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 تكريًما لذكرى جوانا تول

ستهدف منها وسم ُمعّدات الصيد 
ُ
نكّرس هذه اخلطوط التوجيهية الطوعية امل

إلحياء ذكرى جوانا تول، هذه السيدة اليت مل تأل جهًدا يف سبيل احلّد من 
استخدام معّدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة وإدارهتا يف احمليطات، 

غري املقصود باستخدام  عالوة على ما هلا من مساٍع حثيثة يف وقف الصيد
هذه املعّدات يف شّىت املسطحات املائية حول العامل. هذا وقد اضطلعت 
بدوٍر رئيس يف العملية التحضريية لصياغة اخلطوط التوجيهية الطوعية، واليت 
حظيت باعتماد عاملي يف الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصائد األمساك ملنظمة 

 .2018املتحدة "الفاو" اليت ُعقدْت يف يوليو/متوز األغذية والزراعة باألمم 

فجع أن جوانا تول لقْت حتفها بشكل مأساوي عن عمر يناهز 
ُ
ومن امل

الستة والثالثني جرّاء حتطم طائرة اخلطوط اجلوية اإلثيوبية يف رحلتها رقم 
، واليت أقلعت من العاصمة 2019يف العاشر من مارس/آذار  302

متجهة إىل العاصمة الكينية نريويب؛ حيث كانت تعتزم  اإلثيوبية أديس أبابا
املشاركة يف الدورة الرابعة جلمعية األمم املتحدة للبيئة، لتمثل منظمة األغذية 
والزراعة باألمم املتحدة. ولوال هذه القدر املأساوي احملتوم، لتطرقت 

ًما؛ للحديث عن موضوع القمامة البحرية واللدائن البالستيكية الدقيقة عمو 
 ال سّيما يف بعض النقاط الرئيسية الواردة يف هذا املنشور.



iv 

 

 

استهّلت جوانا تول مشوار عملها لدى منظمة األغذية والزراعة باألمم 
. ولطاملا كانت ُمناصرًة حلماية البيئة، إذ كرَّست 2016املتحدة  يف عام 

كما جهودها حنو محاية الثدييات البحرية وغريها من احليوانات الربية،  
عملت بكل شغف واهتمام للحد من الصيد العرضي يف املصائد. كما 
أسهمت بنشاط يف حل املشكلة العاملية املتمثلة يف استخدام معّدات الصيد 
املرتوكة أو املفقودة أو املهملة، مبا يف ذلك تدشني املبادرة العاملية ملعّدات 

داث تغيري الصيد غري املقصود كعضو مؤسس، إذ عقدْت العزم على إح
 يرمي إىل حميط أنظف وحياة برية أكثر ازدهارا يف عرض البحار.

وكان قد مجعها عالقات تعاون وثيق مع خرباء من املنظمات احلكومية 
الدولية والدول األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة باألمم املتحدة واهليئات 

ادين يف إطار اإلقليمية ملصائد األمساك واملنظمات غري احلكومية والصي
اجلهود الرامية إىل وضع اخلطوط التوجيهية الطوعية لوسم معّدات الصيد. 
وكانت قدرهتا على حتقيق أهداف محاية البيئة إىل جانب السياسات اإلمنائية 
الدولية أمرا مذهال إذا ما قورن حبداثة سّنها وحتقيق كل هذا يف ريعان شباهبا، 

هرها الكامن يف معاين إنسانيتها، على األمر الذي كان من شأنه إبراز جو 
 الصعيدين الشخصي واملهين.

وعلى إثر وفاهتا، توافدت رسائل التعزية وإحياء طيب ذكراها من شّىت بقاع 
األرض، مبا يف ذلك من أولئك الذين يعملون يف جمال احلفاظ على احمليطات 

على ما متتعت ومحاية احلياة الربية ومصائد األمساك املستدامة، كخري برهان 
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به من مسعة طيبة واسعة النطاق. وسوف يفتقدها كل من عرفوها كصديقة 
 حمبة وزميلة حمل ثقة ورفيقة مؤمتنة.

املنشور إحدى حمطات ستظل اخلطوط التوجيهية الطوعية الواردة يف هذا 
النجاح اليت مّرت هبا طوال مسريهتا العملية. كما سيبقى إرثها حيا يف العديد 
من املنجزات األخرى، مبا يف ذلك املهام غري املكتملة، واليت يتوىل إجنازها 

أتباعها املتحمسون وزمالؤها املتفانون.
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 إعداد الوثيقة

هذه الوثيقة على نص اخلطوط التوجيهية الطوعية ذات الصلة بوسم تنطوي 
 معّدات الصيد.

عن  2014أعربْت الدورة احلادية والثالثون للجنة مصائد األمساك يف عام  
قلقها إزاء استمرار "الصيد غري املقصود" باستخدام معّدات الصيد املرتوكة 

د من االهتمام هلذه املسألة. أو املفقودة أو املهملة، كما حثت على إيالء مزي
وكانت منظمة األغذية والزراعة باألمم املتحدة قد عقدت اجتماعاً تشاورياً 

أبريل/نيسان  7إىل  4للخرباء بشأن وسم معدات الصيد يف املدة من 
مبقر املنظمة يف العاصمة اإليطالية روما، والذي متّخض عن إعداد  2016

معّدات الصيد. وكانت الدورة الثانية  مشروع اخلطوط التوجيهية بشأن وسم
بعقد اجتماع  2016والثالثون للجنة مصائد األمساك قد رحبت يف عام 

تشاوري للخرباء وما يتعلق به من توصيات، مبا يف ذلك ضرورة مواصلة 
املنظمة جهودها الرامية إىل تطوير هذا العمل عرب املشاورات الفنية. فما 

اعة إال أن قامت يف وقٍت الحق بعقد مشاورة كان من منظمة األغذية والزر 
. 2018فرباير/شباط  9إىل  5فنية بشأن وسم معّدات الصيد يف املدة من 

هذا وقد اعتمدت املشاورة الفنية نص "اخلطوط التوجيهية الطوعية ذات 
الصلة بوسم معّدات الصيد"، كما اعُتِمدت تلك اخلطوط التوجيهية خالل 

ثني للجنة مصائد األمساك، واليت ُعقدت مبقر منظمة الدورة الثالثة والثال



viii 

 

 

يوليو/متوز  13إىل  9األغذية والزراعة بالعاصمة اإليطالية روما، يف املدة من 
2018. 

تُنشر النسخ اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية من اخلطوط التوجيهية الطوعية  
يف وثيقة واحدة، بينما تنشر النسخ العربية والصينية والروسية يف وثائق 

 .منفصلة
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 ُمـلخــص

أداة تسهم  اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن وسم معّدات الصيدُتعد 
يف استدامة مصائد األمساك وحتسني حالة البيئة البحرية، عالوة على 
تعزيز السالمة يف البحر من خالل مكافحة استخدام معّدات الصيد 
املرتوكة أو املفقودة أو املهملة واحلّد منه والقضاء عليه، إىل جانب تيسري 

اخلطوط التوجيهية التعرف على هذه املعّدات واسرتدادها. كما ُمتّثل هذه 
دعًما إلدارة مصائد األمساك، إذ ميكن االستعانة هبا كأداة للوقوف على 
نظَّم. وتتطرق اخلطوط 

ُ
بّلغ عنه وغري امل

ُ
أنشطة الصيد غري املشروع وغري امل

التوجيهية إىل الغرض من نظام وسم معّدات الصيد ومبادئه ونطاق 
 ذلك اإلبالغ عن معّدات تطبيقه وتنفيذه واملكونات ذات الصلة، مبا يف

الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة أو اسرتدادها والتخلص منها أو 
معّدات الصيد غري املرغوبة وإمكانية تعّقب هذه املعّدات جتاريًا. كما 
تنطوي اخلطوط التوجيهية على اعتبارات خاصة للدول النامية ومصائد 

القدرات، عالوة على إرشادات األمساك الصغرية اليت ترمي إىل تعزيز 
بشأن تنفيذ �ج قائم على حتديد املخاطر يف تنفيذ أنظمة وسم املعّدات. 
ويُتوّقع أن تساعد اخلطوط التوجيهية الدول يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب 
القانون الدويل، مبا يف ذلك االتفاقات الدولية وُأُطر اَحلوَْكَمة ذات الصلة 

لوسم املعّدات يف مدونة قواعد السلوك للصيد الرشيد واملتطلبات احملددة 
 اخلاص مبنظمة األغذية والزراعة.  
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� ÊUOW�UG�« 

من الوســـائل  الصـــيد معّداتوســـم  التوجيهية بشـــأناخلطوط  تعدّ  -1
 حتســــني حالة البيئةيف و  ،املســــتدامة مصــــايد األمساك حتقيق يف اليت تســــاهم

واحلّد ، معدات الصــــــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملةعرب مكافحة  البحرية
وقد واســـرتدادها.  عّداتوتيســـري التعّرف على تلك املمنها والقضـــاء عليها، 

 هاظالوفاء مبوجباهتا اليت يلحالدول يف  تســــــــــــــاعد هذه اخلطوط التوجيهية
وأطر احلوكمة  شــــــــــمل االتفاقات الدولية ذات الصــــــــــلةالقانون الدويل، مبا ي

 عرب خفضحتســـني الســـالمة يف البحار  يف يضـــاً أهي تســـاهم و  املرتبطة هبا.
معدات الصــيد املرتوكة أو املفقودة أو  لناجم عنا حركة املالحةعلى  اخلطر
أنشطة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون  يف كشف املساعدة، و املهملة
يف هـــذه اخلطوط التوجيهيـــة،  أيضــــــــــــــــاً  ومن احملبـــذ أن تنظر الـــدول تنظيم.

