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 توضيحّية مذكرة
 

 الصيد معّدات وسم بشأن التوجيهية الخطوط مشروع لنص األمانة تعديالت
 
 الصــيد، معّدات وســم بشــأن اخلرباء مشــاورة عرب صــيغ الذي التوجيهية اخلطوط مشــروع نص األمانة اســتعرضــت 

 ضــافّيةإ تقنية وغري تقنية ديالتتع مثّ  من فأدخلت اخلرباء)، (مشــاورة 2016 أبريل/نيســان 7 إىل 4 من روما يف عقدت اليت
 مشـاورة يف شـاركنيامل مع إضـافية مداوالت إىل التعديالت تلك واسـتندت مضـمونه. لتعزيز التوجيهية اخلطوط مشـروع على

 والزراعة يةاألغذ منظمة وموظفو األمساك، صــيد قطاع يف وخرباء مصــلحة أصــحاب هبا تقدم مســامهات إىل وأيضــاً  اخلرباء،
  نظمة.امل تيّسرها اليت التجريبية للمشاريع األولية النتائج مراعاة ومع اجملال، يف اخلربة ذوي من (املنظمة)

 
  يلي: ما األمانة تعديالت تضمنت وقد 
 

 الصــيد" معّدات موســ بشــأن نظام لتطبيق التوجيهية اخلطوط "مشــروع من التوجيهية اخلطوط مشــروع عنوان تغيري •
 تضـــــّمني احلايل التوجيهية اخلطوط مشـــــروع ألن الصـــــيد"، معّدات وســـــم بشـــــأن التوجيهية اخلطوط "مشـــــروع إىل

  بتطبيقها؛ تتعلق معلومات عن فضالً  مقرتحة توجيهية خطوطاً 

  ؛/2/2018TCMFG رقم الوثيقة يف اآلن ترد أصبحت أساسية اتمعلوم وحذف •

  )؛/4/2018TCMFG رقم (الوثيقة مستقلة وثيقة ضمن وإدراجها املالحق وحذف •

 التوجيهية خطوطلل املقرتح النطاق أن مبا ،املواضــــــــــــــع بعض يف "مائية" بعبارة "حبر" أو "حبرية" عبارة واســــــــــــــتبدال •
  الداخلية؛ املياه يشمل

 دون ينالقانو  غري الصــــيد منع يف للمســــاعدة كوســــيلة  املعّدات وســــم اســــتخدام حول املعلومات من مزيد وإضــــافة •
  تنظيم؛ ودون إبالغ

 الصيد معدات بـــــــــ"بؤر يعرف ملا األولوية منح قبيل من املفقودة، املعّدات باسرتداد تتعلق إضافية اعتبارات واقرتاح •
  ؛املسرتدة املعّدات لتدوير حتتية بنية إنشاء وتشجيع املهملة"، أو املفقودة أو املرتوكة

 القطاع خرباء نم راجعة تغذية على بناءً  األمساك جتميع أدوات يتناول الذي القسم على إضافية تفاصيل وإدخال •
 ّبعالتت أدوات باسـتخدام تتعلق مسـائل حتديداً  التفصـيل هذا ويتناول للمنظمة. التجريبية للمشـاريع األولية والنتائج

 تتعلق ثاحلدو  حمتملة مشـــــاكل كذلك  يعاجل وهو الصـــــيد. إدارة وتدابري الرصـــــد لتيســـــري مقرتحة أخرى وإجراءات
ــــــــــــــات املتكرر التبديل مثل ،األمساك جتميع أدواتب حتديداً  ــــــــــــــّواَمـ  إىل األخرية هذه واجنراف للسواتل املستجيبة للَعـ
 أدوات عن ؤوليةاملس بشأن التوضيح من مزيداً  القسم ذاه يضيف وبالتايل اإلرسال. أو الصيد فيها حيظّر مناطق
  وتعاريفها؛ ملكيتها بشأنو  املرتوكة أو املفقودة األمساك جتميع

 التفاصيل، ىلإ يفتقر كان  القسم هذا بأن اإلقرار عقب والتطوير" "البحوث قسم إىل جديدة فقرات عّدة وإضافة •
 لدى أثرها أةوط من والتخفيف الكاملة، حياهتا ةدور  امتداد على الصـــــــــــــيد معّدات ولبتنا تتعلق اقرتاحات وورود

  التوجيهية؛ اخلطوط مشروع فعالية رصد يف تساعد قد اليت واإلجراءات ،فقدا�ا
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 املعّدات بني بالتضار  مشكلة حلل ذلك يف مبا القدرات" وتنمية واالتصال "التوعية قسم إىل جديدة فقرة وإضافة •
  املعّدات؛ دانفق مسببات من تكون قد اليت

 املتطلبات إىلو  التوجيهية اخلطوط مشــروع من أخرى أجزاء إىل حتيل املناســبة، املواضــع يف مرجعية إشــارات إدراجو  •
 السفن؛ من ثالتلوّ  ملنع الدولية االتفاقية مثل الصلة ذات الصكوك فيها مبا ،األخرى

  ؛إضافية معلومات أو تخصيصال أو السياق لتبيان املقتضى عند توضيحية مجل أو كلمات  وإضافة •

  وحتريرية؛ حنويّة تغيريات وإدراج •

 اللغة. يف لالتساق توخياً  النص وتصحيح •
 

مدعّوة  األول هلذه الوثيقة. وإّن املشـــــــاورة التقنية امللحقاألمانة ضـــــــمن  اليت قامت هبا تعديالتالوقد ّمت إبراز كل  
 اليت تنطوي على هذه التعديالت.  ،معّدات الصيدإىل استعراض صيغة مشروع اخلطوط التوجيهية بشأن وسم 
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 األول لحقمال
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 الغاية بيان

 حتقيق ة يفاملســــــامه إحدى وســــــائل الصــــــيد معّداتتطبيق نظام لوســــــم تشــــــّكل هذه اخلطوط التوجيهية املتعلقة ب -1
معدات الصـــيد املرتوكة أو املفقودة أو عرب مكافحة  ]2A[املائية البحرية حتســـني حالة البيئةيف و  ،املســـتدامة مصـــايد األمساك

لوفاء مبوجباهتا اليت االدول يف  وقد تســاعد هذه اخلطوط التوجيهيةواســرتدادها.  عّدات، وتيســري التعّرف على تلك املاملهملة
حتســني  يف يضــاً أهي تســاهم و  وأطر احلوكمة املرتبطة هبا. ذات الصــلة شــمل االتفاقات الدوليةالقانون الدويل، مبا ي هاظيلح

يد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة لناجم عنا حركة املالحةعلى  اخلطر عرب خفضالســــــــــــــالمة يف البحار   ،معدات الصــــــــــــــ
 أنشطة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.  يف كشف املساعدةو 

يف  قليمية إلدارة مصــــــــــــايد األمساكمســــــــــــاعدة الدول واملنظمات/الرتتيبات اإل ية إىلوهتدف هذه اخلطوط التوجيه -2
 : الصيد يتيح معّداتتطبيق نظام لوسم 

