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 الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن أداء دولة العلم
 

 بيان الغرض والمبادئ
 
سإتص  يرغم أن هذه الخطوط التوجيهية بشأن أداء دولة العلم طوعية، فإنن بعإع عصرهإ هر  -1

إلى قواع  القإروون الإ ولذ تاا الةإلة، بفإر فإذ تلإا ولإا الإواردا فإذ اومرقيإة اة إم الفت إ ا لقإروون 
. ويتفثل اله ف  ن وراء هذه الخطوط التوجيهية 1891 دسفب /كروون اةول 11الب رر الفؤرخة فذ 

 اةوشطة تاا الةإلة وأفذ  صع الةي  غي  القروووذ دون إبالغ ودون وصظيم )الةي  غي  القروووذ( 
وردعهر والقضرء عليهر  ن خالل  4الفشرر إليهر فذ المق ا الفؤازرا لهذا الصوع  ن الةي  و برلةي 

التصميذ المعرل لفسؤوليرا دولة العلم و ن ثم ضإفرن الةإون الطويإل اةجإل للفإوارد الب  يإة ال يإة 
 والصظم اإليكولوجية الب  ية واستخ ا هر استخ ا ر  ست ا ر.

 
 ويتعيّن على دولة العلم فذ سيرق  فررسة  سؤوليروهر المعلية ك ولة علم القيرم بفر يلذ: -1
 
 العفل طبقرً للقروون ال ولذ فذ  ر يتعلق بواجبرا دولة العلم؛ )أ(
 احت ام السيردا الوطصية وحقوق ال ول السرحلية؛ )ب(
وشإإطة تاا اة وأ صإإع الةإإي  غيإإ  القإإروووذ دون إبإإالغ ودون وصظإإيم وردعإإ  والقضإإرء عليإإ   )ج(

 رلةإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإي  الفإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإؤازراب الةإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلة
 لهذا الصوع  ن الةي ؛

  فررسة واليتهر القضرئية ورقربتهر  فررسة فعرلة على السمن التذ و فع علفهر؛ )د(
 ذالقضإرئية، بفإر فإذ تلإا  إرلك اوخرت إج اءاا وكمل ع م قيرم اةشخرص الخرضإعين لواليتهإر )هـ(

وشإطة تاا اة وأهر، بإ عم أو  فررسإة الةإي  غيإ  القإروووذ يالسمن التذ و فإع علفهإر و شإّ ل
 رلةإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإي  الفإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإؤازرا لهإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإذا الصإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإوعب الةإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلة

  ن الةي ؛
 كمرلة هون الفوارد الب  ية ال يّة واستخ ا هر الفست ام؛ )و(
 سمن التذ و فع علفهر؛اوخرت إج اءاا فّعرلة فذ حرل ع م ا تثرل ال )ز(
 القيرم بواجب التعرون الفوكل إليهر طبقرً للقروون ال ولذ؛ )ح(
 وبردل الفعلو را ووصسيق اةوشطة بين الوكرالا الوطصية الفعصية؛ )ط(
وبإإردل الفعلو إإرا  إإع الإإ ول اةخإإ س ووقإإ يم  سإإرع ا قرووويإإة  تبردلإإة فإإذ إجإإ اءاا الت قيإإق  )ي(

 على  ر وصّص علي  الواجبرا ال ولية لكّل  صهر؛واإلج اءاا القضرئية بصرء 
اإلقإإ ار برلفةإإرلخ الخرهإإة للإإ ول الصر يإإة وال سإإيفر أقلهإإر وفإإواً والإإ ول ال  ريإإة الةإإ ي ا  )ك(

 الق راا. وصفيةالصر ية، والتعرون لتصفية ق راوهر ك ول علم بفر فذ تلا  ن خالل 



 

 نطاق التطبيق
 

 النطاق الجغرافي
 
الخطإإوط التوجيهيإإة علإإى الةإإي  واةوشإإطة تاا الةإإلة برلةإإي  فإإذ الفصإإرطق وصطبإإق هإإذه  -3

الب  يإإة الواقعإإة خإإررج الواليإإة القضإإرئية الوطصيإإة. وقإإ  وصطبإإق أيضإإر علإإى الةإإي  واةوشإإطة تاا 
الةإإلة برلةإإي  الواقعإإة ضإإفن الواليإإة القضإإرئية الوطصيإإة ل ولإإة العلإإم، أو دولإإة سإإرحلية، بصإإرء علإإى 

حيثفر وعفإل سإميصة فإذ  صإرطق ب  يإة  .43إلى  38و ن  8ن اإلخالل برلمق اا ، ودوة كل  صهر وافق
وقع ضفن الوالية القضرئية ل ولة غي  دولة العلإم، يخضإع وطبيإق هإذه الخطإوط التوجيهيإة لل قإوق 

 السيردية لل ولة السرحلية.
 

 السفن
 
وصطبإإق هإإذه الخطإإوط التوجيهيإإة علإإى أي قإإررب أو زورق أو أي وإإوع   خإإ   إإن السإإمن  -4

وشإطة تاا هإلة اةالفستخ  ة أو الف ه ا لالستخ ام أو الفةففة لالستخ ام فذ أوشإطة الةإي  أو 
ف  دا ةغ اض هذه الخطوط التوجيهية، على أوهر أي عفلية ل عم عفلية الةإي  أو الت ضإي  الب ، 

 تلإإإإإإإإإإإإإا إوإإإإإإإإإإإإإ ال اةسإإإإإإإإإإإإإفرك إلإإإإإإإإإإإإإى البإإإإإإإإإإإإإ  أو وعب تهإإإإإإإإإإإإإرلهإإإإإإإإإإإإإر، بفإإإإإإإإإإإإإر فإإإإإإإإإإإإإذ 
أو و هي هر أو وقلهر  ن سميصة إلى أخ س أو وقل اةسفرك التذ لم يسبق إو الهر إلإى البإ  فإذ  يصإرء، 
وكذلا ووفي  الفوظمين والوقإود والفعإ اا وغيإ  تلإا  إن اإل إ اداا فإذ عإ ض الب إ ، برسإتثصرء 

 هي  الكمرف.
 