وســـــم معدات الصـــــيد للمياه لنظم  قيامها بوضـــــعحبســـــب املقتضـــــى، لدى 
 الداخلية. 

الدول واألجهزة  مســــــــــــــاعدة وهتدف هذه اخلطوط التوجيهية إىل -2
قليمية إلدارة الرتتيبات اإلو  املنظمات ا فيهااإلقليمية ملصــــــــــــــايد األمساك مب

وتدابري ذات صــــلة  الصــــيد معّداتيف تطبيق نظام لوســــم  ،مصــــايد األمساك
 : يتيح ملعاجلة مسألة معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة
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الصــــــيد واجلهة اليت  معّدات ةوســــــائل عملية لتحديد مواقع وجود )أ(
 متلكها؛ 

 ؛ الئمةاملوسم النظم  بشأن إرساء هياً ونصاً توجي )ب(
تقييم للمخاطر من أجل حتديد مالءمة نظام وســــم  لتنفيذوإطاراً  )ج(

 ؛ الصيد أو تنفيذه معّدات
من هجر  مصـــــــــممة للحدّ إلعداد توصـــــــــيات ولوائح  وأســـــــــاســـــــــاً  )د(

، والتشــــــــــــجيع على االســــــــــــتغناء عنهاو  وفقدا�االصــــــــــــيد  معّدات
 . أو املفقودة أو املهملة املرتوكةاسرتداد معدات الصيد 

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

 السلوك بشأن الصيد الرشيد؛  مدّونة )أ(
غري القانوين دون إبالغ ودون العمل الدولية ملنع الصـــــــــــيد  وخطة )ب(

 .2001الصادرة يف عام  وردعه والقضاء عليه تنظيم
الصــــــيد  معّداتبشــــــأن وســــــم  1991تقرير مشــــــاورة اخلرباء لعام و  )ج(

، 485رقم األغذية والزراعة عن مصــــــــــــــايد األمساك  منظمة(تقرير 
 )؛ 1993

منظمة األغذية والزراعة لتعزيز امتثال ســـــــــفن الصـــــــــيد يف  واتفاقية )د(
ـــــــدولــــيـــــــة  ـــــــانـــــــة واإلدارة ال  أعـــــــايل الــــبــــحـــــــار لــــتـــــــدابــــري الصـــــــــــــــــي

 (اتفاقية االمتثال)؛  1993 لعام
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الصـــــيد)  معّداتالثالث (النظام املقرتح لوســـــم  لحقامل ومضـــــمون )ه(
د لألنوار والعالمـــــات تطبيق نظـــــام موحـــــّ لالرابع (اقرتاح  لحقوامل

 ،الصــــــــــــــيد ومواقعها) معّداتحتديد التحذيرية للمالحة من أجل 
 . الصــــــــــــــيد الرشــــــــــــــيد لتحقيقللمنظمة  الفنية لتوجيهيةواخلطوط ا

 )؛ 1996منظمة األغذية والزراعة، (. 1رقم 

االتفـــاقيـــة الـــدوليـــة ملنع التلوث النـــاجم عن  يف اخلـــامس لحقوامل )و(
  1؛السفن

لعام  التوجيهية الفنية للمنظمة لتحقيق الصـــــــيد الرشـــــــيد واخلطوط )ز(
يكولوجي �ج النظـــام اإل. 2 -ة إدارة املوارد الســــــــــــــمكيـــ .2003
 األمساك؛ د يملصا

 77 من ، الفقرات60/31وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  )ح(
  ؛175و 174 ناالفقرت، 70/75، وقرار اجلمعية العامة رقم 81إىل 

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

                                                      
1  WO�UH�ôU� f�U)« o�K*«   U�UHM�« W�U� s� hÒK���« ÂU� t�u� dE� Íc�« sH��« s� À�uK��« lM* WO�Ëb�«

 œ«u*« � p�– ·ö� vK� hM� ��« ÂUJ�_« ¡UM���U� ¨d���« �4 Ë5 Ë6 Ë7  oKF�� ��«Ë ¨o�K*« s�
���ô« s� ÎöC� ¨ U�«uO(« nO�Ë  U�UC*«Ë nOEM��« œ«u�Ë s�A�«  UHK�Ë WOz«cG�«  U�UHM�U�  «¡UM

 …œU*« � …œb;«7 f�U)« o�K*« ÂUJ�√ Íd�� ¨p�– ·ö� vK� W�«d� hM� ��« ÂUJ�_« «b� U� �Ë Æ
 qLF� ��« „U�_« bO� sH� UNO� U0 ¨X�U� Ÿu� Í√ s� V�«d� Í√ �F� U� ¨W�U� sH��« vK� WO�UH�ö�

ÆW�d���« W�O��« � 
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دولة منظمة األغذية والزراعة بشـــــــــــــأن تدابري اليت تتخذها  واتفاق )ي(
امليناء ملنع الصــــــــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه 

 ؛والقضاء عليه
اخلطوط التوجيهية الدولية للمنظمة إلدارة الصــيد العرضــي واحلد و  )ك(

 ؛2011من املصيد املرجتع لعام 
اخلــامس  لحقتنفيــذ املبشـــــــــــــــأن  2012اخلطوط التوجيهيــة لعــام و  )ل(

املنظمة البحرية  التفاقية منع التلوث من الســـــــــــــفن، اليت اعتمدهتا
  ؛MEPC 219(63)من خالل القرار رقم  الدولية

 ؛A.1117(30 2( البحرية الدولية رقموقرار املنظمة  )م(
املوّحد ملعّدات  اإلحصـــــــائي الدويل لتصـــــــنيفاملنقحة ل النســـــــخةو  )ن(

أكتوبر/تشـــــــرين   ISSCFG, Rev. 1،21صـــــــيد األمساك (الوثيقة 
موعة ن جملو يت اعتمدهتا الدورة اخلامســــــــة والعشــــــــر ) ال2010األول 

اليت  العمل املعنية بتنســـيق اإلحصـــاءات اخلاصـــة مبصـــايد األمساك
  ،2016عقدت يف روما عام 

الصـــــادرة عن مشـــــاورة اخلرباء بشـــــأن وســـــم معدات  والتوصـــــيات )س(
من تقرير منظمة األغذية والزراعة  26و 25يف الفقرتني  الصــــــــــــــيد

تقرير و ، R1157عن مصــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية رقم 

                                                      
2   —«dI�« u�b�) 30(711A.1 LEM*« s� —œUB�« ÂUEM�« oO�D� �≈ WOMF*«  U�uJ(« WO�Ëb�« W�d���« W

ÆWMOH��« n�dF� r�— ÊQA� UNM� —œUB�« 
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 يف الفرتة اليت عقدت الصــيد معداتمشــاورة اخلرباء بشــأن وســم 
 يف روما.  2016أبريل/نيسان  7إىل  4من 

ل هذه -4 اخلطوط التوجيهية االعتبارات املتعلقة بإنشـــاء نظام  وتفصـــّ
 األســــــاســــــية العناصــــــربعضــــــاً من  لحقامل عرضيالصــــــيد. و  معّداتلوســــــم 

 . عّداتوسم امل صخييف ما  للمخاطر الواجب مراعاهتا لدى إعداد تقييم

بالتماشــــــــي مع  وينبغي تفســــــــري تلك اخلطوط التوجيهية وتطبيقها -5
اتفــاقيــة األمم  ذات الصــــــــــــــلــة، على النحو املبّني يف لقــانون الــدويلالوائح 

 1982ديســــــــــــــمرب/كـانون األول  10املتحـدة لقـانون البحـار الصـــــــــــــــادرة يف 
). وليس يف هــذه املبــادئ التوجيهيــة مــا 1982(اتفــاقيــة األمم املتحــدة لعــام 

القانون الدويل على  حبســــــبواجباهتا  وأالدول واختصــــــاصــــــها  حبقوق خيلّ 
وعلى وجه اخلصـــــــــــوص،  .1982تفاقية األمم املتحدة لعام  يف االنحو املبّني 

ال جيوز تفســــري أي شــــيء يف هذه اخلطوط التوجيهية على أنه يؤثر يف حق 
الصـــــــيد أكثر  معّداتلوســـــــم أو توســـــــيع شـــــــروط  حفظول باعتماد أو الد

أي هذه اخلطوط التوجيهية، مبا يف ذلك  صــــــــــــــرامة من تلك اليت تلحظها
ملصــــــــــــــايد أحد األجهزة اإلقليمية  صــــــــــــــادر عن  بقرارتخذة عمالً متدابري 

 قليمية إلدارة مصايد األمساك.املنظمات/الرتتيبات اإل أحد هااألمساك مبا في
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∆œU�*«Ë ‚UDM�« 