 الصيد واجلهة اليت متلكها؛  معّدات ةوسائل عملية لتحديد مواقع وجود )1(

 ؛ الئمةاملوسم النظم  بشأن إرساء هياً ونصاً توجي )2(

 ؛ الصيد أو تنفيذه معّداتتقييم للمخاطر من أجل حتديد مالءمة نظام وسم  لتنفيذوإطاراً  )3(

 الصيد أو االستغناء عنها.  معّداتمن هجر  مصممة للحدّ إلعداد توصيات ولوائح  وأساساً  )4(

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

 السلوك بشأن الصيد الرشيد؛  مدّونة )1(

األغذية والزراعة عن مصـايد األمساك  منظمة(تقرير الصـيد  معّداتبشـأن وسـم  1991تقرير مشـاورة اخلرباء لعام و  )2(
 )؛ 1993، 485رقم 

منظمة األغذية والزراعة لتعزيز امتثال ســــفن الصــــيد يف أعايل البحار لتدابري الصــــيانة واإلدارة الدولية لعام  واتفاقية )3(
 اليت تلحظ نظاماً لوسم سفن الصيد؛  ،(اتفاقية االمتثال) 1993

د لألنوار م موحّ تطبيق نظالالرابع (اقرتاح  لحقالصـــيد) وامل معّداتالثالث (النظام املقرتح لوســـم  لحقامل ومضـــمون )4(
للمنظمة  الفنية لتوجيهيةواخلطوط ا ،الصــــــــــــــيد ومواقعها) معّداتحتديد والعالمات التحذيرية للمالحة من أجل 

 )؛ 1996منظمة األغذية والزراعة، (. 1. رقم الصيد الرشيد لتحقيق

ة النفايات يف ص من كافالســــــــــــــفن الذي حيظر بوجه عام التخلّ  ث منفاقية الدولية ملنع التلوّ اخلامس لالت لحقوامل )5(
واليت تتعلق بالنفايات  ،لحقمن امل 7و 6و 5و 4البحر، باســــتثناء األحكام اليت تنص على خالف ذلك يف املواد 

ددة يف املادة الســتثناءات احملالغذائية وخملفات الشــحن ومواد التنظيف واملضــافات وجيف احليوانات، فضــالً عن ا
 تفاقية علىاخلامس لال لحقامل أحكام ســــــــــــريتاليت تنص صــــــــــــراحة على خالف ذلك، األحكام  ويف ما عدا. 7

 البحرية؛  اليت تعمل يف البيئة األمساك صيدنت، مبا فيها سفن أي مراكب من أي نوع كاالسفن كافة، ما يعين 

�ج النظام . 2 -ة إدارة املوارد الســـــمكي .2003لعام  التوجيهية الفنية للمنظمة لتحقيق الصـــــيد الرشـــــيد واخلطوط )6(
 األمساك؛ د يملصايكولوجي اإل

، 70/75، وقرار اجلمعيــة العــامــة رقم 81إىل  77 من ، الفقرات60/31وقرار اجلمعيــة العــامــة لألمم املتحــدة رقم  )7(
  ؛175و 174 ناالفقرت

 ؛دارة مصايد أمساك املياه العميقة يف أعايل البحارة ملنظمة األغذية والزراعة إلالتوجيهية الدولي اخلطوطو  )8(
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دون إبالغ ودون  القانويندولة امليناء ملنع الصـــــــيد غري منظمة األغذية والزراعة بشـــــــأن تدابري اليت تتخذها  واتفاق )9(
 ؛تنظيم وردعه والقضاء عليه

 ؛2011اخلطوط التوجيهية الدولية للمنظمة إلدارة الصيد العرضي واحلد من املصيد املرجتع لعام و  )10(
 اخلامس التفاقية منع التلوث من الســــــــــــــفن، اليت اعتمدهتا لحقتنفيذ املبشــــــــــــــأن  2012اخلطوط التوجيهية لعام و  )11(

  بصيغتها املعدلة؛ MEPC 219(63)من خالل القرار رقم  املنظمة البحرية الدولية
 الــذي يــدعو احلكومــات املعنيــة إىل تنفيــذ نظــام أرقــام تعريف A.1078(28)البحريــة الــدوليــة رقم وقرار املنظمــة  )12(

 السفن الصادر عن املنظمة البحرية الدولية؛

 2016أبريل/نيسان  6إىل  4والتوصيات الصادرة عن مشاورة اخلرباء بشأن وسم معدات الصيد اليت عقدت من  )13(
 يف روما. 

ل النص الرئيســـي هلذه اخلطوط التوجيهية املبادئ واالعتبارات املتعلقة بإنشـــاء نظام لوســـم و  -4 الصـــيد.  عّداتميفصـــّ
م للمخاطر واخلصــــــــائص التقنية لوســــــــ الواجب مراعاهتا لدى إعداد تقييم بعضــــــــاً من املبادئ األســــــــاســــــــية الحقامل وتعرض

 . عّداتامل

لصــــــــلة، على النحو ذات ا لقانون الدويلابالتماشــــــــي مع لوائح  وينبغي تفســــــــري تلك اخلطوط التوجيهية وتطبيقها -5
(اتفاقية األمم املتحدة لعام  1982ديســــــــــــمرب/كانون األول  10اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار الصــــــــــــادرة يف  املبّني يف

دويل للبحار على القانون ال حبســبالدول واختصــاصــها وواجباهتا  حبقوق ). وليس يف هذه املبادئ التوجيهية ما خيلّ 1982
وعلى وجه اخلصــــــــــــوص، ال جيوز تفســــــــــــري أي شــــــــــــيء يف هذه اخلطوط  .1982تفاقية األمم املتحدة لعام  يف االنحو املبّني 

ن تلك اليت الصــيد أكثر صــرامة م معّداتلوســم أو توســيع شــروط  حفظول باعتماد أو يؤثر يف حق الد التوجيهية على أنه
قليمية بات اإلإحدى املنظمات/الرتتي صـــــــــادر عن بقرار هذه اخلطوط التوجيهية، مبا يف ذلك التدابري املتخذة عمالً  تلحظها

 إلدارة مصايد األمساك.

 والمبادئ النطاق

 معّداتة أنواع على كاف ا أن تكون عاملية النطاق. وهي تســـــريهقصـــــد منالتوجيهية طوعيًة ويتعترب هذه اخلطوط  -6
 . ات والبحار واملياه الداخلية بأسرهاالصيد املستخدمة يف أنشطة صيد األمساك يف احمليط

ة يّ يف حال ارتأت الســـــــلطات املعن، إال كافة  عّداتنواع املالصـــــــيد يشـــــــمل أ معّداتب وضـــــــع نظام لوســـــــم ويتوجّ  -7
رة هذا ضــــــرو ب عّداتوســــــم املمســــــتوى تعقيد  رتبطوي خالف ذلك، من خالل تقييم للمخاطر أو وســــــائل مناســــــبة أخرى.