لففررسإإإة الةإإإي  سإإإميصة  سإإإتأج ا  إإإن قبإإإل رعريرهإإإر  حيثفإإإر وإإإ خص دولإإإة سإإإرحلية ةي -5

حة ير فذ الفصرطق الخرضعة لواليتهر القضرئية الوطصيإة والفوجإودا  واةوشطة تاا الةلة برلةي 
 و إإإإإإإإإإإإإإإإإأ رقربتهإإإإإإإإإإإإإإإإإر، يصب إإإإإإإإإإإإإإإإإذ أن وخضإإإإإإإإإإإإإإإإإع هإإإإإإإإإإإإإإإإإذه السإإإإإإإإإإإإإإإإإمن لتإإإإإإإإإإإإإإإإإ ابي 

يتعلإإق  إإن جروإإب ال ولإإة السإإرحلية وكإإون علإإى ومإإف ال رجإإة  إإن المعرليإإة كرلتإإ ابي  الفطبقإإة فإإذ  إإر 
  فع علفهر أثصرء وجودهر فذ  يره ال ولة السرحلية.وبرلسمن التذ 

 
 معايير تقييم األداء

 
 نقاط عامة

 
أدرجأ دولة العلم  بردئ وقواعإ  دولإة العلإم الفل  إة بهإر وفقإر ةحكإرم القإروون الإ ولذ فإذ  -6

 قواويصهر، ولوائ هر، وسيرسروهر و فررسروهر الف لية.
 
 فع وسمن التذ الاوخذا دولة العلم هذه الت ابي  حسبفر يقتضي  ال رل لضفرن ع م اضطالع  -7

علفهإإر بإإأي وشإإرط يقإإوض فعرليإإة وإإ ابي  الةإإون واإلدارا ال وليإإة أو وقبإإل دولإإة العلإإم ووصمإإذ وإإ ابي  
 .اةسفركإلدارا  ةري   اإلقليفية راالت ويبأو  راالفصظفالةون واإلدارا التذ اعتف وهر إح س 

وسإإهم دولإإة العلإإم بمعرليإإة فإإذ وشإإ يل الفصظفإإة اإلقليفيإإة/الت ويب اإلقليفإإذ إلدارا  ةإإري   -9
اةسإفرك الإإذي وشإررك فيإإ  )أي وصمإإذ دولإة العلإإم واجبروهإر كطإإ ف  تعرقإإ  أو كطإ ف  تعإإرون غيإإ  

 علإإى و إإ صو واةوشإإطة تاا الةإإلة برلةإإي   تعرقإإ ، بفإإر فإإذ تلإإا  تطلبإإرا اإلبإإالغ عإإن الةإإي 
 ا تثرل سمصهر(.

 



 

 وأوشإطة تاا هإلة برلةإي  وضفن دولة العلم أن السمن التذ و فع علفهإر ال وضإطلع بةإي  -8
 غيإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ خص

 فذ  صرطق وقع و أ الوالية القضرئية الوطصية ل ول أخ س. رله
 
وإإ عم دولإإة العلإإم التعإإرون فيفإإر بإإين دول العلإإم بشإإأن إدارا القإإ راا وجهإإ  الةإإي  وحإإ ود  -11

 وضوابط اإلوترج.الفةي  
 

 األسماك مصايد إدارة
 
 ثإإل  ،إطإإررا  ؤسسإإير وقرووويإإر ووقصيإإر إلدارا  ةإإري  اةسإإفرك أو دولإإة العلإإم قرعإإ ا أاوشإإأ -11

 الفشإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإرر إليإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 
علإى  )الف ووإة(، 1885عإرم  المإرو  ووة السلوك بشأن الةي  ال شإي  الةإردرا عإن   ن 7فذ الفردا 

 أن يتضفن ك   أدوى:
 
حكو يإإة أو سإإلطة دسإإتورية أو إشإإ اف دسإإتوري لوكرلإإة أو جهإإرز بواليإإة واضإإ ة وكرلإإة  )أ(

 و سرءلة عن وترئج سيرسرا إدارا  ةري  اةسفرك؛
 وكرلة أو سلطة إله ار اللوائخ وضفرن ال قربة واإلومرت؛ )ب(
التصظإإيم الإإ اخلذ للتصسإإيق بإإين اإلداراا، والسإإيفر التصسإإيق بإإين سإإلطرا  ةإإري  اةسإإفرك  )ج(

 ا وس يل السمن؛وسلطر
 .للفشورا العلفية أسرسيةبصية  )د(
 
دولإإة العلإإم قإإواوين أو لإإوائخ أو و ويبإإرا لتصميإإذ وإإ ابي  الةإإون واإلدارا علإإى أن  اعتفإإ ا -11

 وتضفن ك   أدوى:
 
الفبردئ والقواع  والفعريي  الف رجة فذ الةكوك ال ولية تاا الةإلة عصإ  االقتضإرء وأحكإرم  )أ(

دارا هإردرا عإن واإل للةإون ن هذه الخطوط التوجيهية، برإلضرفة إلإى أيإة وإ ابي   2المق ا 
 إلدارا  ةري  اةسفرك؛ ةإقليفي را/و ويبرا صظف

د الةي  وح ود الفةإي  وإطرر وطصذ،  ثل الخطط أو الب ا ج الوطصية، إلدارا الق راا وجه )ب(
اةوشإطة تاا أو  غ ودون وصظإيملفكرف إة الةإي  غيإ  القإروووذ دون إبإالو ،وضوابط اإلوتإرج
 الفإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإؤازرا لهإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإذا الصإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإوع برلةإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإي  الةإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلة

 ؛ ن الةي 
 .وصظيم عفليرا الصقل  ن سميصة إلى أخ س )ج(



 

 وُصمّذ دولة العلم و ابي  الةون واإلدارا بمعرلية، بفر فذ تلا  ر يلذ: -13
 
وكمل دولة العلم أن وكون االلت ا إرا الفت وبإة علإى  إرلكذ سإمن الةإي  و شإ ليهر وطواقفهإر  )أ(

 وأن يتم إبالغهم بهر؛سهلة الفصرل بوضوح، 
 وعطذ دولة العلم ووجيهرا لقطرع الةي  للوفرء بهذه االلت ا را؛ )ب(
للسمن التذ و فع علفهر بفإر يكمإل  الةي  واةوشطة تاا الةلة برلةي و ي  دولة العلم بمعرلية  )ج(

 .هون الفوارد الب  ية ال يّة واستخ ا هر على و و  ست ام
 

 المعلومات والتسجيل والسجالت
 
 فتطلبرا ال وير،  ثل:الوتبع دولة العلم  -14
 
والفتعلقة بوضع العال را علإى  المروالفوح ا والخطوط التوجيهية الةردرا عن  الفواهمرا )أ(

 سمن الةي  وو  ي  هويتهر والفتطلبرا تاا الةلة للفصظفة الب  ية ال ولية؛
الفش لين الفسإتمي ين و هوية الفرلكينذ و ش لذ السمن، والتذ و  د الفعلو را الفتعلقة بفرلك )ب(

