة، تتكّونأو مؤقت ةأو شـــــــبه دائم ةدائم بنية أو أداة جســـــــم أو إىل املختلفة يف الصـــــــكوك األخرى،

 الحقاً. هاصـــيد من أجل ألمساكتجميع ال اســـتخدامهاو  يتم نشـــرها و/أو تتبعها، ،من صـــنع اإلنســـان أو طبيعية
 أن تكون إما راسية وإما منجرفة.  األمساك جتميع اةوميكن ألد

 خاضــــــــعة إىل ســــــــيطرة اجلهة املشــــــــغلة/املالكة  للصــــــــيد معّدات" إىل رتوكةالصــــــــيد امل معّداتويشــــــــري مصــــــــطلح " (د)
جراء ظرف قاهر أو ألســباب  البحر عمداً يف تركت ها قدولكن ،وميكن اســرتدادها من قبل اجلهة املشــغلة/املالكة

  .غري متوقعة

 فقدت اجلهة املالكة/املشــــــغلة ســــــيطرهتا عليها  لصــــــيدلويشــــــري مصــــــطلح "معّدات الصــــــيد املفقودة" إىل معّدات  (ه)
 . فتعذر حتديد موقعها و/أو اسرتدادها من قبل اجلهة املالكة/املشغلة عن غري عمد،

 ســــيطرةلل حماولةمن دون أية  يف البحر طلقت اليت للصــــيد معّدات" إىل هملةالصــــيد امل معّداتويشــــري مصــــطلح " (و)
 . من قبل اجلهة املالكة/املشغلة أو الستعادهتا عليها

 
 معّداتتطبيق نظام لوسم ال -ارابعً 

 
 األمساك مصـــــــايدإلدارة مصـــــــايد األمساك اليت تدعم يف ســـــــياق اإلجراءات األوســـــــع  عّداتينبغي تناول وســـــــم امل -17

 والتخفيف منها  معدات الصــــــــــــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة خفضاملســــــــــــــتدامة واحمليطات الســــــــــــــليمة، مبا يشــــــــــــــمل 
 .والقضاء عليها

 
 : مبا يلي كلهامبشاركة األطراف   أن تقوم صنع السياساتويتوجب على السلطات املعنية اليت تتوىل  -18
 

 الصيد؛  معّدات، لوسم عند اإلمكان، ما استخدام نظامحتديد  )أ(

 شــــروط تنفيذتعيني و  ،الصــــيد أو الســــفن أو املناطق اليت ينطبق عليها النظام معّداتأو  األمساك مصــــايدحتديد و  )ب(
 ؛ همن اتعفاءاإلحتديد أو  لنظام املتفق عليها

 وتبادهلا.  ن البيانات واالطالع على املعلوماتإجراءات اإلبالغ وختزيحتديد و  )ج(

 
صــــــــايد أو إقليمية مل فرعية خالل أجهزة إقليميةســــــــتوى الثنائي وإما من ويتعّني على الدول أن تتعاون إما على امل -19

 ، حول وضــعإلدارة مصــايد األمساكقليمية اإل املنظمات/الرتتيبات هامبا في مثل األجهزة اإلقليمية ملصــايد األمساك األمساك،
 الصيد وتنفيذها ومواءمتها حبسب ما تراه ضرورياً ومناسباً. معّداتلوسم  نظم

 
لى النحو ع ،ما يكفي من املعلومات لتحقيق الفوائد املرجوة منه لتوفريالصــيد  معّداتوجيب تصــميم نظام وســم  -20

الصــــــــــــــيد أن يلحظ املكونات  معّداتالغاية، ينبغي لنظام وســــــــــــــم  وهلذه. من هذه اخلطوط التوجيهية 11الفقرة يف املبني 
 مبا يف ذلك:  ـاخلطوط التوجيهية هذه واجلوانب واملتطلبات واخلصائص الواردة يف
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 ؛ معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملةاإلبالغ عن  )أ(

 الصيد اليت يتم العثور عليها؛  معّداتواإلبالغ عن  )ب(

 ؛ معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملةواسرتداد  )ج(

 غري املرغوب فيها بطريقة مأمونة وسليمة بيئياً.  عّداتص من املالتخلّ  ،أمكن وحيثما )د(

 
 . اممكناً قدر اإلمكان لضمان اعتماده اتطبيقه الصيد مبا جيعل معّداتوجيب تصميم نظم وسم  -21

 
وســـــــم منفذاً مبوجب شـــــــروط وطنية أو دون وطنية أو إقليمية ذات صـــــــلة ب الصـــــــيد معّداتوســـــــم  وحيثما يكون -22

 الصــيد.مارســة مب جديد أو إذن إلصــدار أي ترخيص مبثابة شــرط ذلك، حبســب مقتضــى احلال، أن يكون ، جيباملعدات
الصــــــيد كجزء من نظام إدارة  معّداتوســــــم لبالصــــــيد، ميكن تنفيذ نظام  أو إذناً  ويف احلاالت اليت ال تســــــتوجب ترخيصــــــاً 

 . على حد سواءوعملياً  عندما يعترب ذلك ضرورياً  ،األمساك مصايد
 

  وضــــــعيفريد  وســــــمٌ  وســــــم معدات الصــــــيد، خاضــــــعة إىل نظامٍ  صــــــيد عّداتخيصــــــص للجهة املالكة ملوجيب أن  -23
 اليت متلكها.  د تلكالصي معّدات كافة  على

 
لوســـم املخصـــص أن يكون ا، انطبق ذلكينة صـــيد مســـجلة ينبغي، إذا الصـــيد مرتبطة بســـف معّداتوحني تكون  -24
املنظمة البحرية  تعريف الســفن الصــادر عن أو رقم ،تســجيل الســفينة (أي أحرف وأرقام امليناء علوماتابقاً ملمط معّداتلل

 الدولية، إن وجدت). 