 عاملية النطاق. وهي تســــــــــــريو  ةهذه اخلطوط التوجيهية طوعيإن  -6
أنشــــــطة صــــــيد  شــــــىت أنواع الصــــــيد املســــــتخدمة يف معّداتعلى كافة أنواع 
 . ات والبحار بأسرهااألمساك يف احمليط

 عّداتنواع املالصــيد يشــمل أ معّداتب وضــع نظام لوســم ويتوجّ  -7
تقييم للمخاطر أو وسـائل كنتيجة ،  ارتأت السـلطة املعنية إال يف حال كافة

ضرورة ب عّداتوسم املمستوى تعقيد  رتبطوي .خالف ذلك ،مناسبة أخرى
 سهولة تطبيقه.بهذا النظام و 

أولويــات ل كــذلــك حتــديــد املخــاطر أن يســــــــــــــهّــ  وبوســــــــــــــع تقييم -8
 وسوف ترتكز ألثر.لتخفيف ا التطبيق تدرجييةاً �ج، وأن يرشد اإلجراءات

 ،التأثريات املمكنة ملختلف مصــــــــــــــايد األمساك ةحدّ  درجة تلك النهج على
املعلومات املتاحة يف فرتة تنفيذ ، مســــــتعينًة بأفضــــــل وعلى احتمال حدوثها

 . التقييم

يراعي املتطلبات الصـــــــــيد  معّداتوينبغي تصـــــــــميم نظام لوســـــــــم  -9
تبارها العملية ملصـــــــــايد األمساك اليت ينطبق عليها، ومســـــــــؤوليات الدول باع

دول كـ،  ، وعنـدما ينطبق ذلكينـاءل مدول علم أو دوًال ســــــــــــــاحليـة أو دو 
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إقليمية  منظمات/ترتيبات هامبا فيأعضاء يف أجهزة إقليمية ملصايد األمساك 
 إلدارة مصايد األمساك. 

ألطراف املهتمة، مبا فيها جمتمعات صــــــــيادي تشــــــــارك اوجيب أن  -10
ية صــنع القرارات بأســرها يف عمل مشــاركة فاعلة وشــاملة ومســتنرية األمساك،

بطريقة شـــــــــفافة  هوتنظيم وتطبيقه الصـــــــــيد بغية إقامة نظام لوســـــــــم معّدات
 . ومفتوحة

 : الصيد معّداتوينبغي لنظام وسم  -11

الصـــــيد املرتوكة أو  معدات يســـــتند إىل تقييم للمخاطر بشـــــأنأن  )أ(
 عّداتوسم املإجراءات  اتأولوي دد، حبيث حتُ املفقودة أو املهملة

اإلجراءات متنـــــاســــــــــــــقـــــة مع املخـــــاطر اليت جرى  تلـــــك تكونو 
لتخفيف من وا املخــاطر هــذه منللحــد  حتــديــدهــا، ومصــــــــــــــممــة

 بفعالية؛  هتا والقضاء عليهاوطأ
 وقابلة للتحققملية ومقبولة الســـــعر يوفر وســـــائل بســـــيطة وع أنو  )ب(

 صلتهاو  الصيد ومواقعها عّداتمنها، ألجل حتديد اجلهة املالكة مل
اجلهة (اجلهات) املشـــــــغلة اليت متارس بأو و/بالســـــــفينة (الســـــــفن) 

 عمليات الصيد؛ 
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وأن يكون متالئمــًا قــدر املســــــــــــــتطــاع مع نظم التتبع وإصـــــــــــــــدار  )ج(
 الشهادات ذات الصلة؛ 

د تضــــــــــــــمن جتاوب النظام مع عملية للرصــــــــــــــب يكون مدعوماً  وأن )د(
 الشروط املتغرية ألصحاب املصلحة كافة؛ 

 ؛وأن يساعد نظم إدارة املوارد )ه(
 ؛ ذات الصلة الدولية واملعاهدات موجبات االتفاقياتليب يأن و  (و)

ســـــفينة  ةالصـــــيد، بأيبأو إذن وأن يرتبط، من خالل أي ترخيص  )ز(
(ســــفن) أو جهة (جهات) مشــــغلة متارس الصــــيد وما يتصــــل به 

 من عمليات؛ 
يــة الــدوليــة ملنع اخلــامس لالتفــاق لحقمع أحكــام امل وأن يتســــــــــــــق )ح(

 لتوجيهية املرتبطة هبا، وأن يســـــاهمالســـــفن واخلطوط ا التلوث من
 اإلبالغ؛  ئح املتعلقة بشروطللوا 6-10يف تطبيق املادة 

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

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

الصـــــــــــيد، بالتماشـــــــــــي مع  معّداتوســـــــــــم وينبغي إرســـــــــــاء نظام  -13
ة، حبســــــــــــب واألطر القانونية اإلقليمي الفرعية التشــــــــــــريعات الوطنية والوطنية
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بدون اإلخالل بالتدابري القائمة اليت حتقق األثر املقتضــــــــى، أو بدعم منها، 
 نفسه. 

ويف احلاالت اليت توصــــــــي فيها اخلطوط التوجيهية برتكيب وســــــــم  -14
للصـــــــــــــيد، أو بتعليمات أخرى متعلقة بالوســـــــــــــم ينبغي  معّداتمعّني على 

 أو جلهاز إقليمي ملصـــايد األمساك االمتثال هلا، جيوز للســـلطة الوطنية املعنية
د األمساك، حبســــــــــب إلدارة مصــــــــــاي ة أو ترتيب إقليميإقليمي منظمة فيهمبا 

 أخرى للوسم، شرط أن تستويف واصفاتمبأو  بأوسام املقتضى، أن تسمح
 هذه اخلطوط التوجيهية، وأن تساعد من املتطلبات اليت حتددها احلد األدىن

 . عّداتيف وسم املبشكل أكرب 

وينبغي لتقييم املخــاطر املــذكور يف هــذا القســــــــــــــم تنــاول املخــاطر  -15
، وفوائد وجود نظام فّعال لوســــــــــــــم الســــــــــــــالمة والبيئةاحملتملة على املالحة و 

 التوجيهات بشأن أمام إبالغ معتمد لدى مصايد لألمساك. ونظا ،عّداتملا
 لحقيف امل، فرتد لـــدى إعـــداد تقييم للمخـــاطر اتبـــاعهـــا ميكنليت املعـــايري ا
 . بالتفصيل

n�—UF��« 

 هذه اخلطوط التوجيهية: لغايات -16
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جهاز مادي أو جزء أي  الصـــــيد" إىل: معّداتيشـــــري مصـــــطلح " (أ)
املياه أو يف املياه  على ســطح العناصــر قد يوضــع من منه أو مزيج

ريــة أو بــالنيــة املتعمــدة لصــــــــــــــيــد كــائنــات حب البحر،أو عنــد قعر 
مع  متاشــياً ، للتحكم هبا من أجل اإلمســاك هبا الحقاً أو صــيدها

 السفن؛  منث اخلامس لالتفاقية الدولية ملنع التلوّ  لحقأحكام امل

 مصطلح "الوسم":  عينوي (ب)

الشــــــــــــــخص أو  ديدحت تعريف تتيح للســــــــــــــلطة املعنيةأداة  )1(
 معّدات ماســــــــتخدا املســــــــؤول يف �اية املطاف عن الكيان

 الصيد؛ 

الصـــــــــيد يف  معّدات وجود إدراكو/أو ســـــــــيلة تســـــــــاعد يف  )2(
 وحجمها وطبيعتها.  ،املياه

، يف هذه اخلطوط التوجيهية "األمساكجتميع  ويشري مصطلح "أداة (ج)
باســــــــــــتخدام التعاريف املختلفة يف الصــــــــــــكوك من دون اإلخالل 

ة، أو مؤقت ةأو شبه دائم ةدائم بنية أو أداة جسم أو إىل األخرى،
يتم نشـــــرها  ،من صـــــنع اإلنســـــان أو طبيعيةمادة، ة من أيّ  تتكّون

 هاصـــــــــــيد من أجل ألمساكتجميع ال اســـــــــــتخدامهاو  و/أو تتبعها،
أن تكون إمـا راســــــــــــــيـة وإما  األمسـاك جتميع اةوميكن ألد الحقـاً.

