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 تقنية مشاورة
 وسم معدات الصيدلمشاورة التقنية بشأن ا

 2018 شباط/فبراير 9-5إيطاليا،  روما،

 الخاصة بمشروع الخطوط التوجيهية بشأن وسم معدات الصيد والمرافق مشروع المالحق

  

 مدعّوة إلى:إن المشاورة التقنية 
 

 مزيد من نة، حتتاج إىلاخلطوط التوجيهية، بصيغتها املعّدلة من جانب األما مشروع مالحق النظر يف ما إذا كانت
 عملية مستقلة، وما إذا كان بوسع األمانة استعراضها وحتديثها بصورة دورية.   سيا الصياغة يف
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 مذكرة توضيحّية
 

، وهي TCMFG/2018/2الوثيقة رقم  يرد يفحبستتتتب ما  ،اخلطوط التوجيهيةمشتتتتروع ة مالحق استتتتتعرضتتتتت األمان 
داً من الصتياغة تستتوجب مزي املالحق تلك واملشتاورة التقنية مدعوة إىل النظر يف ما إذا كانت أدناه يف هذه الوثيقة. مقدمة

 عملية مستقلة، وما إذا كان بوسع أمانة منظمة األغذية والزراعة استعراضها وحتديثها بصورة دورية. يف سيا 
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 الخاصة بمشروع الخطوط التوجيهية بشأن وسم معدات الصيد المالحق والمرافق مشروع
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 ألف ملحقال
 

 معايير تقييم المخاطر للمساعدة في تحديد مالءمة نظام لوسم معدات الصيد
 أو تطبيقه 

 
 وعن احلصتتتتتتتتتر  ال التعداد ستتتتتتتتتبيل على تتضتتتتتتتتتمن وهي هجرها، أو الصتتتتتتتتتيد معدات فقدان يف عدة عوامل متستتتتتتتتتاه 
 لبشتتتتتتر ا واخلطأ حمددة، منطقة يف الصتتتتتتيد جهود ومستتتتتتتوى األجهزة، وأعطال وقعره، البقر وحالة واملناخ يد،الصتتتتتت معدات

 السالمة. واعتبارات

 
 أنو  افقتداهنت احتمتال من خيفف أن وهجرهتا، املعتدات فقتدان من احلتد ألجتل املختاطر على قتائم   هنج   وبوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
  حدوثه. لدى وطأته من خيفف
 

 معدات نوع ىلإ استتتتتتتتتتتتتتتناداً  نعم/ال، أجوبة على بناء بستتتتتتتتتتتتتتي  تقييم إجراء جيوز للمخاطر، كامل  تقييم تنفيذ وقبل 
 صتتتتتتغ ة بستتتتتتيطة أدوات تقييم يتيح ذلك إنو  العمليات. قةومنط 2-باء لققامل ايقرتحه ما حبستتتتتتب الوستتتتتتم ونقاط الصتتتتتتيد
  للمخاطر. كامل  تقييم إىل احلاجة دون من ،عادة مولةاحمل لصيدا معدات وهي النطا ،

 
 تستتتتتتتخدم يتلا األمساك مصتتتتتتايد بشتتتتتتأن املتاحة واملعلومات تالبيانا تقدير أجل من للمخاطر تقييم إجراء وينبغي 

  تصتتتتتتتتتميم ينبغيو  مبوجبها. األمساك مصتتتتتتتتتايد عملت اليت واالقتصتتتتتتتتتادية اإليكولوجية صاخلصتتتتتتتتتائ بشتتتتتتتتتأن وكذلك املعدات افيه
 يف عداتامل لوستتتم احلايل باملستتتتوى ترتب  اليت البقار يف الستتتالمة (2و) اإليكولوجي الضتتترر (1) خماطر حيدد حبيث التقييم
  .ةاملعني األمساك مصايد

 
   هي أولية خطوات أربع على فينطو  املخاطر مستويات حتديد أما 

 
 ؛ ةاملعني مصايد األمساكغياب نظام لوسم املعدات و تقدير تبعات )تأث ات(  -أوالً 
وستتتتم املعدات يف غياب نظام لجرى حتديدها، واليت حتصتتتتل نتيجة  التأث ات اليت وقوعوتقييم احتمال )أرجقية(  -ثانياً 

 ؛ ةاملعني مصايد األمساك
 ووضع عالمة للمخاطرة؛  -ثالثاً 
 وتصنيف املخاطر.  -رابعاً 
 