 
 جيوز للســــــــلطات املختصــــــــة أن تأذن باســــــــتخدام وســــــــم مشــــــــرتك لشــــــــركة أو ملنظمة صــــــــيادين أو هليئة مماثلة، و  -25

أكثر من جمموعة واحدة من املســـتخدمني  قبل تســـتخدم من الصـــيد الواجب ومسها قد معّداتيف حال أمكن اإلثبات أن 
 ةفردي ة بوســـــيلة تعريفتلك األوســـــام التعريفي حلاقســـــفن، بالتناوب أو بصـــــورة مشـــــرتكة. وعند اإلمكان، ينبغي إأو من ال

 . معّداتملوقع الفعلي للباسجل  وقيام املالك (املالكني) حبفظ ،معّداتلل

 
 متاشـياً  عّداتنوع وتصـميم معتمدين من قبل السـلطة املختصـة، وأن ترّكب على امل وينبغي لألوسـام أن تكون من -26

  ، مع األخذ يف االعتبار، يف حال انطبق ذلك، أفضل املعايري الدولية املتاحة.التقنية واصفاتمع امل
 

الصـــــيد أو نظام إلصـــــدار  الصـــــيد أو من خالل رخصـــــة ملمارســـــة عّداتمل ســـــجلّ  وجيوز توثيق تلك األوســـــام يف -27
ملصـــــــــايد  أو اإلذن يف النظام احلايل إلصـــــــــدار الرتخيصل وتدرج وينبغي للمعلومات املرتبطة بالوســـــــــم أن تســـــــــجّ  الرخص.

 األمساك، يف حال انطبق ذلك. 
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 الرصد والمراقبة واإلشراف -اخامسً 
 

 ، من قبيل األجهزة اإلقليمية ملصــــــايد األمساكاألمساكملصــــــايد الفرعية اإلقليمية و قليمية ينبغي للدول واألجهزة اإل -28
 اً ء، جز الصيد معّدات سمنظام و يكون تطبيق  تضمن بأن أن ،األمساكاملنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد  هامبا في

 ومراقبتها واإلشراف عليها. األمساك مصايد ال يتجزأ من تدابري رصد 

 
تطبيق عقوبات وجزاءات مناسبة  ، أن تلحظومراقبتها واإلشراف عليهااألمساك تدابري رصد مصايد تعني على وي -29

 لعدم االمتثال للمتطلبات املختلفة لنظام وسم معّدات الصيد. 

 
وجيب أن تنفذ السلطات املعنية عمليات تفتيش للتحقق من أن املالكني واملشغلني يقومون بوسم معّدات الصيد  -30

 ، اليت ال ميكن ربطها مبالكيها، غري املوســــومة بالوجه الكايفقد تشــــري معّدات الصــــيد غري املوســــومة أو و طلوب. حبســــب امل
وجيب  الصـــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، عمليات إىل ممارســـــة ،أو برتخيص مبمارســـــة الصـــــيد يف منطقة حمددة

. وجيب اعتبار وســـم املعدات آلية هامًة للمســـاعدة يف منع التدابري املناســـبة من أجل اختاذ إحالتها إىل الســـلطات املختصـــة
 .الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم

 
امليناء أن تتم بالتماشــــــــــي مع اإلجراءات الواردة يف الفقرة  الصــــــــــيد اليت تنفذها دولةوعلى عملية تفتيش معّدات  -31

 ن التــدابري اليت تتخــذهــا دولــة املينــاء ملنع الصــــــــــــــيــد غري القــانوين دون إبالغ التفــاق املنظمــة بشـــــــــــــــأهــاء) من امللحق بــاء 
  ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، مبا يشمل الشروط املتعلقة بوسم معّدات الصيد.

 
آليات لتتبع أوســام املعّدات، وضــع أحكام مناســبة بشــأن فقدان األوســام  إرســاء وينبغي للســلطات املعنية، لدى -32

قدم يف أســـرع فرصـــة تأو تضـــرره أو تعذر قراءته، أن  وســـميف حال فقدان وينبغي للجهة املالكة  .الفردية وتلفها واســـتبداهلا
 . بوسم جديد (بأوسام جديدة) ايدهمنها تزو  ةل فيه ظروف فقدان البطاقة، طالبفصّ ت إىل السلطات املسؤولة بياناً  ،معقولة

 
على إبالغ السلطات  ،املالئمة ال حتمل األوسام منشورةعّدات م للدول أن تشجع أي شخص يعثر على وينبغي -33

 .املعنية هبا
 

 اإلبالغ عن معدات الصيد المتروكة أو المفقودة أو المهملة -اسادسً 
 

إبالغ السلطات املعنية مبعدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة من قبل مشغلي  يعترب وجوبمن اجلائز أن  -34
 بالصيد.  إذن/ترخيصصدار إل شرطاً ، األمساك مصايد
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 . وجيب ، باالســـــتعانة بأفضـــــل املعايري الدولية املتاحةويرتتب على الســـــلطات املعنية إرســـــاء نظم مناســـــبة لإلبالغ -35
 إىل دولة العلم، وإىل الســــــــــلطة املعنية اليت أصــــــــــدرت أي وســــــــــم ذي صــــــــــلة للمعّدات، يف الوقت املناســــــــــب رفع التقارير 

 . املناطق التابعة هلاإىل الدولة الساحلية اليت فقدت معّدات الصيد يف عند املقتضى و 

 
  بالتماشـــــي إمهاهلاتركها أو فقدا�ا أو  أبلغ عن وعلى الســــــلطات املعنية حفظ ســــــجل/ملف مبعّدات الصــــــيد اليت -36
 : إتاحتها عند تفاصيل، من يلي ما ،التشريعات الوطنية. وجيب أن يتضمن هذا السجل/امللف مع
 