 منجرفة. 
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 للصــــــيد معّدات" إىل رتوكةالصــــــيد امل معّداتويشــــــري مصــــــطلح " (د)
خاضــــعة إىل ســــيطرة اجلهة املشــــغلة/املالكة وميكن اســــرتدادها من 

 البحر عمداً يف تركت ها قدولكن ،قبل اجلهة املشــــــــــــــغلة/املالكة
  .غري متوقعةجراء ظرف قاهر أو ألسباب 

 لصـــــيدلويشـــــري مصـــــطلح "معّدات الصـــــيد املفقودة" إىل معّدات  (ه)
 عن غري عمد،فقدت اجلهة املالكة/املشــــــــــــــغلة ســــــــــــــيطرهتا عليها 

فتعــــــذر حتــــــديــــــد موقعهــــــا و/أو اســــــــــــــرتدادهــــــا من قبــــــل اجلهــــــة 
 . املالكة/املشغلة

 اليت للصيد معّدات" إىل هملةالصيد امل معّداتويشري مصطلح " (و)
 أو الســـتعادهتا عليها ســـيطرةلل حماولةمن دون أية  يف البحر طلقت

 . من قبل اجلهة املالكة/املشغلة

*« r�u� ÂUE� oO�D� «�bF 

إلدارة يف ســـــياق اإلجراءات األوســـــع  عّداتينبغي تناول وســـــم امل -17
املســـتدامة واحمليطات الســـليمة،  األمساك مصـــايدمصـــايد األمساك اليت تدعم 

والتخفيف  املرتوكة أو املفقودة أو املهملةمعدات الصـــيد  خفضمبا يشـــمل 
 .منها والقضاء عليها
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أن  صــــنع الســــياســــاتويتوجب على الســــلطات املعنية اليت تتوىل  -18
 : مبا يلي كلهامبشاركة األطراف   تقوم

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

الصـــيد أو الســـفن أو املناطق  معّداتأو  األمساك مصـــايدحتديد و  )ب(
 لنظام املتفق عليها شــــــروط تنفيذتعيني و  ،اليت ينطبق عليها النظام

 ؛ همن اتعفاءاإلحتديد أو 

ن البيــــــانــــــات واالطالع على إجراءات اإلبالغ وختزيحتــــــديــــــد و  )ج(
 وتبادهلا.  املعلومات

ســــــــتوى الثنائي وإما من ويتعّني على الدول أن تتعاون إما على امل -19
مثــل األجهزة  صـــــــــــــــايــد األمســاك،أو إقليميــة مل فرعيــة خالل أجهزة إقليميــة

إلدارة قليميــة اإل املنظمــات/الرتتيبــات هــامبــا في اإلقليميــة ملصـــــــــــــــايــد األمســاك
الصيد وتنفيذها ومواءمتها  معّداتلوسم  نظم ، حول وضعمصايد األمساك

 حبسب ما تراه ضرورياً ومناسباً.

ما يكفي من  لتوفريالصـــــــيد  معّداتوجيب تصـــــــميم نظام وســـــــم  -20
من  11الفقرة يف لى النحو املبني ع ،املعلومـات لتحقيق الفوائـد املرجوة منــه

الصيد أن  معّداتالغاية، ينبغي لنظام وسم  وهلذه. هذه اخلطوط التوجيهية
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اخلطوط  هذه يلحظ املكونات واجلوانب واملتطلبات واخلصـــــائص الواردة يف
 مبا يف ذلك:  ـالتوجيهية

 ؛ 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 فيهــا بطريقــة  عــّداتص من املالتخلّ  ،أمكن وحيثمــا )د(

 مأمونة وسليمة بيئياً. 

ممكناً  اتطبيقه الصـــيد مبا جيعل معّداتوجيب تصـــميم نظم وســـم  -21
 . اقدر اإلمكان لضمان اعتماده

منفذاً مبوجب شــــروط وطنية  الصــــيد معّداتوســــم  وحيثما يكون -22
ذلك،  أن يكون ، جيبوسـم املعداتأو دون وطنية أو إقليمية ذات صـلة ب

 جديد أو إذن إلصـــــدار أي ترخيص مبثابة شـــــرط حبســـــب مقتضـــــى احلال،
بالصـــيد،  أو إذناً  ويف احلاالت اليت ال تســـتوجب ترخيصـــاً  الصـــيد.مارســـة مب

 مصـــــــــــايدالصـــــــــــيد كجزء من نظام إدارة  معّداتوســـــــــــم لميكن تنفيذ نظام 
 . على حد سواءوعملياً  عندما يعترب ذلك ضرورياً  ،األمساك
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 خاضــعة إىل نظامٍ  صــيد عّداتخيصــص للجهة املالكة ملوجيب أن  -23
اليت  د تلكالصي معّدات كافة  على وضعيفريد  وسمٌ  وسم معدات الصيد،

 متلكها. 

ينة صيد مسجلة ينبغي، الصيد مرتبطة بسف معّداتوحني تكون  -24
 علوماتابقاً ملمط معّداتلوســـــــم املخصـــــــص للأن يكون ا، انطبق ذلكإذا 

تعريف الســـفن الصـــادر  أو رقم ،تســـجيل الســـفينة (أي أحرف وأرقام امليناء
 املنظمة البحرية الدولية، إن وجدت).  عن

جيوز للســــــلطات املختصــــــة أن تأذن باســــــتخدام وســــــم مشــــــرتك و  -25
لشــــــــــــــركة أو ملنظمة صــــــــــــــيادين أو هليئة مماثلة، يف حال أمكن اإلثبات أن 

أكثر من جمموعة  قبل من تســـــــــــــتخدم الصـــــــــــــيد الواجب ومسها قد معّدات
سـفن، بالتناوب أو بصـورة مشـرتكة. وعند واحدة من املسـتخدمني أو من ال

 ةفرديــ ة بوســــــــــــــيلــة تعريفتلــك األوســـــــــــــــام التعريفيــ حلــاقاإلمكــان، ينبغي إ
 . معّداتملوقع الفعلي للباسجل  وقيام املالك (املالكني) حبفظ ،معّداتلل

نوع وتصــــــــميم معتمدين من قبل  وينبغي لألوســــــــام أن تكون من -26
، التقنية واصـــفاتمتاشـــياً مع امل عّداتالســـلطة املختصـــة، وأن ترّكب على امل

  مع األخذ يف االعتبار، يف حال انطبق ذلك، أفضل املعايري الدولية املتاحة.
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الصيد أو من خالل  عّداتمل سجلّ  وجيوز توثيق تلك األوسام يف -27
وينبغي للمعلومات  إلصـــــــدار الرخص.الصـــــــيد أو نظام  رخصـــــــة ملمارســـــــة

أو  يف النظام احلايل إلصـــــدار الرتخيصل وتدرج املرتبطة بالوســـــم أن تســـــجّ 
 ملصايد األمساك، يف حال انطبق ذلك.  اإلذن

·«d�ù«Ë W��«d*«Ë b�d�« 

ملصــــــــــــــــايـــد الفرعيـــة اإلقليميـــة و قليميـــة ينبغي للـــدول واألجهزة اإل -28
 هـــــامبـــــا في اإلقليميـــــة ملصــــــــــــــــــايـــــد األمســـــاك، من قبيـــــل األجهزة األمســـــاك

يكون  تضمن بأن أن ،األمساكاملنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد 
مصـــايد ال يتجزأ من تدابري رصـــد  اً ء، جز الصـــيد معّدات ســـمنظام و تطبيق 

 ومراقبتها واإلشراف عليها. األمساك 

واإلشـــــــراف ومراقبتها األمساك تدابري رصـــــــد مصـــــــايد تعني على وي -29
تطبيق عقوبــــات وجزاءات منــــاســــــــــــــبــــة لعــــدم االمتثــــال  ، أن تلحظعليهــــا

 للمتطلبات املختلفة لنظام وسم معّدات الصيد. 

وجيب أن تنفذ الســــلطات املعنية عمليات تفتيش للتحقق من أن  -30
قد و املالكني واملشـــــغلني يقومون بوســـــم معّدات الصـــــيد حبســـــب املطلوب. 

، اليت ال غري املوســومة بالوجه الكايفتشــري معّدات الصــيد غري املوســومة أو 
إىل  ،ميكن ربطها مبالكيها، أو برتخيص مبمارســـــــة الصـــــــيد يف منطقة حمددة
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وجيب  الصــــــــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، عمليات ممارســــــــــــــة
. وجيب التدابري املناســــــــبة من أجل اختاذ إحالتها إىل الســــــــلطات املختصــــــــة

الصـيد غري القانوين دون اعتبار وسـم املعدات آلية هامًة للمسـاعدة يف منع 
 .إبالغ ودون تنظيم

امليناء أن  الصــــــــــــــيد اليت تنفذها دولةوعلى عملية تفتيش معّدات  -31
التفاق تتم بالتماشـــي مع اإلجراءات الواردة يف الفقرة هاء) من امللحق باء 

ذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوين دون املنظمة بشأن التدابري اليت تتخ
إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضـاء عليه، مبا يشـمل الشـروط املتعلقة بوسـم 

  معّدات الصيد.