 المعليين؛
 االسم السربق؛/و يي اا العلم والتذ و  د الفعلو را الفتعلقة بترريخ السميصة )ج(
 السميصة. خةرئص )د(
 
وسإ يل السإمن وإل إرء وتعرون دولة العلم  ع ال ول اةخ س  ن خالل وبردل الفعلو إرا عإن  -15

ال رلتين ك  ء  ن إج اءاا الت قق  ن س ل السإميصة، وحيثفإر  كلتر ، وفذوس يلهر ووعليق وس يلهر
 ووعليق التس يل. ل وإل رء التس يليصطبق تلا،  ن ورريخهر ةغ اض التس ي

 
 وتبع دولة العلم إج اءاا التس يل التذ وشفل  ر يلذ: -16
 
 الت قق  ن ورريخ السميصة؛ )أ(
فإذ قرئفإة أو قيإ   ولإا الف رجإةأسبرب رفع وس يل السإميصة، بفإر فإذ تلإا، قإ ر الفسإتطرع،  )ب(

 فذ دولتين أو أكث ؛ الفس لة، أو دون إبالغ ودون وصظيم سمن الةي  غي  القروووذ
 إل رء التس يل؛  تطلبرا )ج(
 اإلخطرر برلت يي اا و تطلبرا الت  يث الفصتظم؛ )د(
وصسيق التس يل بين الوكرالا الفعصية ) ثل  ةري  اةسإفرك والب  يإة الت رريإة( ودول العلإم  )هـ(

 السإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإربقة لت  يإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 
دافعإرً للت ييإ  الفتتإربع للعلإم، أي  ر إتا كروأ هصرك عقوبرا أو و قيقرا  علقة يفكن أن وشكل 

 فررسإإة الت ييإإ  الفتكإإ ر والسإإ يع لعلإإم السإإميصة ةغإإ اض الت ريإإل علإإى وإإ ابي  الةإإون 
 واإلدارا أو اةحكإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإرم التإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإذ اعتفإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ا
علإإى الفسإإتويرا الوطصيإإة أو اإلقليفيإإة أو العرلفيإإة أو ويسإإي  عإإ م اال تثإإرل لهإإذه التإإ ابي  أو 

 .اةحكرم
 
 التس يل التذ وعتف هر دولة العلم سهلة الفصرل وشمرفة.وكون إج اءاا  -17
 
برسإتثصرء  ،االقتضإرء، حسب فذ ع م اال تثرل س لوت صب دولة العلم وس يل السمن التذ لهر  -19

  ر يلذ:
 
السميصة بع  تلا، ووق يم الفرلا ال  ي  لق ائن كرفية وبين أو  لم يع  لفرلإا السإميصة   لكيةو يي   )أ(

 أو  ش لهر السربق أية  ةرلخ قروووية أو  صمعية أو  رلية فذ السميصة أو سيط ا عليهر؛



 

بإأن رفإع أعال هإر علإى السإميصة لإن يإؤدي  وق ر بع    اعروهر ل فيع ال قرئق تاا الةلة، أو )ب(
رلةإي  الفإؤازرا لهإذا الصإوع  إن بوشإطة تاا الةإلة اةإلى  فررسة الةي  غيإ  القإروووذ أو 

 الةي .
 
واةوشإطة تاا الةإلة  لةإي بففررسإة ا لهإر تإ خيصالو  إر سإميصةبتسإ يل دولة العلإم وقوم  -18

بط يقإإة  صسإقة وضإإفن إيإالء كإإل  هفإة  صهإإر االعتبإرر الواجإإب للخإ س، وإقر إإة الةإإالا  برلةإي 
. وعصإ  ر ال وإتم هإذه 4الفشإرر إليهإر فإذ المقإ ا  سإمنالالفالئفة بإين عفإل سإ الا السإمن وسإ الا 

 ر يكمذ  ن التعرون ووبردل الفعلو إرا  على وجود دولة العلم   صالفهرم بواسطة وكرلة واح ا، و
 .وكرالا الفسؤولة عن هذه الفهرمبين ال

 
وإإ فع دولإإة العلإإم وسإإ يل السإإمن الفسإإ لة لإإ س دولإإة أخإإ س، إال فإإذ حرلإإة وسإإ يل  إإواز  -11

 . ؤقأ
 
 .للفستخ  ين ال كو يين الفعصيين على الفستوس ال اخلذ بيرورا القي وتيخ دولة العلم  -11
 
للعفإوم وو عإل الوهإول إليهإر سإهال رهصإر بأيإة شإ وط  طبّقإة  بيرورا القيإ وتيخ دولة العلم  -11

 وتعلق برلس يّة.
 
وتخذ دولة العلم جفيع الخطواا العفليّة، بفر فذ تلا ح  رن سإميصة  إن حقهإر فإذ رفإع علإم  -13

 .ولا ال ولة، لفصع وب يل العلم
 
أي عقوبرا عرلقة ب ق سميصة  إر قبإل أن ول يهإر  إن سإ الوهر حيثفإر يصطبإق  دولة العلم وُ لّ  -14
 .تلا
 
 فإع علفهإر، ويتضإفن، والتإذ و 4الفشرر إليهإر فإذ المقإ ا سمن الو مظ دولة العلم س ال عن  -15

فإإذ أعإإرلذ الب إإرر،  واةوشإإطة تاا الةإإلة برلةإإي  الةإإي ففررسإإة برلصسإإبة للسإإمن الفإإ خص لهإإر  ب
 الف رجإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإة فإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإذ المقإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ وينجفيإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإع الفعلو إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإرا 

سإإمن الةإإي  فإإذ أعإإرلذ  ا تثإإرل بشإإأن وع يإإ  1883لعإإرم  المإإرو  إإن الفإإردا السردسإإة  إإن اومرقيإإة 1و 1
،  إر  إن بإين أ إور أخإ سوقإ  وشإفل (. "اومرقيإة اال تثإرل") الب رر لت ابي  الةيروة واإلدارا ال ولية

 يلذ:
 
 اةسفرء السربقة، إن وج ا وع فأ؛ )أ(
 القرووويين، الفس لين للسميصة؛ وأوعصوان وجصسية اةشخرص الطبيعيين  إسم )ب(
القإرووويين الفسإؤولين  وأاةشإخرص الطبيعيإين  الشررع وعصوان الب يإ  وجصسإية وعصوان إسم )ج(

 عن إدارا عفليرا السميصة؛
الفصتمعإين  إن والقرووويين أاةشخرص الطبيعيين  الشررع وعصوان الب ي  وجصسية وعصوان إسم )د(

  لكية السميصة؛
وسإإ ل  لكيإإة السإإميصة، وسإإ ل عإإ م ا تثرلهإإر وفقإإرً للقإإواوين القط يإإة لتإإ ابي  أو أحكإإرم  إسإإم )هـ(