 للمعدات؛ املالكة اجلهة )(أ

 ونوع معّدات الصيد وخصائصها؛  ب)(

 وأي وسم (أوسام) ملعّدات الصيد وأدوات التعريف األخرى؛  ج)(

 وغري ذلك؛  ،عمقعلى أي و  ،والوقت واملوقع جعت،املعدات أو اسرت  فيه التاريخ الذي فقدتو  د)(

 ؛وسبب الفقدان ه)(

 والظروف املناخية؛  و)(

  ،الصيد عداتمب ،أنواع مهددة باالنقراض أو منقرضة أو حممية اشتباكوأية معلومات أخرى ذات صلة، مبا فيها  )ز(

 املهملة (أي هل مت اسرتدادها أو بيعها أو إتالفها أم ال)حالة معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو  ح)(

 
األجهزة اإلقليمية ملصـــــايد وعلى الدول أن توفر املعلومات عن معدات الصـــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة إىل  -37

الصــــــــــــــلـة، املنظمـات/الرتتيبـات اإلقليميـة إلدارة مصــــــــــــــايـد األمسـاك وغريهـا من املنظمـات واألجهزة ذات األمسـاك مبـا فيهـا 
 ، حبسب املقتضى. وينبغي تطبيق تدابري متبادلة، حبسب مقتضى احلال. اآلخرين املصلحة وأصحاب

 
واعرتافاً بأن معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة قد تشكل خطراً على املالحة، ينبغي للدول أن تشجع  -38

ـــه الســــــــــــــفن األخرى اجملـــاورة عرب ذكر خصــــــــــــــــائص  ـــادرة فورًا إىل تنبي  اجلهـــة املـــالكـــة/املشــــــــــــــغلـــة لتلـــك املعـــدات على املب
 أن تســــــــــــــتخــدم الوســـــــــــــــائــل األكثر فعــاليــة إلطالق تنبيــه عــام  املعــدات وآخر موقع معروف هلــا. وينبغي للســــــــــــــلطــة املعنيــة

 إىل السفن األخرى. 

 
 استرداد معدات الصيد المتروكة أو المفقودة أو المهملة -اسابعً 

 
بذل كل جهد معقول من أجل اســـــرتداد على املالكة/املشـــــغلة ملعّدات الصـــــيد  دول أن تشـــــجع اجلهاتينبغي لل -39

بالتماشــي . ويف حال فشــل اســرتدادها، جيب إبالغ الســلطات املعنية بذلك، املهملةاملفقودة أو  املرتوكة أو معّدات الصــيد
الســـرتداد معّدات ، حيثما يكون ذلك عملياً وقابًال للتطبيق، فعالة من حيث التكلفة اليت ســـتنظر يف تدابري ،35 مع الفقرة

 املفقودة أو املرتوكة.  املرتوكة أو الصيد
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معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة أن يتم مع املراعاة الواجبة للسالمة البشرية، وللضرر  وعلى اسرتداد -40
 . واملوائل البحريةسرتداد بالنسبة إىل البيئة الهذا ا الذي قد ينجم عن

 
 وجيب منح األولوية السرتداد معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة اليت:  -41
 

 ؛  أو على عمليات الصيد خطراً على مالحة املركبات العائمة والغائصة تشكل )أ(

 املوائل احليوية أو الضعيفة أو احلساسة؛  متارس أثراً سلبياً ملحوظاً علىو  )ب(

االشـــتباك هبا أو الوقوع يف شـــركها أو ابتالعها هلا، أو قد تتســـبب بالصـــيد الكائنات الربية البحرية خلطر  وتعّرض )ج(
 ؛ املقصودغري 

 
 خماطر مرتفعةوينبغي للدول بذل اجلهود لتحديد "بؤر" معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة اليت تشكل  -42

 معــدات الصــــــــــــــيــد املرتوكـة أو املفقودة الســــــــــــــرتداد  حمـددة ، ووضــــــــــــــع اســــــــــــــرتاتيجيــات41مبـا فيهــا تلــك املـذكورة يف الفقرة 
 . يف تلك املناطقأو املهملة 

 
ويرتتب على الســلطات املعنية تشــجيع مالكي معّدات الصــيد على اقتناء التجهيزات املناســبة واخلضــوع للتدريب  -43

 املشـــغّلة/املتاح من أجل تيســـري اســـرتداد معدات الصـــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة. وحيثما أمكن، ينبغي للجهة املالكة
 الســــــــــــــــرتداد. ويـــتـــعـــّني عـــلـــى اجلـــهـــــــات املـــــــالـــكـــــــة والســــــــــــــــلـــطـــــــة املـــخـــتصــــــــــــــــــــة الـــتـــعـــــــاون مـــن أجـــــــل تـــعـــزيـــز جـــهـــود ا

 (ســــــــــــــواء أكانت وطنية أم أجنبية) أن تتبلغ باملعّدات املســــــــــــــرتدة (حيثما كانت موســــــــــــــومًة بالشــــــــــــــكل املالئم) فتتمكن 
 استخدامها أو التخلص منها بصورة مأمونة.  تدويرها أو إعادة تسّلم املعّدات املسرتدة إلعادة تيسري من

 
وملعدات الصــــــيد اليت مل تعد صــــــاحلة لالســــــتخدام أن يعاد لصــــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة عدات اوينبغي مل -44

 تلك معّدات الصيد مناسبة لتسّلم رافقبصورة مسؤولة على الرب. وعلى الدول أن تكفل توفري متدويرها أو التخلص منها 
ـــــــدولــيـــــــة ملــنــع الــتــلــوث  هـــــــايف املــرافــئ مــن أجـــــــل الــتــخــلــص مــنــ  وفــقـــــــًا ألحــكـــــــام املــلــحــق اخلـــــــامــس لــالتــفـــــــاقــيـــــــة ال

 من السفن.