آليات لتتبع أوســـــــــــــام  إرســـــــــــــاء وينبغي للســـــــــــــلطات املعنية، لدى -32
املعّدات، وضـــــــــع أحكام مناســـــــــبة بشـــــــــأن فقدان األوســـــــــام الفردية وتلفها 

أو تضـــرره أو تعذر  وســـميف حال فقدان وينبغي للجهة املالكة  .واســـتبداهلا
ل فصّ ت إىل السلطات املسؤولة بياناً  ،قدم يف أسرع فرصة معقولةتقراءته، أن 

بوســــــــــــــم جديد (بأوســــــــــــــام  امنها تزويده ةفيه ظروف فقدان البطاقة، طالب
 . جديدة)

 منشــورةعّدات م للدول أن تشــجع أي شــخص يعثر على وينبغي -33
 .على إبالغ السلطات املعنية هبا ،املالئمة مل األوسامال حت
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WKLN*« Ë√ …œuIH*« Ë√ W�Ë�*« bOB�«  «bF� s� ⁄ö�ù« 

إبالغ الســــــــــــــلطـــات املعنيـــة مبعـــدات  يعترب وجوبمن اجلـــائز أن  -34
، األمساك الصـــــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة من قبل مشـــــــغلي مصـــــــايد

 بالصيد.  إذن/ترخيصصدار إل شرطاً 

، ويرتتب على الســــــــــلطات املعنية إرســــــــــاء نظم مناســــــــــبة لإلبالغ -35
يف الوقت . وجيب رفع التقارير باالســـــــــتعانة بأفضـــــــــل املعايري الدولية املتاحة

إىل دولة العلم، وإىل الســــلطة املعنية اليت أصــــدرت أي وســــم ذي املناســــب 
دت معّدات إىل الدولة الســـــاحلية اليت فقعند املقتضـــــى صـــــلة للمعّدات، و 

 . املناطق التابعة هلاالصيد يف 

 وعلى الســـــلطات املعنية حفظ ســـــجل/ملف مبعّدات الصـــــيد اليت -36
التشـــــــــــــريعات الوطنية.  مع بالتماشـــــــــــــي تركها أو فقدا�ا أو إمهاهلا أبلغ عن

 : إتاحتها عند تفاصيل، من يلي ما ،وجيب أن يتضمن هذا السجل/امللف

 للمعدات؛ املالكة اجلهة )(أ

 ونوع معّدات الصيد وخصائصها؛  ب)(

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

والوقـــت  جعـــت،املعـــدات أو اســــــــــــــرت  فيـــه التـــاريخ الـــذي فقـــدتو  د)(
 وغري ذلك؛  ،عمقعلى أي و  ،واملوقع
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 ؛وسبب الفقدان ه)(
 والظروف املناخية؛  و)(

أنواع مهـددة  اشــــــــــــتبـاكوأية معلومات أخرى ذات صــــــــــــلـة، مبا فيهـا  )ز(
  ،الصيد عداتمب ،باالنقراض أو منقرضة أو حممية

حــالــة معــدات الصــــــــــــيــد املرتوكــة أو املفقودة أو املهملــة (أي هــل مت  ح)(
 اسرتدادها أو بيعها أو إتالفها أم ال)

وعلى الدول أن توفر املعلومات عن معدات الصــــــــــــــيد املرتوكة أو  -37
األجهزة اإلقليميــــة ملصـــــــــــــــــايــــد األمســــاك مبــــا فيهــــا املفقودة أو املهملــــة إىل 

املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصـــــــايد األمساك وغريها من املنظمات 
، حبســــب املقتضــــى. اآلخرين املصــــلحة الصــــلة، وأصــــحابواألجهزة ذات 

 وينبغي تطبيق تدابري متبادلة، حبسب مقتضى احلال. 

يد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة قد  -38 واعرتافاً بأن معدات الصــــــــــــــ
تشـــكل خطراً على املالحة، ينبغي للدول أن تشـــجع اجلهة املالكة/املشـــغلة 

رة عرب ذكر لتلك املعدات على املبادرة فوراً إىل تنبيه الســــــــــفن األخرى اجملاو 
خصـــــــــــــائص املعدات وآخر موقع معروف هلا. وينبغي للســـــــــــــلطة املعنية أن 

 تستخدم الوسائل األكثر فعالية إلطالق تنبيه عام إىل السفن األخرى. 
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املالكة/املشــــغلة ملعّدات الصــــيد  دول أن تشــــجع اجلهاتينبغي لل -39
 املرتوكة أو كل جهد معقول من أجل اســـــــــرتداد معّدات الصـــــــــيد  بذلعلى 

. ويف حال فشــــــــل اســــــــرتدادها، جيب إبالغ الســــــــلطات املهملةاملفقودة أو 
فعالة من  اليت ســــــــــتنظر يف تدابري ،35 بالتماشــــــــــي مع الفقرةاملعنية بذلك، 
السرتداد معّدات ، حيثما يكون ذلك عملياً وقابالً للتطبيق، حيث التكلفة

 املفقودة أو املرتوكة.  املرتوكة أو الصيد

وعلى اســــــرتداد معدات الصــــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة أن  -40
هذا  يتم مع املراعاة الواجبة للســـالمة البشـــرية، وللضـــرر الذي قد ينجم عن

 . واملوائل البحريةسرتداد بالنسبة إىل البيئة الا

يد املرتوكة أو املفقودة وجيب منح األولوية الســــرتداد معدات الصــــ -41
 أو املهملة اليت: 

أو على  تشـــــــــــكل خطراً على مالحة املركبات العائمة والغائصـــــــــــة )أ(
 ؛  عمليات الصيد

املوائل احليوية أو الضـــــــــــعيفة أو  متارس أثراً ســـــــــــلبياً ملحوظاً علىو  )ب(
 احلساسة؛ 
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االشــــــتباك هبا أو الوقوع يف الكائنات الربية البحرية خلطر  وتعّرض )ج(
 ؛ املقصودشركها أو ابتالعها هلا، أو قد تتسبب بالصيد غري 

وينبغي للدول بذل اجلهود لتحديد "بؤر" معدات الصـــــيد املرتوكة  -42
مبا فيها تلك املذكورة يف  خماطر مرتفعةأو املفقودة أو املهملة اليت تشـــــــــــكل 

معدات الصــيد املرتوكة أو الســرتداد  حمددة ، ووضــع اســرتاتيجيات41الفقرة 
 . يف تلك املناطقاملفقودة أو املهملة 

ويرتتب على الســـــــلطات املعنية تشـــــــجيع مالكي معّدات الصـــــــيد  -43
على اقتناء التجهيزات املناســــــبة واخلضــــــوع للتدريب املتاح من أجل تيســــــري 

، اســــــــــــرتداد معدات الصــــــــــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة. وحيثما أمكن
والســــــــلطة املختصــــــــة التعاون من أجل تعزيز  املشــــــــّغلة/ينبغي للجهة املالكة

جهود االســـــــــــرتداد. ويتعّني على اجلهات املالكة (ســـــــــــواء أكانت وطنية أم 
أجنبية) أن تتبلغ باملعّدات املســـــــــــرتدة (حيثما كانت موســـــــــــومًة بالشـــــــــــكل 

ها أو تدوير  تســـــــــّلم املعّدات املســـــــــرتدة إلعادة تيســـــــــري املالئم) فتتمكن من
 استخدامها أو التخلص منها بصورة مأمونة.  إعادة

وملعدات عدات الصــــــــــــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة وينبغي مل -44
الصـــــيد اليت مل تعد صـــــاحلة لالســـــتخدام أن يعاد تدويرها أو التخلص منها 

 مناسبة لتسّلم رافقبصورة مسؤولة على الرب. وعلى الدول أن تكفل توفري م



21 

 

 

وفقــًا ألحكــام  هــايف املرافئ من أجــل التخلص من تلــك الصــــــــــــــيــدمعــّدات 
 امللحق اخلامس لالتفاقية الدولية ملنع التلوث من السفن.

على دعم إنشـــــاء بنية واألطراف املهتمة األخرى ع الدول شـــــجَ وتُ  -45
 حتتيــة للتمكن من تــدوير معــدات الصــــــــــــــيــد املرتوكــة أو املفقودة أو املهملــة

 اليت يتم اسرتدادها. ة لالستخدامومعدات الصيد غري الصاحل

Í—U���« ‰U:« � bOB�«  «�bF� r�Ë l��� WOK�U� 

تشـــــــــجيع مصـــــــــنعي املعّدات وموّرديها على تيســـــــــري  ينبغي للدول -46
قابلية تتبعها على امتداد ســـــــــلســـــــــلة التوريد، من اإلنتاج إىل االســـــــــتخدام، 
والتخلص منها يف النهاية. وميكن لقابلية التتبع تلك أن تتضـــــــــــــمن وســـــــــــــم 

الرقم التســلســلي املعّدات باســم اجلهة املصــنعة وســنة التصــنيع ونوع املنتج و 
، وغري ذلـــك من معلومـــات مفيـــدة لقـــابليـــة التتبع يف تـــاجدفعـــة اإلنأو رقم 

املعتـــادة  عـــايريوينبغي لنظم الوســــــــــــــم تلـــك أن ترتبط بـــامل اجملـــال التجـــاري.
ينبغي للدول ملمارســــات حفظ الســــجالت اخلاصــــة باملعامالت التجارية. و 

معّدات الصــيد بالتجزئة، إن كانوا خمتلفني عن اجلهة  جتار أيضــاً أن تشــجع
 يف عمليةأرقام الدفعات تلك األرقام التســـــلســـــلية أو  ى إدراجعلاملصـــــنعة، 

 حفظ سجالهتم. 
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وغريها من الشــــركات  شــــركات الصــــيدلدول أن تشــــجع وينبغي ل -47
يف  على النظر، مبا فيها اجلمعيات اليت ترّوج ملصــــــــــاحل قطاع الصــــــــــيد املعنية

 مبوجب العملبوضــــع اســــرتاتيجيات وســــياســــات للمشــــرتيات تلزم مورديها 
إلجراء ا املرعية و/أو احمللية الوطنيةاخلطوط التوجيهية أو التشــــــــــــريعات  هذه

 للغاية نفسها.