الةيروة واإلدارا السإررية علإى الفسإتويرا القط يإة أو اإلقليفيإة أو العرلفيإة، حيثفإر وإواف ا 
 ولا الفعلو را؛

قط لهر وقأ التس يل أو ل س االوتهرء  إن أي وعإ يالا أبعرد السميصة، وحيثفر أ كن، هورا ولت )و(
 .هيكلية ح يثة على أن وبين الشكل ال روبذ للسميصة

 



 

اإلقليفية للفعريي  والفتطلبرا ال ولية واإلقليفية و وفقرً  السمن دولة العلم حمظ س الاوطلب  -16
 .تاا الةلة الم عية

 
 للسمن. والس الا الوطصية عفليرا القي بروتظرم وُ  َّث دولة العلم  -17
 
وقوم دولإة العلإم بشإكل فعإرل، قبإل التسإ يل، بإرلت قق  إن سإ الا السإميصة، وحيثفإر يصطبإق  -19

 تلإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإا،
  ن ورريخهر.

 
 التراخيص

 
رلةإإإي  ) ثإإإل  إإإصخ ب تاا الةإإإلة وشإإإطةواة الةإإإي  وضإإإع دولإإإة العلإإإم وظر إإإر لتإإإ خيص -18

لم يتم الت خيص لهر بذلا على و و يتفرشى  ع الت اخيص( يكمل ع م السفرح ةي سميصة برلةي   ر 
 أحكإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإرم القإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإروون الإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ولذ واسإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإت ا ة الفخ ووإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإرا

 الةلة، بفر فذ تلا: اتا
 
، بفإر فإذ تلإا شإ وط حفريإة الإصظم تاا الةإلة بإ ص الةإي  واةوشإطة ي ختوطرق  صرسب ل )أ(

 اإليكولوجية الب  ية؛
 االلت ام برلت ابي  الفطبقة؛وق ي   سبق لس ل ا تثرل السميصة وق روهر على  )ب(
 تطلبإإرا الفعلو إإرا الإإ وير فإإذ التإإ خيص التإإذ وتإإيخ و  يإإ  هويإإة اةشإإخرص الفسإإؤولين،  )ج(

 والفصإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإرطق، واةوإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإواع،
 بفر فذ تلا:

 
السميصة، وحيثفر يكون  الئفإرً، اةشإخرص الطبيعيإون أو القإرووويون الفإ خص لهإم  إسم (1)

 ؛واةوشطة تاا الةلة برلةي  الةي ففررسة ب
 ؛ واةوشطة تاا الةلة برلةي  الةي لففررسة  صرطق ووطرق و  ا الت خيص  (1)
هإر، وحيثفإر يكإون  الئفإرً، وإ ابي  اإلدارا السإررية باةوواع، و ع اا الةي  الفإ خص  (3)

 اةخ س؛
االقتضإرء، الش وط تاا الةلة التذ ية ر الت خيص بفوجبهر والتذ ق  وتضفن، عصإ   (4)

 ن خطة العفل ال ولية لفصع الةي  غيإ  القإروووذ دون إبإالغ  47 ر هو وارد فذ المق ا 
، علإى و إو  إر هإو المإروالةإردرا عإن  1111ودون وصظيم وردعإ  والقضإرء عليإ  لعإرم 

 . 1 بين فذ الفل ق 
  إصخ) ثإل وصمّذ دولة العلإم بمعرليإة وظر إر للتإ خيص برلةإي  واةوشإطة تاا الةإلة برلةإي   -31

 التإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ اخيص(،
 الت خيص بففررسة الةي  فقط حيثفر وكون  قتصعة بفر يلذ: بفر يشفل

 
 السميصة لهر الق را على اال تثرل ةحكرم وش وط الت خيص برلةي ؛ (أ)
قإردرا علإإى  فررسإة واليتهإإر القضإرئية ورقربتهإر بمعرليإإة علإى السإإميصة لكمرلإة ا تثرلهإإر  السإميصة (ب)

 واإلدارا الواجبة التطبيق؛لت ابي  الةون 
 قردرا على إومرت واليتهر القضرئية وسلطتهر بمعرلية على هرحب الت خيص. السميصة (ج)
 

 الرصد والمراقبة واإلشراف واإلنفاذ
 
 وطبق دولة العلم وظرم   اقبة على السمن التذ و فع علفهر يشفل ك   أدوى  ر يلذ: -31
 
 السمن ) ثل  صع اإلب رر واالست عرء إلى الفيصرء(؛السلطة القروووية للت كم فذ  )أ(



 

 سمن؛لإوشرء وهون س ل    َّث ل )ب(
 أدواا ال ه ،  ثل وظم ره  السمن، والس الا/الوثرئق، والف اقبين؛ )ج(
الفتطلبرا اإلل ا ية الفتعلقة برلبيرورا الفتةلة بفةري  اإلسفرك التذ ي ب أن وس لهر السإمن  )د(

 وُبلإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  عصهإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإر أنو
الوقإإأ الفصرسإإب ) ثإإل الفةإإي  وال هإإ  والةإإي  الع ضإإذ والفةإإي  الف و إإع وعفليإإرا فإإذ 

 اإلوإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ال والصقإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإل  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإن سإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإميصة
 إلى أخ س(؛

 .وظرم للتمتيش، بفر يشفل الب   والفيصرءو )هـ(
 
 وضع دولة العلم وظرم إومرت يتضفن ك   أدوى  ر يلذ: -31
 
 ت بشأوهر؛الق را على كشف االوتهركرا واوخرت و ابي  اإلومر )أ(
السلطة والق را على إج اء و قيقرا فذ االوتهركرا فذ الوقإأ الفصرسإب، بفإر فإذ تلإا و  يإ   )ب(

 وطبيعة االوتهركرا؛ ينهوية الفصتهك
 وظرم  صرسب لل ةول على اةدلة وجفعهر وهووهر وال مرظ على سال تهر؛ )ج(
بش ا وكمذ لضإفرن اال تثإرل  وظرم  صرسب لل  اءاا يتصرسب  ع   س خطورا االوتهرك ويتسم )د(

والثصذ عإن اروكإرب االوتهركإرا، وح  إرن الفخإرلمين  إن الفصإرفع الفتأويإة  إن أوشإطتهم غيإ  
 الش عية؛

 التعرون والفسرع ا القروووية الفتبردلة بفر فذ تلا، عص  االقتضإرء، و ويبإرا وبإردل الفعلو إرا )هـ(
الفصظفإرا والت ويبإرا اإلقليفيإة فإذ تلإا بفإر اإلبالغ  ع ال ول اةخ س والفصظفرا ال وليإة و

اوخإرت التإ ابي  فإذ الوقإأ الفصرسإب بعإ  و وكإذلا إلدارا  ةري  اإلسفرك فيفر يتعلإق برإلومإرت،
 ولقذ طلبرا الفسرع ا؛

فذ أعإرلذ الب إرر  إن جروإب سإميصة و فإع  واةوشطة تاا الةلة برلةي  حظ  عفليرا الةي  )و(
لعة فذ اروكرب اوتهرك خطي  إلجإ اءاا الةإون واإلدارا علفهر حيصفر وكون هذه السميصة ضر

تاا الةلة الفطبقة على أعرلذ الب رر، إلى أن يتم اال تثرل لكل  اإلقليفية الم عيةاإلقليفية أو 
 ال  اءاا القرئفة الفم وضة  ن دولة العلم بشأن االوتهرك وفقرً لقواويصهر.