 
 على دعم إنشــــاء بنية حتتية للتمكن من تدوير معدات الصــــيد املرتوكة واألطراف املهتمة األخرى ع الدول شــــجَ وتُ  -45

 اليت يتم اسرتدادها. ومعدات الصيد غري الصاحلة لالستخدام أو املفقودة أو املهملة

 
 قابلية تتبع وسم معّدات الصيد في المجال التجاري -اثامنً 

 
تشجيع مصنعي املعّدات وموّرديها على تيسري قابلية تتبعها على امتداد سلسلة التوريد، من اإلنتاج  ينبغي للدول -46

إىل االسـتخدام، والتخلص منها يف النهاية. وميكن لقابلية التتبع تلك أن تتضـمن وسـم املعّدات باسـم اجلهة املصـنعة وسـنة 
، وغري ذلك من معلومات مفيدة لقابلية التتبع يف اجملال تاجدفعة اإلنالرقم التســــــــــــــلســــــــــــــلي أو رقم التصــــــــــــــنيع ونوع املنتج و 
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املعتادة ملمارســــات حفظ الســــجالت اخلاصــــة باملعامالت التجارية.  عايريوينبغي لنظم الوســــم تلك أن ترتبط بامل التجاري.
األرقام  ى إدراجعلمعّدات الصـــــــيد بالتجزئة، إن كانوا خمتلفني عن اجلهة املصـــــــنعة،  جتار ينبغي للدول أيضـــــــاً أن تشـــــــجعو 

 حفظ سجالهتم.  يف عمليةأرقام الدفعات تلك التسلسلية أو 

 
، مبا فيها اجلمعيات اليت ترّوج ملصــاحل قطاع وغريها من الشــركات املعنية شــركات الصــيدلدول أن تشــجع وينبغي ل -47

 اخلطوط التوجيهية  هذه مبوجب العملبيف وضـــــع اســـــرتاتيجيات وســـــياســـــات للمشـــــرتيات تلزم مورديها  على النظرالصـــــيد 
 إلجراء للغاية نفسها.ا املرعية و/أو احمللية الوطنيةأو التشريعات 

 
وينبغي إيالء االعتبـار الواجـب إىل جعـل االمتثـال هلـذه اخلطوط التوجيهيـة جزءًا ال يتجزأ من التقييمـات املرتبطـة  -48

 بربامج إصدار الشهادات الستدامة األغذية البحرية ومبادرات االستدامة األخرى. 

 
وينبغي للدول أن تراعي خصوصيات الصيادين الذين ينتجون معدات الصيد اخلاصة هبم، وخصوصيات صغار  -49

 الذين ينتجون معدات صــــــــــــــيد للمصــــــــــــــايد صــــــــــــــغرية النطاق أو احلرفية، لدى تطبيق أحكام هذا القســــــــــــــم  املصــــــــــــــنعني
 اخلطوط التوجيهية. هذه من

 
 األسماكأدوات تجميع  -اتاسعً 

 
 قليمية إلدارة مصـــايد األمساكإلاملنظمات/الرتتيبات ا واألجهزة اإلقليمية ملصـــايد األمساك مبا فيها قيام الدول حيبذّ  -50

 وغريها من الســــلطات املعنية، بإنشــــاء نظم للوســــم وتدابري أخرى، حبســــب املقتضــــى، ألدوات جتميع األمساك، بالتماشــــي
 مع العناصر املذكورة يف هذا القسم.

 
 ، األمساكأي شـــــكل من أشـــــكال أدوات جتميع  اســـــتخداممن أجل الصـــــيد يف جمال  إلذنلأو  لرتخيصل نبغيوي -51

 .بوجوب ومسها اً شرط أن يتضمن
 

 . وبالنســـــبة فريدوســـــم مادي تعريفي  األمساك، أو للعوامة اإللكرتونية املوصـــــولة هبا، جتميع أن يكون ألداة وينبغي -52
للتمكن من تعقـــب موقعهـــا املكـــاين يف الوقـــت  هبـــا إلكرتونيـــةعوامـــة  ينبغي ربط ،األمســـاكإىل األدوات املنجرفـــة لتجميع 

. وبالنســــبة إىل العمليات واســــعة النطاق يف عرض البحر، قد تفرض الســــلطات املختصــــة ، من قبل اجلهة املشــــغلةاحلقيقي
بالصيد، تيسرياً  رتخيصل، كشرط من شروط ااألمساكمستجيبة للسواتل على األدوات املنجرفة لتجميع  عواماتاستخدام 

 ساسة جتارياً.احلعلومات امل محاية سريةللرصد العاملي ولتدابري إدارة املصايد، مع املراعاة الواجبة لضرورة 

 
) هوية مشّغل 2و(مفقودة أو مرتوكة،  األمساك) مىت تعترب أداة جتميع 1( على السلطات املعنية أن حتدد بوضوحو  -53

 املســــــــــــــتجيبة للســــــــــــــواتل  للعواماتمراعاة املشــــــــــــــاكل احملتملة مثل التبديل املتكرر للطافيات  ، معاألمساكأدوات جتميع 
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  األمســـاك، وهجر األدوات املنجرفـــة لتجميع األمســـاكبـــأداة جتميع  اليت تكون موصــــــــــــــولـــة(يف مـــا يتعلق بـــاجلهـــة املـــالكـــة) 
 حني جترفها املياه إىل مناطق حيظر فيها الصيد أو اإلرسال. 