 سهولة تطبيقه.بالنظام و 

 لتخفيف يقالتطب تدرجييةاً �جيرشــــــد ، وأن ل كذلك حتديد أولويات اإلجراءاتاملخاطر أن يســــــهّ  وبوســــــع تقييم -8
، دوثهاوعلى احتمال ح ،التأثريات املمكنة ملختلف مصــــــــــــايد األمساك ةحدّ  درجة تلك النهج على وســــــــــــوف ترتكز ألثر.ا

 . املعلومات املتاحة يف فرتة تنفيذ التقييممستعينًة بأفضل 

يراعي املتطلبات العملية ملصـــــــــــــايد األمساك اليت ينطبق عليها، الصـــــــــــــيد  معّداتوينبغي تصـــــــــــــميم نظام لوســـــــــــــم  -9
ضـــاء أعدول ك،  أو دول ســـوق، وعندما ينطبق ذلك يناءل مأو دوالً ســـاحلية أو دو دول علم تبارها ومســـؤوليات الدول باع

 إقليمية إلدارة مصايد األمساك.  يف منظمات/ترتيباتيف أجهزة إقليمية ملصايد األمساك و 
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ية  عمليف مشاركة فاعلة وشاملة ومستنرية ألطراف املهتمة، مبا فيها جمتمعات صيادي األمساك،تشارك اوجيب أن  -10
 . بطريقة شفافة ومفتوحة هوتنظيم القرارات بأسرها بغية إقامة نظام لوسم املعّدات وتطبيقه صنع

 : الصيد معّداتوينبغي لنظام وسم  -11

إجراءات  اتأولوي دد، حبيث حتُ معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة يستند إىل تقييم للمخاطر بشأنأن  )1(
اإلجراءات متناســـــقة مع املخاطر اليت جرى حتديدها، ومصـــــممة للتخفيف من وطأة  تلك تكونو  عّداتوســـــم امل

 املخاطر بفعالية؛  هذه

الصــــيد  عّداتمنها، ألجل حتديد اجلهة املالكة مل ملية ومقبولة الســــعر وقابلة للتحققيوفر وســــائل بســــيطة وع أنو  )2(
 اجلهة (اجلهات) املشغلة اليت متارس عمليات الصيد؛ ببالسفينة (السفن) أو  صلتهاو  ومواقعها

 وأن يكون متالئماً قدر املستطاع مع نظم التتبع وإصدار الشهادات ذات الصلة؛  )3(

 عملية للرصد تضمن جتاوب النظام مع الشروط املتغرية ألصحاب املصلحة كافة؛ ب يكون مدعوماً  وأن )4(

 موجبات االتفاقيات الدولية؛ ليب يأن يساعد نظم إدارة املوارد و  وأن )5(

ســــــفينة (ســــــفن) أو جهة (جهات) مشــــــغلة متارس الصــــــيد وما  ةالصــــــيد، بأيخالل أي ترخيص ب وأن يرتبط، من )6(
 يتصل به من عمليات؛ 

ة املرتبطة هبا، لتوجيهيالســــــــفن واخلطوط ا ية الدولية ملنع التلوث مناخلامس لالتفاق لحقمع أحكام امل وأن يتســــــــق )7(
 اإلبالغ؛  ئح املتعلقة بشروطللوا 6-10يف تطبيق املادة  يساهموأن 

 ث بسبب البالستيك. أية خماطر بيئية كالتلوّ ب ال تتسبب استخدام وسائليضمن  وأن )8(

طر القانونية واأل الفرعية الصــــــيد، بالتماشــــــي مع التشــــــريعات الوطنية والوطنية معّداتوســــــم وينبغي إرســــــاء نظام  -12
 بدون اإلخالل بالتدابري القائمة اليت حتقق األثر نفسه. ة، حبسب املقتضى، أو بدعم منها، اإلقليمي

تعليمات أخرى للصــــــيد، أو ب معّداتويف احلاالت اليت توصــــــي فيها اخلطوط التوجيهية برتكيب وســــــم معّني على  -13
ة أو ترتيب إقليمي و ملنظمةأ مي ملصايد األمساكأو جلهاز إقلي متعلقة بالوسم ينبغي االمتثال هلا، جيوز للسلطة الوطنية املعنية

حلد ا أخرى للوســم، شــرط أن تســتويف واصــفاتمبأو  بأوســام أن تســمحد األمساك، حبســب املقتضــى، إلدارة مصــاي إقليمي
 . عّداتيف وسم املبشكل أكرب  هذه اخلطوط التوجيهية، وأن تساعد األدىن من املتطلبات اليت حتددها

، وفوائد وجود يئةالســــالمة والباطر املذكور يف هذا القســــم تناول املخاطر احملتملة على املالحة و وينبغي لتقييم املخ -14
ييم ليت جيب مراعاهتا لدى إعداد تقاملعايري ا أمام إبالغ معتمد لدى مصـــــــــــايد لألمساك. ونظا ،عّداتملنظام فّعال لوســـــــــــم ا

 . بالتفصيل ألف لحقيف امل، فرتد للمخاطر

 التعاريف

 هذه اخلطوط التوجيهية: لغايات -15

 الصيد" الواجب ومسها إىل:   معّداتيشري مصطلح " -16

و أاملياه أو يف املياه أو عند قعر البحر  على ســــطح العناصــــر قد يوضــــع من جهاز مادي أو جزء منه أو مزيجأي  )1(
ن أجل للتحكم هبا مرية أو كائنات املياه العذبة أو ، بالنية املتعمدة لصــــــــــيد كائنات حب]3A[ عند أســــــــــفل الركيزة

 السفن؛  نمث اخلامس لالتفاقية الدولية ملنع التلوّ  لحقمع أحكام امل متاشياً ، اإلمساك هبا الحقاً أو صيدها
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خدامها مت اســـــــتســـــــواء أ ،يف اصـــــــطياد الكائنات احلية املائيةاليت ميكن أن تســـــــاهم نوع آخر من التجهيزات  وأي )2(
 . باالقرتان مع سفينة أم ال

 ويشري مصطلح "الوسم" إىل:  -17

الطرف املســــــؤول يف �اية  ديدحت ، تتيح للســــــلطة املعنية1-باء لحقرة يف املاألنواع املذكو  يشــــــملأداة تعريف، مبا  )1(
 الصيد؛  معّداتاملطاف عن نشر 

 وحجمها وطبيعتها.  ،الصيد يف املياه معّدات موقع إدراكو/أو سيلة تساعد يف  )2(

من ادة، مة من أيّ  ة، تتكّونأو مؤقت ةأو شــــبه دائم ةدائم جتميع الســــمك" إىل بنية أو أداة ويشــــري مصــــطلح "أداة -18
ع وميكن ألدوات جتمي الحقاً. هاصـــــــــيد من أجل ألمساكتجميع ال على مر الوقت ســـــــــتخدمت، صـــــــــنع اإلنســـــــــان أو طبيعية

 السمك أن تكون إما راسية وإما منجرفة. 