 
 واةوشإإطة تاا الةإإلة برلةإإي  ل هإإ  الةإإي وضإإطلع دولإإة العلإإم بأوشإإطة شإإر لة وفعرلإإة  -33

 14، وتضفن، قإ ر الفسإتطرع، التإ ابي  واإلجإ اءاا الإواردا فإذ المقإ ا هرواإلش اف علي رو  اقبته
 ن خطة العفل ال ولية لفصع الةي  غيإ  القإروووذ دون إبإالغ ودون وصظإيم وردعإ  والقضإرء عليإ ، 

 .1على و و  ر هو  بيّن فذ الفل ق 
 
واإلومإرت الفشإت كة حيثفإر يصطبإق  هإ  والف اقبإة واإلشإ افلإة العلإم فإذ جهإود ال وسهم دو -34
 تلا.
 
وتخذ دولة العلم إج اءاا ب ق السمن التذ و فإع علفهإر والتإذ ثبُإأ أوهإر وشإررك فإذ الةإي   -35

 واةوشطة تاا الةلة برلةي  الفؤازرا لهذا الصوع  ن الةي . دون إبالغ ودون وصظيم غي  القروووذ
 
يإإتم بشإإكل جإإ ي جفإإع اةدلإإة الفتعلقإإة برالوتهركإإرا حيثفإإر وطبإإق دولإإة العلإإم وظر إإر ل ومإإرت،  -36

 و عرل تهإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإر،
بفر فذ تلا إورحة اةدلة الفتعلقة برالوتهركرا الف عو ة إلإى ال إ  الإذي ي يإ ه القإروون الف لإذ إلإى 

بإإرا اإلقليفيإإة إلدارا سإإلطرا إومإإرت القإإروون للإإ ول اةخإإ س، وعصإإ  االقتضإإرء، إلإإى الفصظفرا/الت وي
 الت قيإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإق يإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإتمفنوإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ   .ركسإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإف ةإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإري  اإل



 

فإإإذ االوتهركإإإرا الف وكبإإإة وبإإإ ء اإلجإإإ اءاا الالز إإإة لمإإإ ض العقوبإإإرا وفقإإإر للقإإإواوين واللإإإوائخ 
 والسيرسرا والففررسرا الف لية فذ الوقأ الفصرسب.

 
إلدارا  ةإري   حيثفر وطبإق دولإة العلإم وظر إر ل ومإرت، وحيثفإر وعتفإ   صظفإة/و ويب إقليفإذ -37
رك إج اءاا اإلومرت  ن جروب دول العلم، وضفن هذه ال ول وجإود  ليإرا  الئفإة وفإذ الوقإأ سفاإل

 لتسوية الفصرزعرا الفتعلقة بتلا اإلج اءاا. ةالفعصي ةاإلقليفي را/الت ويبراالفصرسب داخل الفصظف
 
 شفل  ر يلذ:وصمذ دولة العلم بشكل فعرل وفذ الوقأ الفصرسب العقوبرا التذ و -39
 
وطبق العقوبإرا بفإر يتصرسإب  إع  إ س خطإورا االوتهإرك ويتسإم بشإ ا وكمإذ لتكإون فعرلإة فإذ  )أ(

ضفرن اال تثرل والثصذ عن اروكرب االوتهركرا حيثفر و  ث، وح  رن الفخإرلمين  إن الفصإرفع 
 ؛الفتأوية  ن أوشطتهم غي  الش عية

بقضإإرير ال هإإ  والف اقبإإة واإلشإإ اف ضإإفن وشإإ ع دولإإة العلإإم الفعإإررف والمهإإم فيفإإر يتعلإإق  )ب(
 ؛الصظم القضرئية واإلدارية الوطصية

، التوجيهيإة الخطوط هذه وطبيقيوج  ل س دولة العلم عفليرا قضرئية و/أو إدارية قردرا على  )ج(
 ؛ق ر الفستطرع، بط يقة فعرلة وفذ الوقأ الفصرسب

بإرا، بفإر فإذ تلإا، عصإ  االقتضإرء،  صإع وتفتع دولة العلم برلقإ را علإى ضإفرن اال تثإرل للعقو )د(
دون إبإالغ ودون  غيإ  القإروووذ رلةإي بوشإطة تاا الةإلة اة وأالةإي    فررسة السميصة  ن

 ؛لعقوبرال اال تثرلالفؤازرا لهذا الصوع  ن الةي  إلى حين  وصظيم
االقتضإرء، وست يب دولة العلم فذ الوقأ الفصرسب للطلبإرا الإواردا  إن دول أخإ س أو، عصإ   )هـ(

 صظفرا/و ويبإإرا إقليفيإإة إلدارا  ةإإري  اإلسإإفرك  إإن أجإإل اوخإإرت التإإ ابي  الالز إإة فإإذ حإإق 
 .السمن التذ و فع علفهر

  
 التعاون بين دول العلم والدول الساحلية

 
رك  إع دولإة علإم، يصب إذ سإفحيثفر وقإ ر دولإة سإرحلية إبإ ام اومإرق وهإول إلإى  ةإري  اإل -38

 ل ولإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإة العلإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإم أن وتعإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإرون
 ع ال ولة السرحلية  ن أجل االومإرق علإى كيميإة وصميإذ اةدوار والفسإؤوليرا الخرهإة بهفإر بفوجإب 

وقوم بهر سإمن دولإة العلإم بيصفإر هإذ خرضإعة  وأي أوصشطة تاا هلة برلةي  لةي اتلا االومرق قبل 
 .3للوالية القضرئية الوطصية لل ولة السرحلية عفال برلمق ا 