 
 األداة ينبغي إبالغ الســــــــــــــلطــات املعنيــة بــآخر موقع معروف لتلــك أو هتمــل األمســاكوحني تفقــد أدوات جتميع  -54
 األدوات من قبل اجلهة املشغلة هلا.  أو
 

وحني يكون ذلك ممكناً، ينبغي التشــــــــجيع على اســــــــرتداد أدوات جتميع األمساك املهجورة أو املتوقفة عن العمل.  -55
 ية وضــــــــــع إطار عمل لتحديد املســــــــــؤولية عن اســــــــــرتداد أدوات جتميع األمساك املفقودة أو املرتوكة وينبغي للســــــــــلطات املعن

 أو املهملة. وجيب منح األولوية إىل اسرتداد أدوات جتميع األمساك اليت: 
 

 تشكل خطراً على مالحة املراكب العائمة والغائصة أو على عمليات الصيد؛  )أ(

 وهلا تداعيات سلبية ملحوظة على املوائل احليوية أو الضعيفة أو احلساسة؛  )ب(

 وتعّرض احلياة البحرية إىل االشــــــــــــــتباك هبا أو الوقوع يف شــــــــــــــركها أو ابتالعها إياها أو قد تســــــــــــــبب الصــــــــــــــيد  )ج(
 غري املقصود؛ 

 
األجهزة أو املوئل، ينبغي للدول و  ومن أجل خفض التأثري املمكن أو احتمال اإلضــــــــــــــرار باحلياة الربية أو البيئة -56

أن تشــجع على اســتخدام التصــاميم  قليمية إلدارة مصــايد األمساكإلاملنظمات/الرتتيبات ااإلقليمية ملصــايد األمساك مبا فيها 
 واملواد غري املسببة لالشتباك فضًال عن املواد الطبيعية والقابلة للتحلل احليوي يف بناء أدوات جتميع األمساك. 

 
 والتطوير البحث -اعاشرً 

 
قليمية إلدارة مصــــــــايد األمساك، إلاملنظمات/الرتتيبات امبا فيها  واألجهزة اإلقليمية ملصــــــــايد األمساك ينبغي للدول -57

ر وضـــــــع واعتماد تكنولوجيات وإجراءات جديدة متصـــــــلة بوســـــــم معّدات الصـــــــيد حبوثمبفردها أو بالتعاون، إجراء   تيســـــــّ
 املرتوكة أو املفقودة  وأدوات جتميع األمساك مبا فيها، من بني أمور أخرى، رصــــــــــد معدات الصــــــــــيد، وأدوات جتميع األمساك

 . والوسائل والتكنولوجيات األكثر فعالية ومراعاة للبيئة ،واسرتدادهاأو املهملة، 

 
رة مصـــــــــــايد األمساك املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدامبا فيها  واألجهزة اإلقليمية ملصـــــــــــايد األمساك على الدولو  -58

وغريها من الســـــلطات املعنية أن جتري حبوثاً حول االســـــرتاتيجيات اليت تضـــــمن اإلدارة الرشـــــيدة ملعّدات الصـــــيد، من أجل 
تضـــــمن وســـــم املعّدات يقد  األمر الذي ،امتداد كامل دورهتا احلياتية فقدا�ا وتركها وإمهاهلا على منع وأختفيف  وأخفض 

 صلة وإجراءات إدارية.  واألدوات األخرى ذات ال

 
قليمية إلدارة مصـــــــــــايد األمساك إلاملنظمات/الرتتيبات امبا فيها  واألجهزة اإلقليمية ملصـــــــــــايد األمساكوعلى الدول  -59

وأدوات جتميع  ، أن جتري حبوثاً بشــأن اإلجراءات الكفيلة باحلد من التأثري الســليب ملعّدات الصــيداملهتمةواجلهات األخرى 
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 القــابلــة للتحلــل احليوي وآليــات الفرار غري املســــــــــــــببــة لالشــــــــــــــتبــاك و ، مثًال املواد وتركهــا وإمهــاهلــا يف حــال فقــدا�ــا األمســاك
 للحيوانات احملاصرة. 

 
 القدرات وتنمية واالتصال التوعية -عشر حادي

 
قليمية إلدارة مصــــــــــايد األمساك إلاملنظمات/الرتتيبات امبا فيها  واألجهزة اإلقليمية ملصــــــــــايد األمساكينبغي للدول  -60

واألطراف املعنية األخرى، التعاون لتحديد أفضـــــــل املمارســـــــات وتقامسها وجتميع املعلومات وتقامسها، فضـــــــالً عن تنســـــــيق 
 االتصال والتدريب الفعالني. 

 
 دة أو املهملة، وعلى األطراف كافة أن تقوم بالتوعية بشـــأن املشـــاكل النامجة عن معدات الصـــيد املرتوكة أو املفقو  -61

الوســم املناســب احلاجة إىل وعامة اجلمهور غاية واضــحة وتربيراً منطقياً يبّني  اآلخرينوأن توفر للدول وأصــحاب املصــلحة 
تدابري أخرى كفيلة باحلد من خماطر معدات الصـــــــــــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة.  وأن تطبقملعّدات الصـــــــــــــيد وفائدته، 

بإدارة النفايات  ةاخلامس من االتفاقية الدولية ملنع التلوث من الســـفن املتعلقامللحق التوعية بلوائح وينبغي أن يشـــمل ذلك 
 يف البحر والصكوك األخرى ذات الصلة. 