 .احملددة ةاملعني اكاألمس مصتتتتتتتتتتتتتتايد أحوال على مرتكزة تكون أن املخاطر تقييم يتناوهلا اليت احملددة للمعاي  وينبغي 
 يف فيها مبا داعيات،والت التبعات يف تؤثر اليت البارامرتات ،املخاطر تقييم نطا  يشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمل أن جيب ذلك، عن النظر بغضو 

 أمور  مجلة
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وهشتتتتتتتتا تتتتتتتتة  ف، واملوائل اليت ميارس الصتتتتتتتتيد فيها، وانكشتتتتتتتتااملتأثرة بالتداعياتاملخاطر اإليكولوجية  حالة األنواع  (1)
فيها، مع األخذ يف احلستتتبان أن معدات الصتتتيد املرتوكة أو املفقودة أو  مصتتتايد األمساكوجد تاألنواع واملوائل اليت 

مناطق خارج  يف ، أوةاملعني مصتتتتتتتتتتايد األمساكاملهملة قد تنجرف ملستتتتتتتتتتافات كب ة فتستتتتتتتتتتتقر يف مناطق خارجة عن 
 مناطق تابعة لسلطات وطنية أخرى؛  يفنطا  السلطة الوطنية أو 

( ةأو صناعي ةيد )كفافيا، والطبيعة االقتصادية للمصمصايد األمساكوقيمة  مستوى اجلهدواملخاطر االقتصادية   (2)
 الصيد غ  القانوين دون إبالغ ودون تنظيم؛  ممارسة واحتمال

 ؛ هاتشغيلات وأرقامها وأرقام السفن وطر  أنواع املعدواملخاطر التكنولوجية   (3)
 واملخاطر املتصلة بالسالمة واملالحة؛  (4)
 والكفاءات اللغوية ومستوى التنظيم؛  ،ختالف املستخدمنيااالجتماعية والثقافية   واملخاطر (5)
 وإتاحة املعلومات وجودهتا؛  (6)
 مواءمة نظم وسم املعدات.  النامجة عن تآزروأوجه ال (7)
 

ديرات، ينبغي وللتمكن من تبير التق .ةاعيات ولألرجقيرة للتدلمخاطر تقييمات مبّ ليتطلب حتديد مستتتتتتتتتتتتتتتتتوى و  
كما أن قق منها.  كن تتبع العملية والتقاملستتتتتتتتتتتتتتتويات املقدرة، حبيث مي اختيار  كيف مّ يبنّي  أستتتتتتتتتتتتتتاس منطقي واضتتتتتتتتتتتتتتح توف 

 راء اخلباء اليتأما املعلومات والبيانات وآ .االتقييمات املستتتتقبلية عليه األستتتاس املنطقي الواضتتتح يشتتتكل قاعدة ميكن قياس
 ذلك األستتتتتتتتتتتتتتتتاس املنطقي، مع توف للتقديد النطا ، فتشتتتتتتتتتتتتتتتتكل قاعدة  ةولياأل املمارستتتتتتتتتتتتتتتتةتم مجعها وتوحيدها من خالل ي

 معلومات إضافية حيث يكون ذلك مناسباً وضرورياً. 
 

  المخاطر تقييم عملية في مراعاتها نبغيت إضافية معلومات
 

 التكلفة ومقبولية اجلدوى
 

 وما ،املعدات وستتتتتتمل نظام طبيقت جلدوى بتقييم أيضتتتتتتاً  تستتتتتترت تتتتتتد أن القرارات على املخاطر، تقييم إىل باإلضتتتتتتافة 
  التالية  يةاألساس األسئلة يتناول أن للتقييم ميكن عليه، وبناء واملنافع. التكلفة ختص مسائل من به يتصل
 

 ؟ منها ومالئمة للغاية املرجوة غ  مكلفةجمدية و نظام هل التكنولوجيا املرتبطة بال (1)
 مع الوقت؟ تطورهل التكنولوجيا قابلة لل (2)
 يف نظام الصيد احلايل؟  اتهل من عوائق تقنية أمام إدماج القدر  (3)
)أ  اخنفاض املصتتتتتتتتتتتيد لكل وحدة جهد، وزيادة  مصتتتتتتتتتتتايد األمساككيف ستتتتتتتتتتتيؤثر نظام وستتتتتتتتتتتم املعدات يف كفاءة  (4)

 وغ ها(؟  بذلك، أوقات التعطيل والتكاليف املتصلة
 ما اإلجراءات اليت تعتب ضرورية ملساعدة األسطول يف تنفيذ وسم املعدات؟  (5)
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 ما املوارد اليت ستكون متاحة لضمان التنفيذ الناجح؟  (6)
  هل يضيف نظام وسم املعدات خماطر ممكنة أو يتدخل يف أنشطة الصيد االعتيادية؟ (7)
 تطبيق النظام ورصده؟ اإلدارية واالقتصادية على  القدرةهل للدول املعنية  (8)
متتا هي االحتيتتاجتتات على صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعيتتد بنتتاء القتتدرات و/أو التمويتتل اليت ينبغي النظر فيهتتا )يف متتا خص اإلدارات  (9)