وينبغي إيالء االعتبــار الواجــب إىل جعــل االمتثــال هلــذه اخلطوط  -48
التوجيهية جزءاً ال يتجزأ من التقييمات املرتبطة بربامج إصــــــدار الشــــــهادات 

 دامة األخرى. الستدامة األغذية البحرية ومبادرات االست

وينبغي للدول أن تراعي خصـــــوصـــــيات الصـــــيادين الذين ينتجون  -49
الذين ينتجون  املصــنعنيمعدات الصــيد اخلاصــة هبم، وخصــوصــيات صــغار 

معدات صــيد للمصــايد صــغرية النطاق أو احلرفية، لدى تطبيق أحكام هذا 
 اخلطوط التوجيهية. هذه القسم من

 lOL&  «Ëœ√„U�_« 

 واألجهزة اإلقليميــة ملصـــــــــــــــايــد األمســاك مبــا فيهــا قيــام الــدول حيبــذّ  -50
وغريها من الســـلطات  قليمية إلدارة مصـــايد األمساكإلاملنظمات/الرتتيبات ا

املعنية، بإنشـــــــاء نظم للوســـــــم وتدابري أخرى، حبســـــــب املقتضـــــــى، ألدوات 
 مع العناصر املذكورة يف هذا القسم. جتميع األمساك، بالتماشي



23 

 

 

 اســــــــتخداممن أجل الصــــــــيد يف جمال  إلذنلأو  لرتخيصل نبغيوي -51
بوجوب  اً شـــرط أن يتضـــمن، األمساكأي شـــكل من أشـــكال أدوات جتميع 

 .ومسها

األمســــاك، أو للعوامــــة اإللكرتونيــــة  جتميع أن يكون ألداة وينبغي -52
. وبالنســــــــبة إىل األدوات املنجرفة فريدوســــــــم مادي تعريفي  املوصــــــــولة هبا،

للتمكن من تعقــــب  هبــــا إلكرتونيــــةعوامــــة  نبغي ربط، ياألمســــاكلتجميع 
. وبالنســــــــبة إىل ، من قبل اجلهة املشــــــــغلةموقعها املكاين يف الوقت احلقيقي

العمليات واســـــعة النطاق يف عرض البحر، قد تفرض الســـــلطات املختصـــــة 
مســـــــــــتجيبة للســـــــــــواتل على األدوات املنجرفة لتجميع  عواماتاســـــــــــتخدام 

بالصـــــــيد، تيســـــــرياً للرصـــــــد العاملي  رتخيص، كشـــــــرط من شـــــــروط الاألمساك
علومات امل محاية ســـــريةولتدابري إدارة املصـــــايد، مع املراعاة الواجبة لضـــــرورة 

 ساسة جتارياً.احل

) مىت تعترب أداة 1( على الســـــــــــــلطات املعنية أن حتدد بوضـــــــــــــوحو  -53
ل أدوات جتميع 2و(مفقودة أو مرتوكــــة،  األمســــاكجتميع  ) هويــــة مشــــــــــــــغــــّ
راعــاة املشـــــــــــــــاكــل احملتملــة مثــل التبــديــل املتكرر للطــافيــات ، مع ماألمســاك

اليت تكون املســــــــــــــتجيبة للســــــــــــــواتل (يف ما يتعلق باجلهة املالكة)  للعوامات
 األمساك، وهجر األدوات املنجرفة لتجميع األمساكبأداة جتميع  موصــــــــــــــولة

 حني جترفها املياه إىل مناطق حيظر فيها الصيد أو اإلرسال. 
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ينبغي إبالغ  أو هتمـــــــل األمســـــــاكوات جتميع وحني تفقـــــــد أد -54
األدوات من قبــل  أو األداة الســــــــــــــلطــات املعنيــة بــآخر موقع معروف لتلــك

 اجلهة املشغلة هلا. 

وحني يكون ذلك ممكناً، ينبغي التشــــــــجيع على اســــــــرتداد أدوات  -55
جتميع األمساك املهجورة أو املتوقفة عن العمل. وينبغي للســــــــــــــلطات املعنية 
وضــــــــع إطار عمل لتحديد املســــــــؤولية عن اســــــــرتداد أدوات جتميع األمساك 
املفقودة أو املرتوكــة أو املهملــة. وجيــب منح األولويــة إىل اســــــــــــــرتداد أدوات 

 ع األمساك اليت: جتمي

تشــــــــــــكل خطراً على مالحة املراكب العائمة والغائصــــــــــــة أو على  )أ(
 عمليات الصيد؛ 

وهلا تداعيات ســــلبية ملحوظة على املوائل احليوية أو الضــــعيفة أو  )ب(
 احلساسة؛ 

وتعّرض احلياة البحرية إىل االشـــــــتباك هبا أو الوقوع يف شـــــــركها أو  )ج(
 ابتالعها إياها أو قد تسبب الصيد غري املقصود؛ 

ومن أجل خفض التأثري املمكن أو احتمال اإلضرار باحلياة الربية  -56
األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك مبا فيها أو البيئة أو املوئل، ينبغي للدول و 

أن تشــــــــــــــجع على  قليمية إلدارة مصــــــــــــــايد األمساكإلالرتتيبات ااملنظمات/
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اســـتخدام التصـــاميم واملواد غري املســـببة لالشـــتباك فضـــًال عن املواد الطبيعية 
 والقابلة للتحلل احليوي يف بناء أدوات جتميع األمساك. 

d�uD��«Ë Y���« 

مبـــا فيهـــا  واألجهزة اإلقليميـــة ملصــــــــــــــــايـــد األمســـاك ينبغي للـــدول -57
قليمية إلدارة مصـــــايد األمساك، مبفردها أو بالتعاون، إلاملنظمات/الرتتيبات ا

ر وضــــع واعتماد تكنولوجيات وإجراءات جديدة متصــــلة  حبوثإجراء  تيســــّ
، مبا فيها، من بني أمور وأدوات جتميع األمساك بوســــــــــــــم معّدات الصــــــــــــــيد

دة أو املرتوكة أو املفقو  وأدوات جتميع األمساك أخرى، رصــد معدات الصــيد
والوســــــــــــــائل والتكنولوجيات األكثر فعالية ومراعاة  ،واســــــــــــــرتدادهااملهملة، 

 . للبيئة

مبــــا فيهـــا  واألجهزة اإلقليميــــة ملصـــــــــــــــــايــــد األمســــاك على الــــدولو  -58
املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصـــايد األمساك وغريها من الســـلطات 

ن اإلدارة الرشــــــــيدة املعنية أن جتري حبوثاً حول االســــــــرتاتيجيات اليت تضــــــــم
فقدا�ا وتركها وإمهاهلا  منع وأختفيف  وأخفض ملعّدات الصـــــيد، من أجل 

تضــــــــمن وســــــــم املعّدات يقد  األمر الذي ،امتداد كامل دورهتا احلياتية على
 واألدوات األخرى ذات الصلة وإجراءات إدارية.  
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مبــــا فيهـــا  واألجهزة اإلقليميــــة ملصـــــــــــــــــايــــد األمســــاكوعلى الــــدول  -59
قليميـة إلدارة مصـــــــــــــــايـد األمسـاك واجلهـات األخرى إلاملنظمـات/الرتتيبـات ا

، أن جتري حبوثاً بشـــــأن اإلجراءات الكفيلة باحلد من التأثري الســـــليب املهتمة
، وتركها وإمهاهلا يف حال فقدا�ا وأدوات جتميع األمساك ملعّدات الصــــــــــــــيد

يوي وآليات الفرار القابلة للتحلل احلغري املســــــــــــببة لالشــــــــــــتباك و مثالً املواد 
 للحيوانات احملاصرة. 

WOLM�Ë ‰UB�ô«Ë WO�u��«  «—bI�« 

مبـــا فيهـــا  واألجهزة اإلقليميـــة ملصــــــــــــــــايـــد األمســـاكينبغي للـــدول  -60
قليميــة إلدارة مصـــــــــــــــايــد األمســاك واألطراف املعنيــة إلاملنظمــات/الرتتيبــات ا

األخرى، التعاون لتحديد أفضــــــــل املمارســــــــات وتقامسها وجتميع املعلومات 
 وتقامسها، فضًال عن تنسيق االتصال والتدريب الفعالني. 

وعلى األطراف كافة أن تقوم بالتوعية بشــأن املشــاكل النامجة عن  -61
ة أو املهملة، وأن توفر للدول وأصـــــحاب معدات الصـــــيد املرتوكة أو املفقود

احلاجة وعامة اجلمهور غاية واضــــحة وتربيراً منطقياً يبّني  اآلخريناملصــــلحة 
تدابري أخرى كفيلة  وأن تطبقالوســـم املناســـب ملعّدات الصـــيد وفائدته، إىل 

باحلد من خماطر معدات الصـــــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة. وينبغي أن 
اخلــامس من االتفــاقيــة الــدوليــة ملنع امللحق يشــــــــــــــمــل ذلــك التوعيــة بلوائح 
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بإدارة النفايات يف البحر والصـــــــــكوك األخرى  ةالتلوث من الســـــــــفن املتعلق
 ذات الصلة. 