 
األمساك أن تستشري  قليمية إلدارة مصايدإلاملنظمات/الرتتيبات ا مبا فيها األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك وعلى -62

، معــدات الصــــــــــــــيــد املرتوكــة أو املفقودة أو املهملــةًا من أجــل جتميع املعلومــات وتكوين فهم الجتــاهــات أعضـــــــــــــــاءهــا دوريــ
 ولتداعياهتا على مر الوقت، ومواقف قطاع الصــــــــيد وســــــــلوكه إزاء تدابري إدارة معدات الصــــــــيد، فضــــــــالً عن رصــــــــد فعالية 

 أي تدابري مطبقة.

 
قليمية إلدارة مصـــــــــــايد األمساك إلالرتتيبات ا/املنظماتمبا فيها  األمساكواألجهزة اإلقليمية ملصـــــــــــايد الدول وعلى  -63

ر االتصـــال بني خمتلف أســـاطيل الصـــيد العاملة يف اجملال نفســـه، ع، وإذا أمكن، أن تيسّـــ واألطراف املعنية األخرى أن تشـــجّ 
وقوع تضــــــــارب بني املعّدات.  ثابتة، وعوامل أخرى قد تزيد من احتمال/خاملةلتوعية األطراف األخرى إىل وجود معّدات 

قليمية إلدارة مصـــــــــايد األمساك واألطراف إلاملنظمات/الرتتيبات امبا فيها  واألجهزة اإلقليمية ملصـــــــــايد األمساكوعلى الدول 
املعنية األخرى أن تنظر أيضــاً يف الفصــل بني منطقة وأخرى بناء على ما حتتويه من معّدات ثابتة أو متنقلة، حيثما أمكن، 

 التضارب بني املعّدات وفقدا�ا. خلفض 

 
فيها مبـا  األجهزة اإلقليميـة ملصـــــــــــــــايـد األمسـاك ن قبيـلم ،اإلقليميـة/اإلقليميـة الفرعيـة ألجهزةوا الـدولوحيبـذ قيـام  -64

معدات بوضع أطر لالتصال من أجل متكني تسجيل املعلومات بشأن  قليمية إلدارة مصايد األمساكإلالرتتيبات ا/املنظمات
وتيسـري اسـرتدادها. وتشـّجع الدول أيضاً  ظهورهاوتقامسها عند الضـرورة، بغية خفض  املرتوكة أو املفقودة أو املهملةالصـيد 

على وضع أطر ملساعدة سفن الصيد يف إبالغ دول العلم، وحيثما كان ذلك مناسباً، الدول الساحلية، باملعدات املفقودة 
راعي حتديات التنفيذ يف املصــــــــــــــايد صــــــــــــــغرية النطاق واحلرفية والعمليات اليت فقدت يف مناطقها. وعلى تلك األطر أن ت

 الرتفيهية، فضًال عن استخدام أفضل املعايري الدولية املتاحة.
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قليمية إلدارة مصــــــــايد األمساك إلاملنظمات/الرتتيبات امبا فيها  واألجهزة اإلقليمية ملصــــــــايد األمساكلدول لوينبغي  -65
، توفري التثقيف والتدريب الكافيني هلا نظام وســــــــــــــم املعّدات. وينبغيل الفعال تطبيقالاليت تعرتض احملتملة العراقيل  معاجلة

واألشــــــــــــكال األخرى من تنمية القدرات لصــــــــــــيادي األمساك  وتبادل التكنولوجيا على أســــــــــــاس الرضــــــــــــا واملوافقة املتبادلة،
 تطبيق نظام وسم املعّدات.  والسلطات املختصة واألطراف املعنية األخرى، من أجل تيسري

 
قليمية إلدارة مصـــــــــــايد األمساك إلاملنظمات/الرتتيبات امبا فيها  واألجهزة اإلقليمية ملصـــــــــــايد األمساكوعلى الدول  -66

وقطاعات الصــــيد اليت تتطلب موارد إضــــافية أخرى لتطوير أو تنفيذ تنمية القدرات يف جمال وســــم املعّدات، أن تتعاون مع 
الوطنيــة األخرى، من أجــل  الســــــــــــــلطــاتاحلكوميــة الــدوليــة أو اهليئــات التجــاريــة أو  غري املالئمــة أو املنظمــاتاملنظمــات 

 من فوائد نظام وســــم املعّدات، مبا يشــــمل، بني أمور أخرى، رصــــد معدات الصــــيد املرتوكة أو املفقودة  االســــتفادة بالكامل
 . وحتسني السالمة يف البحار ون إبالغ ودون تنظيمالصيد غري القانوين د، ومكافحة واسرتدادها ،أو املهملة

 
 النطاق صغيرة األسماك مصايدو  النامية للدول الخاصة المتطلبات -عشر ثاني

 
 تعزيز قدرة البلدان النامية على تطوير واعتماد التكنولوجيا واملعارف املناســــــــــــــبة إىل  االهتمام الواجبينبغي إيالء  -67

وذلك من خالل املســاعدات املالية والتقنية والتعاون، ونقل التكنولوجيا  ونظم وســم معدات الصــيد يف جمال وســم املعّدات
ومدونة املنظمة للسلوك بشأن الصيد  املختص بالتماشي مع القانون الدويلعلى أساس الرضا واملوافقة املتبادلة، والتدريب، 

 الرشيد، وما يتصل هبا من صكوك. 