 على حد سواء(؟  مصايد األمساكلي ومشغّ 
 

 املشاركة
 

 تقنيني خباء بني ةنمتواز  مبشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاركة طبقت أن قرارات، من هبا يتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل وما املخاطر تقييمات تنفيذ لتداب  ينبغي 
 املعدات، وستتتتتتتتتتتم نظم وضتتتتتتتتتتتعل وينبغي عليه. واملوافقة وتنقيقه النظام تطوير يف املهتمة األطراف عن ممثلني وبني مستتتتتتتتتتتتقلني
 لبيئيةا واجملموعات العلمي واجملتمع الصتتتتتتتتتتيد وقطاع ،األمساك مصتتتتتتتتتتايد إدارة ستتتتتتتتتتلطات عن ممثلني يشتتتتتتتتتتمل أن أمكن، حيثما

  معنيني. آخرين لقةمص أصقاب وأ  املستهلكني ومجعيات
 

 الشفافية
 

 مكتوبة. واعد إجرائيةيتبع قوأن  بطريقة  تتتتتتتتتفافة ،وما يرتب  به من صتتتتتتتتتنع للقرارات ،تنفيذ تقييم املخاطر يتوجب 
عامة ونياً لاالطالع عليه إلكرت  إتاحة جيب ينبغي نشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتره بدون تأخ ، وحيثما أمكن، ،وحاملا يستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكمل تقييم املخاطر

 اجلمهور. 
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 1-باء ملحقال
 التعريف اتأنواع أوسام المعدات لغاي

 
 مقّدمة
 

 مبعدات لوصتتلها تستتتخدم أن ميكن اليت أو تستتتخدم اليت التعريفية األوستتام ألنواع موجزاً  وصتتفاً  القستتم هذا ميقدّ  
 مصتتتتتتتتتتتتتايد إدارة يف تستتتتتتتتتتتتتتخدم أن ميكن واليت الصتتتتتتتتتتتتتيد، ملعدات املالكة اجلهة ثلم علوماتمل اً توف   عليها حفرها وأ الصتتتتتتتتتتتتتيد
  التلوث. كافقةملو  املعدات بني التضارب فضخلو  ملالحةاو  امللكية على وكدليل ،األمساك

 
 المعدات ألوسام األدنى الحد متطلبات

 
لخطوط ل 24يف الفقرة  نصتتتتتتتو  عليهااملستتتتتتتتخدم لعرض أو حلمل املعلومات امل أو اجلهاز املطّبق األستتتتتتتلوب على -1

 أن يكون، قدر املستطاع   ،يلي بتسمية "وسم" أو "أوسام" التوجيهية، واملشار إليه يف ما
 

  ؛فعالة من حيث التكلفة (1)
 املواد املتاحة حملياً؛  مبا يراعي لتصنيعوسهل ا (2)
 قه هبا؛الصإأو  عليها، أو وصلهدوينه أو نقشه يف معدات الصيد أو طبعه أو ت اجمداإلوسهل  (3)
 مصايد األمساكال امتثبومراقبتها و  مصايد األمساكرصد ب املعنينيرموزه من قبل األ خا  وتسهل قراءته أو فك  (4)

 ؛ بشكل عامللوائح 
 ؛ لقراءةطاً مبعدات الصيد وقاباًل لمرتب ثو  ببقائهمع إمكانية الو  ،ومتيناً  (5)
األوستتتام  للعني على مستتتافة كافية تتيح التعرف إىل ةكون مرئيتوبالنستتتبة لألوستتتام الستتتطقية، قدر املستتتتطاع، أن  (6)

 ملعدات الصيد؛  مادية من دون أية مالمسة
وحني تقوم الستتتتتتتتلطات املعنية بتفتيا معدات الصتتتتتتتتيد الطافية على املاء، أو حني ترفع املعدات إىل ستتتتتتتتطح املاء،  (7)

 دى رفعل طلوب أن يكون ستتتتتتتهل املنال وقاباًل للقراءة ومتصتتتتتتتاًل بطريقة تضتتتتتتتمن تفتيشتتتتتتته املأمونينبغي للوستتتتتتتم امل
 ؛ املعدات