 مبـــــــا فـيــهـــــــا ملصــــــــــــــــــــايـــــــد األمســـــــاك األجـهــزة اإلقـلــيــمــيـــــــة وعـلــى -62
األمساك أن تســتشــري أعضــاءها  قليمية إلدارة مصــايدإلاملنظمات/الرتتيبات ا

معدات الصــــــــــــــيد دورياً من أجل جتميع املعلومات وتكوين فهم الجتاهات 
، ولتداعياهتا على مر الوقت، ومواقف قطاع املرتوكة أو املفقودة أو املهملة

معدات الصيد، فضالً عن رصد فعالية أي  الصيد وسلوكه إزاء تدابري إدارة
 تدابري مطبقة.

مبــــا فيهـــا  واألجهزة اإلقليميــــة ملصـــــــــــــــــايــــد األمســــاكالــــدول وعلى  -63
قليميــة إلدارة مصـــــــــــــــايــد األمســاك واألطراف املعنيــة إلالرتتيبــات ا/املنظمــات

ر االتصــــال بني خمتلف أســــاطيل ع، وإذا أمكن، أن تيســــّ األخرى أن تشــــجّ 
جملال نفســه، لتوعية األطراف األخرى إىل وجود معّدات الصــيد العاملة يف ا

ثــابتــة، وعوامــل أخرى قــد تزيــد من احتمــال وقوع تضـــــــــــــــارب بني /خــاملــة
مبـــا فيهـــا  واألجهزة اإلقليميـــة ملصــــــــــــــــايـــد األمســـاكاملعـــّدات. وعلى الـــدول 

قليميــة إلدارة مصـــــــــــــــايــد األمســاك واألطراف املعنيــة إلاملنظمــات/الرتتيبــات ا
ضـــــــاً يف الفصـــــــل بني منطقة وأخرى بناء على ما حتتويه األخرى أن تنظر أي

من معّدات ثابتة أو متنقلة، حيثما أمكن، خلفض التضـــــــــارب بني املعّدات 
 وفقدا�ا. 
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 ن قبيلم ،اإلقليمية/اإلقليمية الفرعية ألجهزةوا الدولوحيبذ قيام  -64
قليمية إلالرتتيبات ا/فيها املنظماتمبا  األجهزة اإلقليمية ملصــــــــــــــايد األمساك

بوضــــــــع أطر لالتصــــــــال من أجل متكني تســــــــجيل  إلدارة مصــــــــايد األمساك
وتقامسها  معدات الصـــــــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملةاملعلومات بشـــــــــأن 

وتيسري اسرتدادها. وتشّجع الدول أيضاً  ظهورهاعند الضرورة، بغية خفض 
ان على وضــــع أطر ملســــاعدة ســــفن الصــــيد يف إبالغ دول العلم، وحيثما ك

ذلك مناسباً، الدول الساحلية، باملعدات املفقودة اليت فقدت يف مناطقها. 
وعلى تلك األطر أن تراعي حتديات التنفيذ يف املصــــــــــــايد صــــــــــــغرية النطاق 
واحلرفية والعمليات الرتفيهية، فضــــــًال عن اســــــتخدام أفضــــــل املعايري الدولية 

 املتاحة.

مبـــا فيهـــا  األمســـاكواألجهزة اإلقليميـــة ملصــــــــــــــــايـــد لـــدول لوينبغي  -65
احملتملة العراقيل  معاجلةقليمية إلدارة مصايد األمساك إلاملنظمات/الرتتيبات ا

توفري التثقيف  هلا نظام وســــم املعّدات. وينبغيل الفعال تطبيقالاليت تعرتض 
، وتبــادل التكنولوجيــا على أســـــــــــــــاس الرضـــــــــــــــا واملوافقــة والتــدريــب الكــافيني

واألشــــــــــــــكــال األخرى من تنميــة القــدرات لصــــــــــــــيــادي األمســاك  املتبــادلــة،
والسلطات املختصة واألطراف املعنية األخرى، من أجل تيسري تطبيق نظام 

 وسم املعّدات. 
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مبــــا فيهـــا  واألجهزة اإلقليميــــة ملصـــــــــــــــــايــــد األمســــاكوعلى الــــدول  -66
 قليمية إلدارة مصـــايد األمساك وقطاعات الصـــيد اليتإلاملنظمات/الرتتيبات ا

تتطلب موارد إضـــافية أخرى لتطوير أو تنفيذ تنمية القدرات يف جمال وســـم 
احلكوميـــة  غري املعـــّدات، أن تتعـــاون مع املنظمـــات املالئمـــة أو املنظمـــات

الوطنيــة األخرى، من أجــل  الســــــــــــــلطــاتالــدوليــة أو اهليئــات التجــاريــة أو 
مور من فوائد نظام وســـــــم املعّدات، مبا يشـــــــمل، بني أ االســـــــتفادة بالكامل

، واســـــرتدادها ،أخرى، رصـــــد معدات الصـــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة
وحتسني السالمة يف  الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيمومكافحة 

 . البحار

b�UB�Ë WO�UM�« ‰ËbK� W�U)«  U�KD�*« „U�_« ‚UDM�« …�G� 

البلدان النامية على تعزيز قدرة إىل  االهتمام الواجبينبغي إيالء  -67
ونظم  تطوير واعتماد التكنولوجيا واملعارف املناســـبة يف جمال وســـم املعّدات

وذلك من خالل املســاعدات املالية والتقنية والتعاون،  وســم معدات الصــيد
بالتماشي على أساس الرضا واملوافقة املتبادلة، ونقل التكنولوجيا والتدريب، 

ونة املنظمة للســلوك بشــأن الصــيد الرشــيد، ومد املختص مع القانون الدويل
 وما يتصل هبا من صكوك. 
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باملتطلبات اخلاصــــــــــة للدول  اعرتافاً كامالً وعلى الدول أن تعرتف  -68
 ومصــايد ، وال ســيما أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصــغرية النامية،النامية

سم املعّدات ص قدرهتا على تطبيق نظاٍم لو خيصغرية النطاق يف ما  األمساك
يتماشــــى مع هذه اخلطوط التوجيهية، مبا يف ذلك تقييم املخاطر واجلدوى. 

مثل األجهزة  وجيوز للبلدان إما مباشــــــــــــــرة وإما من خالل منظمات دولية
قليميــة إلدارة مبــا فيهــا املنظمــات/الرتتيبــات اإل اإلقليميــة ملصـــــــــــــــايــد األمســاك

وفر املســــــاعدة إىل الدول أن ت ،مصــــــايد األمساك والشــــــركاء املعنيني اآلخرين
 : األمور التالية، يف مجلة أمور النامية من أجل

تعزيز، وحيثما كان ذلك ضـــــــــرورياً، وضـــــــــع أطر قانونية وتنظيمية  )أ(
 لنظام وسم املعّدات؛ 

وتعزيز التدابري املؤســــســــية والبنية التحتية املطلوبة لضــــمان التطبيق  )ب(
 الفعال لنظام وسم املعّدات؛ 

 البحوث والتطوير بشأن نظام وسم للمعدات؛ وتعزيز )ج(
 ووضع نظم عملية وفعالة للمراقبة والرصد وتطبيقها وحتسينها؛  )د(
 وبناء القدرات املؤسسية وقدرات املوارد البشرية.  )ه(

األغـــذيـــة  وجيوز للـــدول، إمـــا مبـــاشــــــــــــــرة وإمـــا من خالل منظمـــة -69
من أجــل تنفيــذ هــذه  النــاميــة الــدولبــ، تقييم املتطلبــات اخلــاصـــــــــــــــة والزراعــة

 اخلطوط التوجيهية. 
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وجيوز للدول أن تتعاون إلرســــاء آليات مناســــبة للتمويل من أجل  -70
مســــــــــــــاعدة البلدان النامية يف تنفيذ هذه اخلطوط التوجيهية. وميكن توجيه 
هـــذه اآلليـــات حتـــديـــدًا حنو تطوير وتعزيز قـــدرات الـــدول على تنفيـــذ هـــذه 

 املساعدة التقنية واملالية.  اخلطوط التوجيهية، وهي قد تشمل

«WO�U{≈  «—U��� 

، هذه األخرية ســـــتقوم املنظمة، متاشـــــياً مع واليتها وضـــــمن نطاق -71
بتعزيز اســـتخدام ومجع املعلومات ذات الصـــلة بالتنفيذ العاملي هلذه اخلطوط 

الطلب، إىل جلنة مصـــــــــــايد األمساك  عندالتوجيهية وإبالغ هذه املعلومات، 
 لدى املنظمة. 