من دون ]4A[ئية يف البيئة املا يف البحر عمداً  للصيد تركت معّدات" إىل رتوكةالصيد امل معّداتويشري مصطلح " -19
ذلك احلاالت اليت يتم فيها نزع أّي جهاز تتبع  ]5A[يشملوقد . ألي سبب كان ،الستعادهتان تكون للصيادين أية نية أ

 أو أجهزة التتبع غري الشغالة على أداة منجرفة لتجميع السمك.

ية ن السفينة أو أطلقت من دون أمللصيد قد رميت عمداً  معّدات" إىل هملةالصيد امل معّداتويشري مصطلح " -20
 أو الستعادهتا.  عليها سيطرةنية لل

 .  البيئة املائيةيفيف البحر  ويشري مصطلح "معّدات الصيد املفقودة" إىل معّدات الصيد اليت تفقد عن غري عمد -21

  معّداتال لوسم نظام تطبيق

 اكاألمس مصـــــــايدإلدارة مصـــــــايد األمساك اليت تدعم يف ســـــــياق اإلجراءات األوســـــــع  عّداتاملينبغي تناول وســـــــم  -22
 ]6A[.معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملةمن  املستدامة واحمليطات السليمة، مبا يشمل احلدّ 

 ن: ، مبشاركة األطراف املهتمة، بشأأن تقرر صنع السياساتويتوجب على السلطات املعنية اليت تتوىل  -23)1(

 الصيد؛  معّدات، لوسم عند اإلمكاناستخدام نظام،  )1(

منح شــأن بوشــروط التنفيذ أو  ،الصــيد أو الســفن أو املناطق اليت ينطبق عليها النظام معّداتأو  األمساك مصــايدو  )2(
 إعفاءات من النظام املتفق عليه؛ 

 وتبادهلا.  البيانات واالطالع على املعلوماتن وإجراءات اإلبالغ وختزي )3(

صـــــــــايد ليمية ملأو إق فرعية ســـــــــتوى الثنائي وإما من خالل أجهزة إقليميةويتعّني على الدول أن تتعاون إما على امل -22-24
لصـــــــــيد ا معّداتخطط لوســـــــــم  ، حول وضـــــــــعإلدارة مصـــــــــايد األمساكقليمية اإل األمساك، مبا يف ذلك املنظمات/الرتتيبات

 ومواءمتها حبسب ما تراه ضرورياً ومناسباً.وتنفيذها 

 ،منه ما يكفي من املعلومات لتحقيق الفوائد املرجوة الصيد حبيث ينطوي على معّداتوجيب تصميم نظام وسم  -25)2(
الصــــــــــــــيد أن يلحظ املكونات واجلوانب  معّداتوهلذه الغاية، ينبغي لنظام وســــــــــــــم . ]7A[11لى النحو املبني يف الفقرة ع

 مبا يف ذلك:  ـواملتطلبات واخلصائص الواردة يف اخلطوط التوجيهية

 ؛ معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملةاإلبالغ عن  )1(
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 الصيد اليت يتم العثور عليها؛  معّداتواإلبالغ عن  )2(

 ؛ أو املهملةمعدات الصيد املرتوكة أو املفقودة واسرتداد  )3(

 غري املرغوب فيها بطريقة مأمونة وسليمة بيئياً.  عّداتص من املالتخلّ  ،وحيثما أمكن )4(

 تطبيقه ممكناً قدر اإلمكان لضمان اعتماده.  الصيد مبا جيعل معّداتوجيب تصميم نظم وسم  -26)3(

يف احلاالت و  شرطاً إلصدار أي ترخيص بالصيد. امطلوباً، جيب أن يكون هذ الصيد معّداتوسم  وحيثما يكون -27)4(
عندما  ،ألمساكا مصـــايدالصـــيد كجزء من نظام إدارة  معّداتوســـم لاليت ال تســـتوجب ترخيصـــاً بالصـــيد، ميكن تنفيذ نظام 

 .على حد سواء وعملياً  يعترب ذلك ضرورياً 

أداة تعريف أخرى ) وســـــــــم أو 1لجهة املشـــــــــغلة املعتمدةلالصـــــــــيد (أو  عّداتوجيب أن خيصـــــــــص للجهة املالكة مل -28)5(
 اليت متلكها.  املعنية ولوازم الصيد الصيد معّداتعلى تستعمل 

 معّداتللوسم املخصص لأن يكون اينة صيد مسجلة ينبغي، إذا أمكن، الصيد مرتبطة بسف معّداتوحني تكون  -29)6(
نظمة البحرية امل تعريف الســــــفن الصــــــادر عن أو رقم ،تســــــجيل الســــــفينة (أي أحرف وأرقام امليناء علوماتابقاً ملمطواللوازم 
 ، إن وجدت). 2الدولية

جيوز للســـلطات املختصـــة أن تأذن باســـتخدام وســـم مشـــرتك لشـــركة أو ملنظمة صـــيادين أو هليئة مماثلة، يف حال و  -30)7(
أكثر من جمموعة واحدة من املســـــــتخدمني أو من  قبل تســـــــتخدم من الصـــــــيد الواجب ومسها قد معّداتأمكن اإلثبات أن 

 ،معّداتلل ةفردي ة بوســيلة تعريفتلك األوســام التعريفي حلاقســفن، بالتناوب أو بصــورة مشــرتكة. وعند اإلمكان، ينبغي إال
 . معّداتملوقع الفعلي للباسجل  وقيام املالك (املالكني) حبفظ

الصيد  عّداتمحتمل وسم  الصيد أن الصيد على منت سفن عّداتم، جيوز ملالباخرة األ تنفذها عمليات حالةويف  -31)8(
 التابعة للباخرة األم. 

متاشــياً  عّداتنوع وتصــميم معتمدين من قبل الســلطة املختصــة، وأن ترّكب على امل وينبغي لألوســام أن تكون من -32)9(
 . 2-امللحق باءالتقنية الواردة يف  واصفاتمع امل

د أو نظام إلصــــــدار الصــــــي الصــــــيد أو من خالل رخصــــــة ملمارســــــة عّداتمل ســــــجلّ  وجيوز توثيق تلك األوســــــام يف -33)10(
صـــــايد األمساك، يف مل يف النظام احلايل إلصـــــدار الرتاخيصل وتدرج وينبغي للمعلومات املرتبطة بالوســـــم أن تســـــجّ  الرخص.

 حال انطبق ذلك. 