 
، وال ســيما أقل البلدان منواً والدول اجلزرية باملتطلبات اخلاصــة للدول النامية اعرتافاً كامالً ف وعلى الدول أن تعرت  -68

 ص قدرهتا على تطبيق نظاٍم لوســـــــــــــم املعّدات يتماشـــــــــــــى خيصـــــــــــــغرية النطاق يف ما  األمساك ومصـــــــــــــايد الصـــــــــــــغرية النامية،
 ز للبلدان إما مباشرة وإما من خالل منظمات دوليةمع هذه اخلطوط التوجيهية، مبا يف ذلك تقييم املخاطر واجلدوى. وجيو 

قليمية إلدارة مصــــــــــايد األمساك والشــــــــــركاء املعنيني مبا فيها املنظمات/الرتتيبات اإل مثل األجهزة اإلقليمية ملصــــــــــايد األمساك
 : األمور التالية، يف مجلة أمور أن توفر املساعدة إىل الدول النامية من أجل ،اآلخرين

 
 تعزيز، وحيثما كان ذلك ضرورياً، وضع أطر قانونية وتنظيمية لنظام وسم املعّدات؛  )أ(

 وتعزيز التدابري املؤسسية والبنية التحتية املطلوبة لضمان التطبيق الفعال لنظام وسم املعّدات؛  )ب(

 البحوث والتطوير بشأن نظام وسم للمعدات؛ وتعزيز )ج(

 ة والرصد وتطبيقها وحتسينها؛ ووضع نظم عملية وفعالة للمراقب )د(

 وبناء القدرات املؤسسية وقدرات املوارد البشرية.  )ه(

 
  النامية الدولب، تقييم املتطلبات اخلاصــــــــــــــة األغذية والزراعة وجيوز للدول، إما مباشــــــــــــــرة وإما من خالل منظمة -69

 من أجل تنفيذ هذه اخلطوط التوجيهية. 
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وجيوز للدول أن تتعاون إلرســـاء آليات مناســـبة للتمويل من أجل مســـاعدة البلدان النامية يف تنفيذ هذه اخلطوط  -70
 التوجيهيـــة. وميكن توجيـــه هـــذه اآلليـــات حتـــديـــدًا حنو تطوير وتعزيز قـــدرات الـــدول على تنفيـــذ هـــذه اخلطوط التوجيهيـــة، 

 وهي قد تشمل املساعدة التقنية واملالية. 

 
 إضافية عتباراتا -عشر ثالث

 
، بتعزيز اســـــتخدام ومجع املعلومات ذات الصـــــلة هذه األخرية ســـــتقوم املنظمة، متاشـــــياً مع واليتها وضـــــمن نطاق -71

 الطلب، إىل جلنة مصايد األمساك لدى املنظمة.  عندبالتنفيذ العاملي هلذه اخلطوط التوجيهية وإبالغ هذه املعلومات، 
 

بتيســري تنفيذ هذه اخلطوط التوجيهية الطوعية  ،مع واليتها وضــمن نطاقها، يف مجلة أمور، متاشــياً ســتقوم املنظمةو  -72
وتقدمي االقرتاحات بشـــــــــــــأن  ؛تتعلق بأنواع أوســـــــــــــام املعدات لغاية تعريف جهتها املالكة فنيةائق ثمن خالل إنتاج و وذلك 
واإلشــارة إىل وجود  ،لغاية حتديد املوقعوســم معدات الصــيد لإرشــادات توفري وضــع األوســام حبســب نوع املعدات؛ و  أمكنة

 وأي موضوع آخر على صلة بتنفيذ نظم وسم معدات الصيد. ،املعدات يف العمود املائي
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 ملحقلا
 

 في تحديد  النهج القائم على المخاطر لمساعدة السلطات المختصة
 وشروطهلوسم معدات الصيد  نظامٍ  الحاجة إلى

 
 معدات وطأة من التخفيف أجل من الصـــــيد معدات وســـــم نظام لتطبيق املخاطر على قائم �ج اتباع شـــــأن من 

  حدوثه. حال يف الفاقد هذا تأثريات ومن فاقد حدوث احتمال من حيد أن املهملة أو املفقودة أو املرتوكة الصيد
 

 التعداد ســـــــبيل على تتضـــــــمن وهي ،مهملة أو مفقودة أو مرتوكة صـــــــيد معدات وجود يف عدة عوامل متســـــــاهو 
 حمددة، منطقة يف الصــــيد جهود ومســــتوى األجهزة، وأعطال وقعره، البحر وحالة واملناخ يد،الصــــ معدات نوع احلصــــر: ال

 السالمة. واعتبارات البشري واخلطأ
 
 معدات نوع إىل اســــــــــتناداً  نعم/ال، أجوبة على بناء بســــــــــيط تقييم إجراء جيوز للمخاطر، كامل  تقييم تنفيذ وقبل 

 معدات وهي النطاق، صـــــغرية بســـــيطة أدوات تقييم يتيح ذلك إنو  العمليات. ومنطقة وتقنياته الوســـــم أســـــاليبو  الصـــــيد
  للمخاطر. كامل  تقييم إىل احلاجة دون من عادة، مولةاحمل لصيدا
 
 لوســم احلايل املســتوى عن الناشــئ اخلطر حتديد بغية املتاحة املعلومات أفضــل إىل اســتناًدا التقييم تصــميم وينبغي 

 خيص: ما يف املعنية األمساك مصايد يف الصيد معدات
 

 ؛الضرر اإليكولوجي )(أ

 والضرر االقتصادي بسبب الصيد املسترت أو غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم؛ )ب(

 ؛ البحارالسالمة يف و  (ج)
  .والتأثري يف عمليات الصيد (د)

 
  :هي أولية خطوات أربع على فينطوي املخاطر مستويات حتديد أما 
 

 ؛ ةمصايد األمساك املعنيعلى تقدير تبعات (تأثري) غياب نظام لوسم املعدات  (أ)

 التأثريات اليت جرى حتديدها، واليت حتصــــــــــل نتيجة غياب نظام لوســــــــــم املعدات  وقوعوتقييم احتمال (أرجحية)  (ب)
 ؛ ةيف مصايد األمساك املعني

 ووضع عالمة للمخاطرة؛  (ج)