 ؛  حده األدىنيف إىل حطام حبر  هخطر حتول ة، وأن يكونئيًا بالنسبة إىل البيئة البقريوأن يكون حمايداً بي (8)
 بتشغيل معدات الصيد وبأدائها؛  ، قدر اإلمكان،تدخليوال  (9)
 عة من البيانات املطبوعة أو املنقو ة أو احملفوظة إلكرتونياً. جمموعة منوّ  حتواءعلى ا اً وقادر  (10)
 

 المالكة الجهة هوية لتحديد المعدات أوسام عن أمثلة
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 مبا لصتتتتيدا معدات على أخرى تفاصتتتتيل وستتتتم أو الصتتتتيد ستتتتفينة وستتتتم على أستتتتاستتتتاً  املعدات ةهويّ  حتديد ينطو  
 مفقودة أو مرتوكة الصيد معدات أصبقت حال يف مأ الصيد ممارسة لدى ذلك أكان سواء ؛املعدات على التعرف يسمح
 .مهملة أو
 

   ةالتالي وهي ،املسألة هذه ملعاجلة خمتلفة جديدة تكنولوجيات ابتكرت وقد 
 

 ميكن .الراديو جاتمبو  التعريف تكنولوجيا على تقوم يتال التعريف أدوات مثل ،اإللكترونية شممممممماراتبال الوسمممممممم 
 فهي ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتيئاته إحدى أما حتديدها. للمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخدم ميكن اليت املعلومات من كب ة  كميات  راجوإد معقولة بتكاليف تطبيقه
 أجل من داتاملع انتشتتتتتتتتال ينبغي عدة، حاالت ويف ونوعه. اجلهاز حجم رهن تكون ليتا نستتتتتتتتبياً  القصتتتتتتتت ة القراءة مستتتتتتتتافة
 هذه أن إال تيا.التفب تقوم عندما الرقابة وكاالت بذهحت ال ما وهذا ،الراديو مبوجات عريفالت جهاز بيانات على االطالع
  مرن. واستخدامها واسع بشكل متاحة وهي التنفيذ، مكلفة غ  تعتب الوسيلة

 
 الضرورة. ندع التعريفية البيانات لقراءة ومسقها واحلبال الشباك داخل غرزها ميكن المعدنية المرموزة التوسيمات

 
 يماتتوستتتتتتتتتتتتتتتت إلنتاج مكلفة وغ  ستتتتتتتتتتتتتتتتهلة طريقة هي السممممممممممممريعة االسممممممممممممتجابة رمز أو بالليزر الطباعة قضممممممممممممبان 

 هواتف أو ولةحمم أجهزة بواستتتتتتطة الستتتتتتريعة االستتتتتتتجابة رموز أو القضتتتتتتبان هذه قراءة وميكن عليها. والطباعة "بالستتتتتتتيكية"
 املعلومات. على السريع لالطالع ذكية
 

 لصتتتتتتتتتتتتتتتيادين تابعةال املعدات بني مثاًل، املعدات، فئات بني للتمييز استتتتتتتتتتتتتتتتخدامها ميكن باأللوان زةو المرم الحبال 
 دواليك. وهكذا خمتلفة، توريد وجهات صتتتتتتتتيد  تتتتتتتتركات إىل تعود اليت تلك وبني هلم، مقراً  معينة إدارية مناطق من متخذين

 مصتتتتتتايد يف تخدمةاملستتتتتت الشتتتتتتباك لون عن خيتلف معنّي  بلون  تتتتتتباكه كل  تكون أن معنّي  دمصتتتتتتي   خيتار احلاالت، بعض ويف
 يف رؤيتها هولةستتتتتتتت خص فيما املستتتتتتتتتخدمة األلوان مراعاة وينبغي له. التابعة تلك على التعرف عليه ليستتتتتتتتهل جماورة، أخرى
 هذا تيحي أن حاملرجّ  غ  ومن استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخدامها. من اإلكثار جرّاءو  قتالو  مر على لوهنا هبتان احتمال عن فضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً  حميطها،
 ينة.مع منطقة يف صيادين جمموعة على الداللة بوسعه ولكن الفردية، املالكة اجلهات هويات حتديد األسلوب

 
 واها،ستتتتتتتتتت عن االختالف واضتتتتتتتتتتح مظهر ذات أو خمتلف بلون خيوط وهي ،نةامللوّ  املؤ تتتتتتتتتترات أو النافرة الخيوط 
 األسلوب هذا بيعت باأللوان، زو املرم واحلبل احلال وه وكما القنبية. واخليوط اجلدائل متعددة احلبال ضمن إدماجها وميكن
 يفتعر  اتو أد استتتعمال من بدالً  ةحمدد يدامصتت يف أو طقامن يف املستتتخدمة املعدات أو املعدات، من فئات لوستتم مناستتباً 
 وضتتتتتع جيب ،رةالناف واخليوط احلبال لون على بناء اتللمعدّ  املوثو  تقديدال أجل منو  املالكة. وللجهات للستتتتتفن موّحدة