 
رك  ع دولة سإرحلية فقإط عصإ  ر سفأن وب م اومرقرا وهول إلى  ةري  اإليصب ذ ل ولة العلم  -41

وكوورن  قتصعتين بأن هذه اةوشطة لن وقوض است ا ة الفوارد الب  ية ال يإة الواقعإة ضإفن الواليإة 
القضرئية لل ولة السرحلية.  ويصب ذ أيضر أن وكون دولة العلم  ستع ا للتعرون  ع ال ولة السرحلية فذ 

  د.هذا الة
 
تةإرريخ اليصب ذ ل ولة العلإم أن وسإفخ فقإط للسإمن التإذ و فإع علفهإر ال ةإول أو اسإتخ ام  -41

برلصسإإبة للوشإإطة الفضإإطلع بهإإر فإإذ الفصإإرطق  41خإإررج وطإإرق االومرقإإرا الفشإإرر إليهإإر فإإذ المقإإ ا 
بإأن هإذه الوالية القضرئية ل ولة سرحلية عصإ  ر وكإون الإ ولترن  عإر  قتصعتإين الب  ية الواقعة ضفن 

 اةوشإإإإإإإإإطة لإإإإإإإإإن وقإإإإإإإإإوض اسإإإإإإإإإت ا ة الفإإإإإإإإإوارد الب  يإإإإإإإإإة ال يإإإإإإإإإة لل ولإإإإإإإإإة السإإإإإإإإإرحلية،
  ع   اعرا أفضل الق ائن العلفية الفترحة والصهج الت وطذ.

 
، ووفقإر اللت ا روهإر ال وليإة، أن ومإ ض عقوبإرا، 8و 6يصب ذ ل ولإة العلإم، عفإال بإرلمق وين  -41

وواليتهإر القضإرئية، علإى هإر سإرحلية بفوجإب قواويصعلى ال غم  ن ولا التذ يفكإن أن وطبقهإر دولإة 



 

واةوشإطة تاا الةإلة  الفتعلقإة برلةإي  دولإة العلإم السمن التذ و فع علفهر التإذ اوتهكإأ وشإ يعرا
 فذ الفصرطق الب  ية الخرضعة للوالية القضرئية لل ولة السرحلية. برلةي 

 
وليإإة، أن وتعإإرون  إإع دولإإة سإإرحلية  إإن يصب إإذ ل ولإإة العلإإم، وفقإإر لتشإإ يعروهر والت ا روهإإر ال  -43

خالل وبردل جفيع الفعلو را تاا الةلة بشأن أوشطة السإمن التإذ و فإع علفهإر فيفإر يتعلإق برلةإي  
للواليإإة  الخرضإإعةالتإإذ وقإإوم بهإإر هإإذه السإإمن فإإذ الفصإإرطق الب  يإإة واةوشإإطة تاا الةإإلة برلةإإي  

 .لهذه ال ولة السرحلية القضرئية
 
 

 اتبالتقييمإجراءات لالضطالع 
 
 وش ع جفيع دول العلم على إج اء وقييفرا للداء بشكل دوري. -44
 
 حيثفر و  ي دولة العلم وقييفر تاوير، فنوهر وش ع على القيرم بفر يلذ: -45
 
 إج اء تلا  ن خالل عفلية شمرفة، بفر فذ تلا السلطرا الفختةة والفشروراا ال اخلية؛ )أ(
 ر؛وش  الصترئج لل فهوإورحة  )ب(
 الصظ  فذ  شرركة قرئم برلتقييم، برلتعرون إن أ كن تلا  ع  صظفة دولية؛ )ج(
 بفر فذ تلا الفسرع ا؛ ،الصظ  فذ اعتفرد  ليرا دولية للتقييم الذاوذ )د(
 وضع عفلية و قق؛ )هـ(
الصظ  فذ إقر ة روابط  فكصة  ع التقيإيم الفتعإ د اةطإ اف، بفإر فإذ تلإا ال رجإة إلإى و قيإق  (و)

 اوسإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإرق عإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإرلفذ
 بين التقييفرا الذاوية.

 
، وشإإ ع علإإى دعإإوا جهإإرز  خإإتص  تعإإ د خإإررجذ حيثفإإر وقإإ ر دولإإة علإإم إجإإ اء وقيإإيم -46

أخإ س إلجإ اء التقيإيم. ويصب إذ لتقيإيم  دوالً أو التخةةرا، أو إتا رغبأ فذ تلا دولة العلم، دولة 
 خررجذ القيرم بفر يلذ:

 
صإإ  االقتضإإرء، وتي إإة وقيإإيم دولإإة العلإإم الةإإردر عإإن وطبيإإق هإإذه الخطإإوط التوجيهيإإة، وع )أ(

 ؛ اةسفرك الفصظفرا/ الت ويبرا اإلقليفية إلدارا  ةري 
 ضفرن إيالء االعتبرر الواجب للشمرفية والقروون ال ولذ.و )ب(
 

 تشجيع االمتثال وردع عدم االمتثال من جانب دول العلم
 
  ر يلذ: تقييمالوشفل الت ابي  الفتخذا فذ ضوء وترئج  -47
 
  ن قبل دولة العلم. ، عص  االقتضرء،اإلج اءاا التة ي ية الفتخذا )أ(
اإلج اءاا التعرووية الفتخذا  إن قبإل دولإة العلإم والإ ول الفعصيإة اةخإ س، بفإر فإذ تلإا  إن  )ب(

 عص  االقتضرء،  ثل: اةسفرك اإلقليفية إلدارا  ةري  / الت ويبراخالل الفصظفرا
 

 الفشروراا؛إج اء  (1)
 ع ض الفسرع ا ووصفية الق راا؛ (1)
وبإإإردل الفعلو إإإرا بشإإإأن اسإإإتصترجرا التقيإإإيم وإجإإإ اءاا الفتربعإإإة  إإإع الإإإ ول الفعصيإإإة  (3)

 اةخ س، وعص  االقتضرء، الفصظفرا/ الت ويبرا اإلقليفية إلدارا  ةري  اإلسفرك؛
 الفشرركة فذ  ليرا وسوية الفصرزعرا الفترحة عص  االقتضرء. (4)

 



 

الت ابي  الإواردا فإذ خطإة العفإل ال وليإة لفصإع الةإي  غيإ  القإروووذ دون إبإالغ ودون وصظإيم  )ج(
 غي هر  ن الةكوك ال ولية تاا الةلة حسب االقتضرء.وف ووة الوردع  والقضرء علي  و

 
 التعاون مع البلدان النامية وتقديم المساعدة إليها من أجل تنمية القدرات

 
الفسرع ا إلإى الإ ول الصر يإة لفسإرع وهر علإى و سإين أدائهإر كإ ول علإم يةإب فإذ إن وق يم  -49

  ةل ة جفيع ال ول.
 