 ني باء وجيم كالتايل: لحقيف امل عّداتم املصيل إضافية عن العناصر املختلفة لوسترد تفا -34)11(

 )؛ 1-باء لحقلتحديد اجلهة املالكة ومعلومات أخرى (امل عّداتأمثلة عن أنواع أوسام امل )1(

 )؛ 2-باء لحقالصيد املختلفة (امل معّداتوتوصيات تتعلق مبواضع تركيب األوسام على  )2(

 جيم). لحق(امل اهموقعالصيد لتحديد  معّدات وسملوإرشادات  )3(

                                                      
 تستخدم فيها املعدات يف احلاالت اليت ال املالك، أو مشغل خيتلف عنعن السفينة يف حال كان ل السفينة، أو الشخص املسؤول يعترب املالح/مشغّ   1

 سفينة، أنه يعمل نيابة عن املالك. 
 . 2013ديسمرب/كانون األول  4أرقام السفن الصادر عن املنظمة البحرية الدولية، اعتمد يف  نظام - A.1078 (28)مبوجب أحكام القرار رقم   2
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  والرصد المراقبة

قليمية ملصــــــــــــــايد األمساك مبا يف ذلك املنظمات/الرتتيبات اإلالفرعية اإلقليمية و قليمية ينبغي للدول واألجهزة اإل -23-35
رصــــد  ، جزءاً ال يتجزأ من تدابريوتطبيقه الصــــيد معّدات ســــمتضــــمن بأن تكون مراقبة نظام و  أن ،األمساكإلدارة مصــــايد 

 ومراقبتها واإلشراف عليها. األمساك مصايد 

ظام عقوبات وجزاءات مناســــــــــــــبة لعدم االمتثال للمتطلبات املختلفة لنوجيب أن تنص تلك التدابري على تطبيق  -36)12(
  الصيد. معّداتوسم 

الصيد  عّداتملتحقق من أن املالكني واملشغلني يقومون بوسم ن تنفذ السلطات املعنية عمليات تفتيش لوجيب أ -37)13(
 حبسب املطلوب. 

 الفقرة يف تماشـــــــــــي مع اإلجراءات الواردةامليناء أن تتم بال دولة تنفذهااليت  ديالصـــــــــــ معّداتوعلى عملية تفتيش  -38
ون تنظيم تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ود التدابري اليتالتفاق املنظمة بشأن باء  لحقهاء) من امل

  الصيد. معّداتوردعه والقضاء عليه، مبا يشمل الشروط املتعلقة بوسم 

فقد  .للمساعدة يف منع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم هامةً  آليةً  ]8A[املعّداتوينبغي اعتبار وسم  -39)14(
 تشـــــــــــري معّدات الصـــــــــــيد غري املوســـــــــــومة أو رديئة الوســـــــــــم، اليت ال ميكن ربطها مبالكيها، أو برتخيص مبمارســـــــــــة الصـــــــــــيد 

إىل ممارســــــــــــــة الصــــــــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، ما يتيح اختاذ التدابري املناســــــــــــــبة من جهة  ،يف منطقة حمددة
  السلطات املختصة.

األوســـام  مناســـبة بشـــأن فقدان، وضـــع أحكام عّداتآليات لتتبع أوســـام امل إرســـاء وينبغي للســـلطات املعنية، لدى -40)15(
ال فقدان بطاقة أو ، يف حللمالك ينبغي، معّداتلل عريفية كأوســــــاماســــــتخدام بطاقات ت ولدى ا.الفردية وتلفها واســــــتبداهل
ل فيه ظروف فقدان صّ يف ،دإىل السلطات املسؤولة عن املصيَ  بياناً  أسرع فرصة معقولةأن يقدم يف تضررها أو تعذر قراءهتا، 

 تزويده ببطاقة (أو بطاقات) جديدة.  ، طالباً منهاالبطاقة

 .عثور عليها، حني يتم الاألوسام املطلوبة املنتشرة اليت ال حتمل عّداتاملب وينبغي إبالغ السلطات املعنية -41)16(

 المهملة أو المفقودة أو المتروكة الصيد معدات عن اإلبالغ

عدات الصــــــيد املرتوكة أو أعاله، من اجلائز أن يكون إبالغ الســــــلطات املعنية مب 34و 32حكام الفقرتني تذكرياً بأ -42)17(
 بالصيد.  أحد شروط إصدار الرتخيص ،األمساك ايدمصمن قبل مشغلي  ،املفقودة أو املهملة

ند املقتضــــى، إىل دولة العلم، وع وجيب رفع التقارير ملعنية إرســــاء نظم مناســــبة لإلبالغ.ويرتتب على الســــلطات ا -43)18(
املناطق يد يف صال معّدات وإىل الدولة الساحلية اليت فقدت ،معّداتإىل السلطة املعنية اليت أصدرت أي وسم ذي صلة لل

 . التابعة هلا

ســــــتغناء عليها أو فقدا�ا أو اال الصــــــيد اليت أبلغ عن العثور عّداتســــــجل/ملف مب وعلى الســــــلطات املعنية حفظ -44)19(
 وجيب أن يتضمن هذا السجل/امللف تفاصيل عن:  3.بأشكال أخرى عنها

                                                      
 . إتالفهاليت يتم تشمل معدات الصيد املباعة أو املوضوعة على الشاطئ وا  3
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 للمعدات، إذا كانت معروفة أو من املمكن حتديدها؛ ]9A[اجلهة املالكة  )1(

 الصيد وخصائصها؛  معّداتونوع  )2(.1

 األخرى؛  الصيد وأدوات التعريف عّداتوأي وسم (أوسام) مل )3(.2

 ؛ غري ذلكو  ،عمقعلى أي و  ،وقت واملوقعوال جعت،املعدات أو اسرت  فيه فقدت الذي تاريخالو  )4(.3

 وسبب الفقدان (إذا كان معروفاً)؛  )5(.4

 والظروف املناخية؛  )6(.5

 . صيدال عداتمب ،أنواع مهددة باالنقراض أو منقرضة أو حممية اشتباك ، مبا فيهاوأية معلومات أخرى ذات صلة )7(.6

/الرتتيبات إىل املنظمات معدات الصـــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملةعن  املتاحة علوماتاملوعلى الدول أن توفر  -45)20(
املصـــــــلحة، حبســـــــب مل أصـــــــحاب اإلقليمية إلدارة مصـــــــايد األمساك وغريها من املنظمات واألجهزة ذات الصـــــــلة، مبا يشـــــــ

 متبادلة، حبسب مقتضى احلال. وينبغي تطبيق تدابري  املقتضى.

 المهملة أو المفقودة أو المتروكة الصيد معدات استرداد

فقودة أو الصـــيد امل معّداتالصـــيد بذل كل جهد معقول من أجل اســـرتداد  عّداتينبغي للجهة املالكة/املشـــغلة مل -46)21(
تعّني عليها أن يخالل القنوات املتفق عليها، فمن  ،جيب إبالغ السلطات املعنية بذلكويف حال فشل اسرتدادها، . املهملة
 . رتوكةالصيد املفقودة أو امل معّداتالسرتداد  ذهاوتنفّ  ،تدابري فعالة من حيث التكلفةلختطط 

لضــرر رية، ولمة البشــاعاة الواجبة للســالأن يتم مع املر  معدات الصــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملةوعلى اســرتداد  -47)22(
 سرتداد بالنسبة إىل البيئة واملوئل املائيني. الالذي قد ينجم عن هذا ا

 اليت:  عّداتوجيب منح األولوية السرتداد امل -48)23(

  ى مالحة املركبات العائمة والغائصة؛ تشكل خطراً عل )1(
 وتضر باملوائل احليوية أو الضعيفة أو احلساسة؛  )2(

 ؛ االشتباك هباطر الربية البحرية خلض الكائنات وتعرّ  )3(

  وتشّكل خطراً على الصيد أو عائقاً له؛ )4(
  .أو قد تتسبب بالصيد غري املقصود )5(

عنية أن ينبه امل عّداتخطراً على املالحة؛ وعلى مالك امل معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملةوقد تشكل  -49)24(
ألخري املعروف واملوقع ا عّداتمفصـــًال خصـــائص امل ،، إىل ذلكعن الســـلطات املعنية اجلوار، فضـــالً فوراً الســـفن األخرى يف 

 ويرتتب على السلطة املعنية استخدام الوسائل األكثر فعالية إلصدار إنذار عام إىل السفن األخرى. هلا. 