، متاشـــــــــياً مع واليتها وضـــــــــمن نطاقها، يف مجلة ســـــــــتقوم املنظمةو  -72
من خالل إنتاج وذلك بتيسري تنفيذ هذه اخلطوط التوجيهية الطوعية  ،أمور

وتقدمي  ؛تتعلق بأنواع أوسام املعدات لغاية تعريف جهتها املالكة فنيةائق ثو 
توفري وضــــــــع األوســــــــام حبســــــــب نوع املعدات؛ و  أمكنةاالقرتاحات بشــــــــأن 

واإلشــــــارة إىل وجود  ،وســــــم معدات الصــــــيد لغاية حتديد املوقعلإرشــــــادات 
وأي موضــــوع آخر على صــــلة بتنفيذ نظم وســــم  ،املعدات يف العمود املائي

 معدات الصيد.
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 النهج القائم على المخاطر لمساعدة السلطات المختصة

 شروطهو لوسم معدات الصيد  نظامٍ  الحاجة إلىفي تحديد 
 
 معدات وسم نظام لتطبيق املخاطر على قائم �ج اتباع شأن من 

 أو املفقودة أو املرتوكة الصــــيد معدات وطأة من التخفيف أجل من الصــــيد
 حال يف الفاقد هذا تأثريات ومن فاقد حدوث احتمال من حيد أن املهملة

  حدوثه.

 أو مفقودة أو مرتوكة صيد معدات وجود يف عدة عوامل متساهو 
 يد،الصـــ معدات نوع احلصـــر: ال التعداد ســـبيل على تتضـــمن وهي ،مهملة
 يف الصــــــــيد جهود ومســــــــتوى األجهزة، وأعطال وقعره، البحر وحالة واملناخ
 السالمة. واعتبارات البشري واخلطأ حمددة، منطقة

 بناء بســـــــــيط تقييم إجراء جيوز للمخاطر، كامل  تقييم تنفيذ وقبل 
 الوســــــــم أســــــــاليبو  الصــــــــيد معدات عنو  إىل اســــــــتناداً  نعم/ال، أجوبة على

 صــــــــــغرية بســــــــــيطة أدوات تقييم يتيح ذلك إنو  العمليات. ومنطقة وتقنياته
 تقييم إىل احلاجة دون من عادة، مولةاحمل لصــــــــــــــيدا معدات وهي النطاق،

  للمخاطر. كامل
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 بغية املتاحة املعلومات أفضـــل إىل اســـتناًدا التقييم تصـــميم وينبغي 
 مصــايد يف الصــيد معدات لوســم احلايل ســتوىامل عن الناشــئ اخلطر حتديد

 خيص: ما يف املعنية األمساك

 ؛الضرر اإليكولوجي )(أ
والضـــرر االقتصـــادي بســـبب الصـــيد املســـترت أو غري القانوين دون  )ب(

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

 أولية خطوات أربع على فينطوي املخاطر مســـــــــــــتويات حتديد أما 
  :هي

مصـــــــــايد على تقدير تبعات (تأثري) غياب نظام لوســـــــــم املعدات  (أ)
 ؛ ةاألمساك املعني

التــأثريات اليت جرى حتــديــدهــا،  وقوعوتقييم احتمــال (أرجحيــة)  (ب)
 والــيت حتصــــــــــــــــــــل نــتــيــجـــــــة غــيـــــــاب نــظـــــــام لــوســـــــــــــــم املــعـــــــدات 

 ؛ ةيف مصايد األمساك املعني
 ووضع عالمة للمخاطرة؛  (ج)
 وتصنيف املخاطر.  (د)
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 تكون أن املخــــاطر تقييم يتنــــاوهلــــا اليت احملــــددة للمعــــايري وينبغي 
 ،العام التوجيه قبيل ومن .احملددة ةاملعني األمساك مصايد أحوال على مرتكزة
 التبعــات يف تؤثر اليت البــارامرتات املخــاطر تقييم نطــاق يشــــــــــــــمــل أن جيــب

  أمور: مجلة يف فيها مبا والتداعيات،

، واملوائـل املتـأثرة بـالتـداعيـاتاملخـاطر اإليكولوجيـة: حـالـة األنواع  (أ)
اليت ميارس الصــيد فيها، وانكشــاف وهشــاشــة األنواع واملوائل اليت 

وجد مصــــــايد األمساك فيها، مع األخذ يف احلســــــبان أن معدات ت
الصـــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة قد تنجرف ملســـــافات كبرية 

 يف ، أوةطق خارجة عن مصــــــــــــايد األمساك املعنيفتســــــــــــتقر يف منا
مناطق تابعة لسلطات  يفمناطق خارج نطاق السلطة الوطنية أو 

 وطنية أخرى؛ 
واملخاطر االقتصـــــــادية: مســـــــتوى اجلهد وقيمة مصـــــــايد األمساك،  (ب)

 ) واحتمالةأو صـــــــناعي ةيد (كفافياوالطبيعة االقتصـــــــادية للمصـــــــ
القانوين دون إبالغ ودون  الصــــيد غريالصــــيد املســــترت أو  ممارســــة
 تنظيم؛ 

واملخــاطر التكنولوجيــة: أنواع املعــدات وأرقــامهــا وأرقــام الســــــــــــــفن  (ج)
 ؛ هاوطرق تشغيل

 واملخاطر املتصلة بالسالمة واملالحة؛  (د)
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 ،ختالف املســــــــــــــتخـــــدمنياواملخـــــاطر االجتمـــــاعيـــــة والثقـــــافيـــــة:  (ه)
 والكفاءات اللغوية ومستوى التنظيم؛ 

 وإتاحة املعلومات وجودهتا؛  (و)
 مواءمة نظم وسم املعدات.  النامجة عن تآزروأوجه ال (ز)

رة للتــداعيــات ملخــاطر تقييمــات مربّ ايتطلــب حتــديــد مســــــــــــــتوى و  
 يبّني كيف ّمت اختيارينبغي توفري أســــــــــــــاس منطقي واضــــــــــــــح و . ةولألرجحي

املســــــــــــــتويـــات املقـــدرة، حبيـــث ميكن تتبع العمليـــة والتحقق منهـــا. كمـــا أن 
األســـاس املنطقي الواضـــح يشـــكل قاعدة ميكن قياس التقييمات املســـتقبلية 

. أما املعلومات والبيانات وآراء اخلرباء اليت يتم مجعها وتوحيدها من اعليه
ســـــــاس ذلك األللتحديد النطاق، فتشـــــــكل قاعدة  ةولياأل املمارســـــــةخالل 

 املنطقي، مع توفري معلومات إضافية حيث يكون ذلك مناسباً وضرورياً. 

 المخاطر تقييم عملية في مراعاتها نبغيت إضافية معلومات

 التكلفة ومقبولية اجلدوى

 أيضـــــاً  تســـــرتشـــــد أن القرارات على املخاطر، تقييم إىل باإلضـــــافة 
 ختص مسائل من به يتصل وما ،املعدات لوسم نظام طبيقت جلدوى بتقييم

 األســـــــاســـــــية األســـــــئلة يتناول أن للتقييم ميكن عليه، وبناء واملنافع. التكلفة
  التالية:
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ومالئمـــة  غري مكلفـــةهـــل التكنولوجيـــا املرتبطـــة بـــالنظـــام جمـــديـــة و  (أ)
 ؟ منها للغاية املرجوة

 مع الوقت؟ تطورهل التكنولوجيا قابلة لل (ب)
 يف نظام الصيد احلايل؟  اتإدماج القدر هل من عوائق تقنية أمام  (ج)
كيف ســيؤثر نظام وســم املعدات يف كفاءة مصــايد األمساك (أي  (د)

اخنفــاض املصــــــــــــــيــد لكــل وحــدة جهــد، وزيــادة أوقــات التعطيـــل 
 وغريها)؟  بذلك، والتكاليف املتصلة

ما اإلجراءات اليت تعترب ضــــــــرورية ملســــــــاعدة األســــــــطول يف تنفيذ  (ه)
 وسم املعدات؟ 

 ما املوارد اليت ستكون متاحة لضمان التنفيذ الناجح؟  (و)
هل يضــــــــــــــيف نظام وســــــــــــــم املعدات خماطر ممكنة أو يتدخل يف  (ز)

 أنشطة الصيد االعتيادية؟ 
اإلدارية واالقتصـــــــادية على تطبيق النظام  القدرةهل للدول املعنية  (ح)

 ورصده؟ 
التمويل اليت ما هي االحتياجات على صـــعيد بناء القدرات و/أو  (ط)

 مصـــــــــــــــايــد ليومشــــــــــــــغّ اإلدارات  ينبغي النظر فيهــا (يف مــا خص
   سواء)؟ حد على األمساك

هل للمهارات اللغوية ومســـــــتوى التنظيم واختالف املســـــــتخدمني  (ي)
 الصيد؟  تأثري على تطبيق نظام وسم معدات
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 املشاركة

 قرارات، من هبا يتصـــــل وما املخاطر تقييمات تنفيذ لتدابري ينبغي 
 عن ممثلني وبني مســــــــــــــتقلني تقنيني خرباء بني متوازنـة مبشـــــــــــــــاركـة طبقت أن

  عليه. واملوافقة وتنقيحه النظام تطوير يف املهتمة األطراف

 الشفافية

 ،وما يرتبط به من صــــــــــنع للقرارات ،تنفيذ تقييم املخاطر يتوجب 
بطريقة شــــــــــــــفافة وأن يتبع قواعد إجرائية مكتوبة. وحاملا يســــــــــــــتكمل تقييم 

إتاحة االطالع  جيب ينبغي نشـــــــــــــره بدون تأخري، وحيثما أمكن، ،املخاطر
 اجلمهور.  عليه إلكرتونياً لعامة
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