ويصب ذ لل ول اإلق ار بشكل كر ل برالحتيرجرا الخرهإة للإ ول الصر يإة فيفإر يتعلإق بت سإين  -48

 أداء دولإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإة العلإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإم
 إإن خإإالل الفصظفإإرا بفإإر يتمإإق  إإع هإإذه الخطإإوط التوجيهيإإة. وي إإوز للإإ ول، إ إإر بشإإكل  برشإإ  أو 

رك، وقإإ يم الفسإإرع ا إلإإى سإإفال وليإإة، بفإإر فإإذ تلإإا الفصظفرا/الت ويبإإرا اإلقليفيإإة إلدارا  ةإإري  اإل
 ال ول الصر ية لكذ يتسصى لهر وع ي  ق راوهر على:

 
 وضع إطرر قروووذ ووصظيفذ  الئم، )أ(
 لسمن التذ و فع علفهر؛وع ي  التصظيم والبصية الفؤسسيين الالز ين لضفرن   اقبة  صرسبة ل )ب(
 وضع أوشطة عفلية وفعرلة لل ه  والف اقبة واإلش اف ووصميذهر وو سيصهر؛ )ج(
بصرء الق راا الفؤسسية والفتعلقة برلفوارد البش ية  ن أجل  عرل ة البيرورا العلفيإة وغي هإر  )د(

قليفيإإة إلدارا وو ليلهإإر وإورحتهإإر للفسإإتخ  ين الفعصيإإين، بفإإر فإإذ تلإإا الفصظفرا/الت ويبإإرا اإل
  ةري  اإلسفرك تاا الةلة؛

 الفشرركة فذ الفصظفرا ال ولية التذ وع ز أداء دولة العلم. )هـ(
 
 ول الصر يإة، وال سإيفر اةقإل لإويصب ذ لل ول إيإالء االهتفإرم الواجإب لالحتيرجإرا الخرهإة ل -51

الالز ة على وصميذ هذه الخطوط وفوا  صهر وال ول الصر ية ال  رية الة ي ا، لضفرن وفتعهر برلق را 
 التوجيهية.

 
رك وع يإ  قإ راا الإ ول سإفويصب ذ لل ول والفصظفرا/الت ويبرا اإلقليفية إلدارا  ةري  اإل -51

رك فإإذ أعإإرلذ الب إإرر، بفإإر فإإذ تلإإا الوهإإول إلإإى هإإذه سإإفالصر يإإة علإإى الفشإإرركة فإإذ  ةإإري  اإل
 الفةري .

 
، وقييم االحتيرجرا الخرهة لل ول الصر يإة المرووي وز لل ول، إ ر بشكل  برش  أو  ن خالل  -51

 لتصميإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإذ
 هذه الخطوط التوجيهية.

 
وي وز لل ول التعرون  ن أجل إقر ة  ليرا  صرسبة للتفويل لفسرع ا ال ول الصر ية على وصميذ  -53

ضإفن جفلإة   الت  يإ   إن أجإل القيإرم، هذه الخطوط التوجيهية. ويفكن ووجي  هذه اآلليرا على وج
 ، بفر يلذ:أ ور أخ س

 
 وع ي  أداء دولة العلم؛ )أ(
وصفية ووع ي  الق راا تاا الةإلة بإأداء دولإة العلإم، بفإر فإذ تلإا ةغإ اض أوشإطة ال هإ   )ب(

والف اقبإإة واإلشإإ اف، والتإإ ريب، علإإى الفسإإتويين الإإوطصذ واإلقليفإإذ، برلصسإإبة للفإإوظمين 
عفليرا ال ه  والف اقبة واإلش اف والفوظمين اإلداريين والقإرووويين الإذين  الفسؤولين عن

 وشفلهم عفلية اإلومرت؛
أوشطة ال ه  والف اقبة واإلش اف تاا الةلة بأداء دولة العلم، بفر فذ تلإا ال ةإول علإى  )ج(

 التكصولوجير والفع اا الالز ة.



 

 
ر لت قيإق اةغإ اض الإواردا فإذ هإذه الخطإوط ق  يشفل التعرون  ع ال ول الصر ية وفيفر بيصه -54

 التوجيهية وق يم الفسرع ا المصية والفرلية، بفر فذ تلا التعرون بين بل ان ال صوب.
 
ي وز للإ ول إوشإرء   فوعإة عفإل  خةةإة لتقإ يم وقإرري  دوريإة ورفإع ووهإيرا بشإأن  -55

 إوشرء  ليرا للتفويل.
 

 منظمة األغذية والزراعةدور 
 
هإإذه الخطإإوط بشإإأن التقإإ م الف إإ ز فإإذ وصميإإذ  المإإرويتعإإين علإإى الإإ ول رفإإع وقإإرري  إلإإى  -56

برلتقييفإرا الذاويإة أو التقييفإرا  اة إ وبشأن وترئج وقييفإرا اةداء الفص إ ا، سإواء وعلإق التوجيهية 
ف ووإة. ويصب إذ البخةإوص  المإروالخررجية، وتلا ك  ء  إن وقرري هإر التإذ وقإ م كإل سإصتين إلإى 

 وش  هذه التقرري  فذ الوقأ الفصرسب. روالم
 
الصظ  فإذ وقإ يم  سإرع ا وقصيإة قط يإة   إ دا إلإى الإ ول التإذ وطلإب الفسإرع ا  للمرويصب ذ  -57

 للغإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ اض الإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإواردا
 .53و 48فذ المق وين 

 
هإإذه الخطإإوط ، وفقإإر لتوجيهإإرا الفإإؤوف ، ب فإإع الفعلو إإرا تاا الةإإلة بتصميإإذ المإإروسإإتقوم  -59

رك التربعإة سففذ العرلم وإحرلة هذه الفعلو را، على الص و الفطلوب، إلى ل صة  ةري  اإل التوجيهية
 .للمرو



 

 1الملحق 
 

 شروط الترخيص
 ()ج( )رابعا   29الفقرة 

، لمنع الصيد غير القانوني دون ابالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه خطة العمل الدولية)
 (74الفقرة 

 
 التذ ية ر بفقتضرهر الت خيص  ر يلذ، حيثفر يكون تلا  صرسبرً:يفكن أن وشتفل الش وط  

 
 السمن؛   اقبةوظم  -1
 ش وط اإلبالغ عن الفةي   ثل: -1
 

 السالسل ال  صية إلحةرءاا الفةي  وجه  الةي  ب سب كل سميصة؛ 1-1
ذ أو كالهفإإر، ب سإإب كإإل وإإوع )الفسإإته ف سإإفالفةإإي  الكلإإذ برلعإإ د، والإإوزن اإل 1-1