 امسها، عندتقالصــيد و  معّداتع الدول على إرســاء أطر لالتصــال متّكن من تســجيل املعلومات عن فقدان شــجَ وتُ  -50
ن الصيد فشّجع الدول أيضاً على وضع أطر ملساعدة سوتُ الصيد وتيسري اسرتدادها.  معّدات لحد من فقداناالقتضاء، ل

مناطق  يد يفالصــــــــ معّداتقدت ، وحيثما كان ذلك مالئماً، الدولة الســــــــاحلية اليت فُ عّداتفقدان امليف إبالغ دولة العلم ب
 ية. ذه األطر أن تراعي حتديات التنفيذ يف مصايد األمساك صغرية النطاق واحلرفية ويف العمليات الرتفيههل . وينبغيسلطتها
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كل خطراً  اليت تشــ معدات الصــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملةبذل اجلهود لتحديد "بؤر"  ]10A[للدولوينبغي  -51)25(
زالة املعّدات من إ ة، ووضع اسرتاتيجيات ملنح األولوية إىلياملائ كبرياً على املالحة أو الصيد غري املقصود أو اإلضرار بالبيئة

  .تلك املناطق.

ناســـــــبة الصـــــــيد على اقتناء التجهيزات امل معّداتاملعنية وقطاع الصـــــــيد تشـــــــجيع مالكي  الســـــــلطات ويرتتب على -52)26(
مكن، ينبغي . وحيثما أاملهملةمعدات الصـــــــيد املرتوكة أو املفقودة أو لتدريب املتاح من أجل تيســـــــري اســـــــرتداد واخلضـــــــوع ل

وطنية أكانت  ءجلهات املالكة (سواون من أجل تعزيز جهود االسرتداد. ويتعّني على الجهة املالكة والسلطة املختصة التعال
عادة املسرتدة إل عّداتتتمكن من تسّلم املبالشكل املالئم) ف املسرتدة (حيثما كانت موسومةً  عّداتأم أجنبية) أن تتبلغ بامل

 استخدامها أو التخلص منها بصورة مأمونة. 

على و ســـــــتخدام بصـــــــورة مســـــــؤولة على الرب. أو غري الصـــــــاحلة لال عن احلاجة الزائدة عّداتوجيب التخلص من امل -53
اخلامس  لحقكام املحوفقاً أل هايف املرافئ من أجل التخلص من معّدات الصــيد تســّلملمناســبة  رافقمدول أن تكفل توفري ال

 ن السفن.الدولية ملنع التلوث مقية لالتفا

على دعم إنشـــــــــــاء بنية حتتية للتمكن من تدوير معدات الصـــــــــــيد املرتوكة أو املفقودة أو  ]11A[الدولع شـــــــــــجَ وتُ  -54)27(
 املهملة اليت يتم اسرتدادها، ومعّدات الصيد اليت بلغت �اية صالحيتها.

 التجاري المجال في الصيد معّدات وسم تتبع قابلية

نتاج إىل تتبعها على امتداد ســــلســــلة التوريد، من اإل تيســــري قابليةديها على ومورّ  عّداتاملجيب تشــــجيع مصــــنعي  -55)28(
ة املصـــــنعة وســـــنة باســـــم اجله عّداتالتتبع تلك أن تتضـــــمن وســـــم امل ، والتخلص منها يف النهاية. وميكن لقابليةاالســـــتخدام

ت حفظ السجالارسات ت املعتادة ملمترتبط باملمارساوينبغي لنظم الوسم تلك أن دفعة اإلنتاج. رقم نيع ونوع املنتج و التص
درجوا أرقام عة، أن ياملصـــــن الصـــــيد بالتجزئة، إن كانوا خمتلفني عن اجلهة معّداتوعلى بائعي اخلاصـــــة باملعامالت التجارية. 

 حفظ سجالهتم.  يف عمليةالدفعات تلك 

اتيجيات أن تنظر يف وضع اسرت طاع الصيد ، مبا فيها اجلمعيات اليت ترّوج ملصاحل ق]12A[الصيد وينبغي لشركات -56)29(
 مورديها العمل مبوجب اخلطوط التوجيهية احلالية أو التشريعات احمللية املرعية للغاية نفسها. وسياسات للمشرتيات تلزم 

وينبغي إيالء االعتبــار الواجــب إىل جعــل االمتثــال هلــذه اخلطوط التوجيهيــة جزءًا ال يتجزأ من التقييمــات املرتبطــة  -57)30(
 . الستدامة األغذية البحرية ومبادرات االستدامة األخرى امج إصدار الشهاداتبرب 

 األسماك تجميع أدوات

أكانت  سواء( األمساكأي شكل من أشكال أدوات جتميع  الصيد الذي يستخدملرتخيص مبمارسة ينبغي منح ا -24-58
لى ، تطبيقاً للمبادئ نفســــها اليت تســــري عموســــومةً  تلك األدوات شــــريطة أن تكون نجرفة، منفردة أم متعددة)راســــية أم م

 الصيد األخرى.  معّدات

 جتميع الســــــمك طوفمن  للقســــــم العائم أن يكون وينبغي أدوات جتميع الســــــمك املهملةإىل  ]13A[بالنســــــبة  )31(
بغي ربط ندوات املنجرفة لتجميع الســــــــمك، ي األوبالنســــــــبة إىلوســــــــم مادي تعريفي موحد.  ،حتت املاء لألجزاء التابعة لهو 

ن تعقب م باإلضـــــــافة إىل وســـــــم تعريفي، بعض الوســـــــائل للتمكناليت يســـــــمح هلا باالجنراف،  للتمكن هبا طافية إلكرتونية
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ات املختصـــة طوبالنســـبة إىل العمليات واســـعة النطاق يف عرض البحر، قد تفرض الســـليف الوقت احلقيقي.  موقعها املكاين
الصيد، تيسرياً ب رتخيصال كشرط من شروط  ،نجرفة لتجميع السمكعلى األدوات امل استخدام طافيات مستجيبة للسواتل