 وتصنيف املخاطر.  (د)
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 .احملددة ةاملعني األمساك مصــــــــــايد أحوال على مرتكزة تكون أن املخاطر تقييم يتناوهلا اليت احملددة للمعايري وينبغي 
 فيها مبـا والتـداعيـات، التبعـات يف تؤثر اليت البـارامرتات املخـاطر تقييم نطـاق يشــــــــــــــمـل أن جيـب ،العـام التوجيـه قبيـل ومن
  أمور: مجلة يف
 

، واملوائل اليت ميارس الصــــــيد فيها، وانكشــــــاف وهشــــــاشــــــة املتأثرة بالتداعياتاملخاطر اإليكولوجية: حالة األنواع  (أ)
 احلســـــــبان أن معدات الصـــــــيد املرتوكة أو املفقودة وجد مصـــــــايد األمساك فيها، مع األخذ يف تاألنواع واملوائل اليت 

مناطق خارج  يف ، أوةأو املهملة قد تنجرف ملســافات كبرية فتســتقر يف مناطق خارجة عن مصــايد األمساك املعني
 مناطق تابعة لسلطات وطنية أخرى؛  يفنطاق السلطة الوطنية أو 

) ةأو صناعي ةيد (كفافياك، والطبيعة االقتصادية للمصواملخاطر االقتصادية: مستوى اجلهد وقيمة مصايد األمسا (ب)
 الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم؛ الصيد املسترت أو  ممارسة واحتمال

 ؛ هاواملخاطر التكنولوجية: أنواع املعدات وأرقامها وأرقام السفن وطرق تشغيل (ج)

 واملخاطر املتصلة بالسالمة واملالحة؛  (د)

 والكفاءات اللغوية ومستوى التنظيم؛  ،ختالف املستخدمنياواملخاطر االجتماعية والثقافية:  (ه)

 وإتاحة املعلومات وجودهتا؛  (و)

 مواءمة نظم وسم املعدات.  النامجة عن تآزروأوجه ال (ز)
 
يبّني ينبغي توفري أســاس منطقي واضــح و . ةرة للتداعيات ولألرجحيملخاطر تقييمات مربّ ايتطلب حتديد مســتوى و  

املســــــتويات املقدرة، حبيث ميكن تتبع العملية والتحقق منها. كما أن األســــــاس املنطقي الواضــــــح يشــــــكل  كيف ّمت اختيار
. أما املعلومات والبيانات وآراء اخلرباء اليت يتم مجعها وتوحيدها من خالل اقاعدة ميكن قياس التقييمات املســــــــــتقبلية عليه

ذلك األســــاس املنطقي، مع توفري معلومات إضــــافية حيث يكون ذلك للتحديد النطاق، فتشــــكل قاعدة  ةولياأل مارســــةامل
 مناسباً وضرورياً. 

 
 المخاطر تقييم عملية في مراعاتها نبغيت إضافية معلومات

 
 التكلفة ومقبولية اجلدوى

 
 ،املعدات لوســــــــم نظام طبيقت جلدوى بتقييم أيضــــــــاً  تســــــــرتشــــــــد أن القرارات على املخاطر، تقييم إىل باإلضــــــــافة 

  التالية: األساسية األسئلة يتناول أن للتقييم ميكن عليه، وبناء واملنافع. التكلفة ختص مسائل من به يتصل وما
 

 ؟ منها ومالئمة للغاية املرجوة غري مكلفةهل التكنولوجيا املرتبطة بالنظام جمدية و  (أ)

 مع الوقت؟ تطورهل التكنولوجيا قابلة لل (ب)

 يف نظام الصيد احلايل؟  اتهل من عوائق تقنية أمام إدماج القدر  (ج)
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كيف ســــــــيؤثر نظام وســــــــم املعدات يف كفاءة مصــــــــايد األمساك (أي اخنفاض املصــــــــيد لكل وحدة جهد، وزيادة  (د)
 وغريها)؟  بذلك، أوقات التعطيل والتكاليف املتصلة

 ساعدة األسطول يف تنفيذ وسم املعدات؟ ما اإلجراءات اليت تعترب ضرورية مل (ه)

 ما املوارد اليت ستكون متاحة لضمان التنفيذ الناجح؟  (و)

 هل يضيف نظام وسم املعدات خماطر ممكنة أو يتدخل يف أنشطة الصيد االعتيادية؟  (ز)

 اإلدارية واالقتصادية على تطبيق النظام ورصده؟  القدرةهل للدول املعنية  (ح)

اإلدارات  الحتيــاجــات على صــــــــــــــعيــد بنــاء القــدرات و/أو التمويــل اليت ينبغي النظر فيهــا (يف مــا خصمــا هي ا (ط)
   سواء)؟ حد على األمساك مصايد ليومشغّ 

 الصيد؟  هل للمهارات اللغوية ومستوى التنظيم واختالف املستخدمني تأثري على تطبيق نظام وسم معدات (ي)
 

 املشاركة
 
 تقنيني خرباء بني متوازنة مبشــــــــــــــاركة طبقت أن قرارات، من هبا يتصــــــــــــــل وما املخاطر تقييمات تنفيذ لتدابري ينبغي 

  عليه. واملوافقة وتنقيحه النظام تطوير يف املهتمة األطراف عن ممثلني وبني مستقلني
 

 الشفافية
 
عد إجرائية مكتوبة. بطريقة شـــــــفافة وأن يتبع قوا ،وما يرتبط به من صـــــــنع للقرارات ،تنفيذ تقييم املخاطر يتوجب 

إتــاحــة االطالع عليــه إلكرتونيــاً  جيــب ينبغي نشــــــــــــــره بــدون تــأخري، وحيثمــا أمكن، ،وحــاملــا يســــــــــــــتكمــل تقييم املخــاطر
 اجلمهور.  لعامة
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