ذ بأوإ  سإف)يع ف الوزن اإل  ةي  فت اكل الفسته ف( حسبفر يكون  الئفرً لوغي  
  عردل الفةي  برلوزن ال ذ(؛

إحةرءاا الف و إع بفإر فإذ تلإا التقإ ي اا حيثفإر يكإون ضإ وريرً، والإذي ي إ س  1-3
 اإلبإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإالغ عصإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  برلعإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ د

 ؛ ةي عفلية ذ لكل ووع، وحسبفر يصرسب كل سفأو الوزن اإل
 إحةرءاا ال ه  الفصرسبة لكل ط يقة هي ؛  1-4
 واقع الةي  وورريخ الةي  ووقت  وغي  تلا  ن اإلحةرءاا بشأن عفليرا الةي   1-5

 حسبفر يكون  صرسبرً؛
 
 اإلبالغ والش وط اةخ س للصقل  ن سميصة ةخ س حيثفر يسفخ بذلا؛ -3
 و طية الف اقب؛ -4
 لا  ن س الا؛الف رفظة على س الا الةي  و ر يتةل بذ -5
 الفع اا الفالحية لضفرن اال تثرل برل  ود وفيفر يتعلق برلفصرطق الف ظورا؛ -6
اال تثإإإرل لالومرقيإإإرا ال وليإإإة السإإإررية والقإإإواوين واللإإإوائخ القط يإإإة فيفإإإر يتعلإإإق برلسإإإال ة  -7

ا الب  ية، وحفرية البي ة الب  ية وو ابي  وأحكرم الةيروة واإلدارا السإررية علإى الفسإتوير
 القط ية واإلقليفية والعرلفية؛

وضإإع العال إإرا علإإى سإإمن الةإإي  التربعإإة لهإإر وفقإإرً للفعإإريي  ال وليإإة الفعتإإ ف بهإإر،  ثإإل  -9
الفواهإمرا والخطإوط التوجيهيإإة الفعيرريإة لوضإإع العال إرا علإى سإإمن الةإي  وو  يإإ هر 

ال ولية الفعتإ ف الةردرا عن الفصظفة. كفر ووضع  ع اا الةي  فذ السميصة وفقرً للفعريي  
 بهر؛

اال تثرل، حيثفر يكون  الئفرً، لل واوإب اةخإ س  إن و ويبإرا الفةإري  السإررية علإى دولإة  -8
 العلم؛

أن يكون لكل سميصة رقم وس يل خرص بهر  عت ف ب  دوليرً، حيثفر يكون  فكصرً، حتى يفكن  -11
 و  ي هر  هفر غي ا وس يلهر أو إسفهر بف ور الوقأ.



 

 2الملحق 
 

 الرصد والمراقبة واإلشراف
 33الفقرة 

، لمنع الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه خطة العمل الدولية)
 (27الفقرة 

 
ي وز إج اء عفليرا شر لة وفعرلة ل ه  الةي  و  اقبتإ  واإلشإ اف عليإ  اعتبإرراً  إن بإ ء  

 لصهرئذ، بفر فذ تلا، عص  االقتضرء،  ن خالل:الصشرط و  وراً بصقرط اإلو ال وحتى االو ره ا
 
وضع خطإط للوهإول إلإى الفيإره والفإوارد ووصميإذهر، بفإر فإذ تلإا خطإط  إصخ التإ اخيص  -1

 برلةي  للسمن؛
االحتمرظ بس الا ل فيع السمن الف خص لهر برلقيرم بأعفرل الةإي  فإذ الفيإره التإذ وخضإع  -1

 هر؛لواليتهر؛ بفر فذ تلا أه رب السمن و ش لي
اإلقليفية أو ال وليإة،  وأوصميذ وظرم   اقبة السمن، حيثفر يكون  الئفرً، وفقرً للفعريي  القط ية  -3

بفإإر فإإذ تلإإا اشإإت اط وجإإود وظإإرم الف اقبإإة علإإى ظهإإ  السإإمن العر لإإة فإإذ الفيإإره الخرضإإعة 
 لواليتهر؛

واإلقليفية أو ال ولية، بفر وصميذ ب ا ج للفالحظة، حيثفر يكون  الئفرً، وفقرً للفعريي  القط ية  -4
 فذ تلا اشت اط وجود  الحظين على ظه  السمن العر لة فذ الفيره الخرضعة لواليتهر؛

و ويإإ  جفيإإع اةشإإخرص الفشإإرركين فإإذ عفليإإرا ال هإإ  والف اقبإإة واإلشإإ اف برلتإإ ريب  -5
 والتوعية؛

 يقإة و يإ ، إلإى وخطيط عفليرا ال ه  والف اقبة واإلش اف ووفويلهر واالضطالع بهر بط -6
أقةإإى حإإ ،  إإن قإإ راوهر علإإى  صإإع الةإإي  غيإإ  القإإروووذ دون إبإإالغ ودون وصظإإيم وردعإإ  

 والقضرء علي ؛
زيإإردا  عإإررف هإإصرعرا الةإإي  وإدراكهإإر لفإإ س  شإإرركتهر ووعرووهإإر فإإذ أوشإإطة ال هإإ   -7

  والف اقبة واإلش اف  ن أجل والفذ الةإي  غيإ  القإروووذ دون إبإالغ ودون وصظإيم وردعإ
 ؛ ي والقضرء عل

زيردا الفع فة و ستوس إدراك قضرير ال ه  والف اقبة واإلش اف فذ إطرر الصظم القضرئية  -9
 القط ية؛

إوشرء وظم القتصرء بيرورا ال ه  والف اقبإة واإلشإ اف ووخ يصهإر، وال مإرظ عليهإر ووشإ هر  -8
  ع   اعرا  تطلبرا الس ية السررية؛

فستوس القط ي، وحيثفإر يكإون  الئفإرً، علإى الفسإتوس الإ ولذ ضفرن التصميذ المعرل على ال -11
للةعود على ظهإ  السإمن والتمتإيش بفإر يتسإق  إع القإروون الإ ولذ،  إع االعتإ اف ب قإوق 

و وظمذ التمتيش، و الحظة أن  ثل هذه اةوظفة  صةإوص عليهإر فإذ  نيال بربوالت ا را 
وال  1885لعإرم بشإأن اةرهإ ا السإفكية بعع االومرقيرا ال ولية  ثل اومرقيإة اة إم الفت إ ا 
 وطبق إال على اةط اف الفوقعة على ولا االومرقيرا.

 

 