حول موقع  .تدابري إدارة املصايد، مع املراعاة الواجبة لضرورة احلؤول دون تسريب معلومات حساسة جتارياً لللرصد العاملي و 
ات عن املوقع يف املعلومأداة جتميع الســـــمك مثل جهاز االســـــتجابة اإللكرتوين، حيث أمكن، جيب أن توفر. وينبغي توفري 

 الوقت احلقيقي تقريباً إىل السلطة املعنية لغايات الرصد

مىت تعترب ) 1( لسـلطات املعنية أن حتدد بوضـوح، على ااألمساكاتصـميم نظام لوسـم أدوات جتميع  ]14A[ولدى -25-59
، مع مراعاة املشــــــاكل األمساك) هوية مشــــــّغل أدوات جتميع 2و(، مرتوكةأو  أو مســــــتغىن عنها جتميع الســــــمك مفقودةأداة 

بأداة جتميع  تكون موصــــــــولة اليتاحملتملة مثل التبديل املتكرر للطافيات املســــــــتجيبة للســــــــواتل (يف ما يتعلق باجلهة املالكة) 
كما هي و  حني جترفها املياه إىل مناطق حيظر فيها الصـــــــيد أو اإلرســـــــال. األمساك، وهجر األدوات املنجرفة لتجميع األمساك

 ا عنه�اية مواســــم الصــــيد، أو بســــبب بعد عند األمساكب حتظري هجر أدوات جتميع معّدات الصــــيد، يتوجســــائر و  احلال
 املرافئ.   

لك األدوات معروف لت أو هتجر، ينبغي إبالغ الســــــــــــــلطات املعنية بآخر موقع األمساكوحني تفقد أدوات جتميع  -26-60
 . هلا املشغلة من قبل اجلهة

الية على اجلهة املشــــغلة احل ،املهملةأو  رتوكةاملفقودة أو امل األمساكاســــرتداد أدوات جتميع  ]15A[مســــؤولية  وتقع -27-61
طات املعنية، مع بتلك األدوات، بالتعاون مع الســـــــــــــل تصـــــــــــــلةامل  على اجلهة املالكة هلا اليت تتمتع بالقدرة على تتبع الطافية

 وجيهية. املراعاة الواجبة للشروط األخرى الواردة يف هذه اخلطوط الت

 المائي العمود في معّداتال موقع وسم

ب أن تلحظ الصيد، جي معّدات م، ومن أجل تنبيه السفن األخرى إىل انتشارمعّداهتبغية محاية صيادي األمساك و  -62)32(
الصــــــــــــيد،  تمعّدا لألنوار والعالمات التحذيرية للمالحة من أجل حتديدالوطنية اعتماد نظام موحد  اتشــــــــــــريعاهتالدول يف 

 موقعها يف املياه. و 

للسفن  النظام يف الربامج التدريبية للصيادين وللجهات املشغلة هذا دراج تفاصيلوعلى الدول أن تتخذ تدابري إل -63)33(
 األخرى. 

 ن يكونأ المتثال لنظام األنوار والعالمات التحذيرية للمالحةل ينبغيالصيد،  معّداتيدعو األمر إىل وسم  وحني -64)34(
 معّداتلوسم  ترخيص بالصيد، ميكن تطبيق نظام نيل ويف احلاالت اليت ال تستوجبشرطاً من شروط الرتخيص بالصيد. 

 ، حني يعترب ذلك ضرورياً وعملياً على حد سواء. األمساك كجزء من نظام إدارة مصايد  الصيد وإنارهتا

يد، مع لصــــــــــــــا معّداتاليت تدل على موقع  ةوالعالمات التحذيري اإلنارة معّداتب احلرص على أال تتعارض وجي -65)35(
 لنظام أن يراعي: ذا اوينبغي هلأوسام املالحة أو نظمها. 

 أحكام اتفاقية األنظمة الدولية ملنع التصادم يف البحر؛  )1(

 م مياه األ�ر أو البحريات أو املياه الساحلية؛ وأية لوائح حملية مبا فيها لوائح املالحة اليت تنظّ  )2(

 واللوائح املتصلة باملنشآت البحرية؛  )3(

 الصيد لغاية حتديد هوية اجلهة املالكة.  معّداتونظم وسم  )4(
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جيوز استخدام أجهزة إلكرتونية مناسبة مثل منارات اإلرشاد وأجهزة االستجابة اليت تقوم  ،وباإلضافة إىل األوسام -66)36(
لكن و  تلقائياً بتحديد موقعها بواســـطة إشـــارات يتم تناقلها عرب الســـواتل أو نظم الراديو، وذلك مبوافقة أية ســـلطات معنية.

اثلة أجهزة أخرى مم بني تلك األجهزة وبني تضـــــاربحصـــــول جيب مراعاة حاجة الســـــلطات املعنية وواجبها بضـــــمان عدم 
 مستخدمة لغايات املالحة والبحث واإلنقاذ. 

 عّداتمعلى الســـــــــلطة املعنية أن تضـــــــــمن بأال تقوم اإلشـــــــــارات الصـــــــــادرة عن تلك األجهزة املركبة على وباملثل،  -67
 . الصيد، بالتشويش على الرتددات الراديوية املخصصة دولياً 

 لكرتونية أن تتطابق مع شــــــــروط احلد األدىنإإرســــــــاهلا بواســــــــطة أجهزة االســــــــتجابة اال وينبغي للمعلومات املمكن -68)37(
  .للتعريف الواردة يف هذه اخلطوط التوجيهية، ومع أية شروط إضافية أخرى قد تضعها السلطات املعنية

ائية مرئياً وجودها ونطاقها يف البيئة امل الصيد جلعل معّداتجمال وسم  إضافية يفجيم إرشادات  لحقويتضمن امل -69)38(
 لسفن األخرى. من قبل ا

 والتطوير البحث

رتقليمية إلدارة مصــــــايد األمساك، مبفردها أو بالتعاون، إجراء دراســــــات إلغي للدول واملنظمات/الرتتيبات اينب -70  يســــــّ
عدات مالصــيد، مبا فيها، من بني أمور أخرى، رصــد  معّداتوضــع واعتماد تكنولوجيات وإجراءات جديدة متصــلة بوســم 

 . ]16A[واسرتدادها، الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة

واملنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصـــــايد األمساك وغريها من الســـــلطات املعنية أن جتري  ]17A[على الدول  -71
امل دورهتا حلد من فقدا�ا على امتداد ك، من أجل اات الصــيدحبوثاً حول االســرتاتيجيات اليت تضــمن اإلدارة الرشــيدة ملعدّ 

  ة. يإدار وات األخرى ذات الصلة وإجراءات احلياتية اليت قد تتضمن وسم املعّدات واألد

قليمية إلدارة مصـــايد األمساك واجلهات األخرى ذات الصـــلة، أن جتري حبوثاً إلوعلى الدول واملنظمات/الرتتيبات ا -72
 الكفيلة باحلد من التأثري السليب ملعّدات الصيد يف حال فقدا�ا، مثالً املواد القابلة للتحلل احليوي وآلياتبشأن اإلجراءات 

 . الفرار للحيوانات احملاصرة

قليمية إلدارة مصـــــايد األمساك أن تتشـــــاور بصـــــورة دورية مع أعضـــــائها بغية إل/الرتتيبات ا]18A[ وعلى املنظمات -73)39(
وقت، ومواقف ، على مر المعدات الصــــــــــــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملةجتميع املعلومات وتكوين فهم الجتاهات وتأثري 

 . مطبقةقطاع الصيد وسلوكه إزاء تدابري إدارة معّدات الصيد، فضًال عن رصد فعالية أي إجراءات 

 القدرات وتنمية واالتصال التوعية

قليمية إلدارة مصــــــــــــــايد األمساك واألطراف املعنية األخرى، التعاون لتحديد إلغي للدول واملنظمات/الرتتيبات اينب -74)40(
 أفضل املمارسات وتقامسها وجتميع املعلومات وتقامسها، فضًال عن تنسيق االتصال والتدريب الفعالني. 

 معدات الصـــــيد املرتوكة أو املفقودة أواألطراف كافة أن تقوم بالتوعية بشـــــأن املشـــــاكل النامجة عن  ]19A[وعلى -75
الوســـــم حلاجة إىل اور غاية واضـــــحة وتربيراً منطقياً يبّني وأن توفر للدول وأصـــــحاب املصـــــلحة املعنيني وعامة اجلمه ،املهملة

. فقودة أو املهملةمعدات الصيد املرتوكة أو امليلة باحلد من خماطر وتطبيق تدابري أخرى كف ،وفائدته الصيد عّداتاملناسب مل
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بإدارة النفايات  ةاخلامس من االتفاقية الدولية ملنع التلوث من الســـــفن املتعلقامللحق وينبغي أن يشـــــمل ذلك التوعية بلوائح 
 . يف البحر والصكوك األخرى ذات الصلة

قليمية إلدارة مصـــايد األمساك واألطراف املعنية األخرى أن تشـــجع، إلواملنظمات/الرتتيبات ا ]20A[وعلى الدول  -76)41(
جود و  ال نفســــــه، لتوعية األطراف األخرى إىلوإذا أمكن، أن تيســــــر االتصــــــال بني خمتلف أســــــاطيل الصــــــيد العاملة يف اجمل

رتتيبات نظمات/العلى الدول واملو . قد تزيد من احتمال وقوع تضــــــــــــــارب بني املعّداتوعوامل أخرى  ،/ثابتةخاملةمعّدات 
قليمية إلدارة مصـــايد األمساك واألطراف املعنية األخرى أن تنظر أيضـــاً يف الفصـــل بني منطقة وأخرى بناء على ما حتتويه إلا

 . من معّدات ثابتة أو متنقلة، حيثما أمكن، خلفض التضارب بني املعّدات وفقدا�ا

دريـــب الكـــافيني وينبغي توفري التثقيف والتـــ. عـــّداتوينبغي حتـــديـــد العراقيـــل اليت تعرتض تطبيق نظـــام وســــــــــــــم امل -77)42(
صــــيادي األمساك والســــلطات املختصــــة واألطراف املعنية األخرى، من أجل تيســــري كال األخرى من تنمية القدرات لواألشــــ

 . عّداتتطبيق نظام وسم امل

وارد إضــــــافية تتطلب م قليمية إلدارة مصــــــايد األمساك وقطاعات الصــــــيد اليتإلوعلى الدول واملنظمات/الرتتيبات ا -78)43(
 و املنظماتأأو تتعاون مع املنظمات املالئمة  أن تتشـــــــارك، عّداتأخرى لتطوير أو تنفيذ تنمية القدرات يف جمال وســـــــم امل

احلكومية الدولية أو اهليئات التجارية أو احلكومات الوطنية األخرى، من أجل االســــــــــتفادة بالكامل من فوائد نظام وســــــــــم 
 واسرتدادها.  ،معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة، بني أمور أخرى، رصد ، مبا يشملعّداتامل

  النطاق صغيرة األسماك مصايدو  النامية للدول الخاصة المتطلبات

م تعزيز قدرة البلدان النامية على تطوير واعتماد التكنولوجيا واملعارف املناســـــبة يف جمال وســـــينبغي إيالء االعتبار ل -79)44(
القانون الدويل  بالتماشـــــي مع، وذلك من خالل املســـــاعدات املالية والتقنية والتعاون، ونقل التكنولوجيا والتدريب، عّداتامل

 وما يتصل هبا من صكوك.  ،ومدونة املنظمة للسلوك بشأن الصيد الرشيد

النطاق يف ما  ةصــــــــغري  األمساك مصــــــــايدتطلبات اخلاصــــــــة للدول النامية و بامل اعرتافاً كامالً على الدول أن تعرتف و  -80)45(
اطر واجلدوى. خيتماشـــــــى مع هذه اخلطوط التوجيهية، مبا يف ذلك تقييم امل عّداتوســـــــم املص قدرهتا على تطبيق نظاٍم لخي

ألمساك قليمية إلدارة مصــــــــــــايد امبا فيها املنظمات/الرتتيبات اإل وجيوز للبلدان إما مباشــــــــــــرة وإما من خالل منظمات دولية،
 أن توفر املساعدة إىل الدول النامية من أجل:  ،رينوالشركاء املعنيني اآلخ

 ؛ عّداتتعزيز، وحيثما كان ذلك ضرورياً، وضع أطر قانونية وتنظيمية مناسبة لنظام وسم امل )1(

 ؛ عّداتالفعال لنظام وسم امل ة التحتية املطلوبة لضمان التطبيقتعزيز التدابري املؤسسية والبنيو  )2(

 ووضع نظم عملية وفعالة للمراقبة والرصد وتطبيقها وحتسينها؛  )3(

 وبناء القدرات املؤسسية وقدرات املوارد البشرية.  )4(

اشـــرة وإما من بوجيوز للدول، إما ماألقل منواً. و ة الصـــغرية النامية ب االعرتاف باملتطلبات اخلاصـــة للدول اجلزريوجي -28-81
 املتطلبات اخلاصة لتلك الدول من أجل تنفيذ هذه اخلطوط التوجيهية.  ، تقييماألغذية والزراعة خالل منظمة

طوط وجيوز للدول أن تتعاون إلرســــاء آليات مناســــبة للتمويل من أجل مســــاعدة البلدان النامية يف تنفيذ هذه اخل -82)46(
، وهي قد التوجيهية طتوجيه هذه اآلليات حتديداً حنو تطوير وتعزيز قدرات الدول على تنفيذ هذه اخلطو التوجيهية. وميكن 

 املساعدة التقنية واملالية.  تشمل
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 إضافية اعتبارات

عاملي لواليتها وضـــمن نطاقها، بتعزيز اســـتخدام ومجع املعلومات ذات الصـــلة بالتنفيذ اقوم املنظمة، متاشـــياً مع ســـت -83)47(
 جلنة مصايد األمساك لدى املنظمة. الطلب، إىل  عندهلذه اخلطوط التوجيهية وإبالغ هذه املعلومات، 

 