 تلك ققحتو  .األمساك مصتتتتتتتايد إلدارة معينة منطقة يف املشتتتتتتتغلة واجلهات الستتتتتتتلطات بني ما ألوستتتتتتتامل عليه متفق اصتتتتتتتطال 
 مراعاة جيبو  مكلفاً. يكون قد الحقاً  بذلك القيام ألن ،التصتتتتتنيع مرحلة خالل إدراجها يتم حني هلا ءأدا أفضتتتتتل الوستتتتتيلة
  امللونة. اخليوط هبتان احتمال

 

Deleted : ولةمالمح
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 باعةط ميكن احلبال، لصتتتتتتتتناعة املتداولة املواد من مصتتتتتتتتنوعة رفيعة الصتتتتتتتتقة أ تتتتتتتترطة هي الداخلية الوسممممممم أشممممممرطة 
 هذا يعدّ و  الطر . من مجلة واستتتتتتتتتتطةب ملفتولةوا اجملدولة احلبال ضتتتتتتتتتتمن تدرج أن الوستتتتتتتتتتم أ تتتتتتتتتترطة وبوستتتتتتتتتتع .اعليه املعلومات
  ألخرى.ا األوسام فقدان حال يف ،الصيد معدات من أجزاء على التعرف تيس  حيث من خا  بوجه مفيداً  األسلوب

 
 ،مثالً ف املطلوبة. باملعلومات الصتتتتتتتتتتتتتيد ملعدات املعدنية املكونات لوستتتتتتتتتتتتتم مكلف غ  أستتتتتتتتتتتتتلوب هو المعادن دمغ 
 تستتتتخدم اليت ألمساكا مصتتتايد بعض يف هلا يتبع يتال الستتتفينة إىل حتيل برموز الصتتتيد  تتتصّ  لوستتتم األستتتلوب هذا يستتتتخدم
 النافر، اخلي و  باأللوان الرتميز  تتتتتتأن و تتتتتتأنه ؛عديدة حاالت يف املعادن بدمغ االستتتتتتتعانة وميكن الطويلة. الصتتتتتتنارية اخليوط
  املعدات. من فئات أو دفعات لوسم جمدياً  أسلوباً  يشكل

 
 ،عائمةال واحلبال ،املستتتتتتتتتتتتبار حبال )أ  الصتتتتتتتتتتتتيد خيوط ولح عريفالت عالمة حفر خالل من يتم أن ميكن لدمغا 
 معدات من جزاءأل املالكة اجلهة على التعرف احتمال زيادة أجل من ،متعددة مواقع يف الستتتتتفلية( واحلبال الرأستتتتتية واحلبال
 موجودةً  املعدات يهاف تكون ال اليت احلاالت يف حبرية حبيوانات املشتتتتتتتتتتتتتتتتتبكة تلك أو املهملة أو املفقودة أو املرتوكة الصتتتتتتتتتتتتتتتتيد
  بكليتها.

 
 األمساك مصايدإاألمساك مصايد 
  
 باألنواع وصتتتتتتتتلها ليستتتتتتتته الكلفة متدنية وستتتتتتتتيلة هيو  ،عليها ةحمفور  تعريفية معلومات حتمل  ةالمعدني البطاقات 
 التشتتتتتتتجيع عدم وينبغي احلاالت. بعض يف استتتتتتتتخدامها جيوز قد املخاطر( تقييم و)حبستتتتتتتب ،ناتواملكوّ  للمعدات املتعددة
  .يفقد حني البالستيك عن ينجم قد الذ  بيئيال للخطر ظراً ن البالستيكية البطاقات استخدام على
 

 ىلإ أخرى تعريف وستتتتتتتتتتتتائل أو أرقام أو أحرف إضتتتتتتتتتتتتافة أجل من احلاالت بعض يف يستتتتتتتتتتتتتخدم أن ميكن التلحيم 
تب تاك يف األلوا  مثل ،الصيد اتمعدّ  ناتمكوّ   الدعامة. ذات اجلر  باك يف والدعامات ،القعر   

 قراءة" "أداة ىلإ حيتاج ولكنه لإلزالة قابل غ  هوو  بكاملها.  تتتتبكة لوستتتتم يستتتتتخدم أن نميك الكيميائي الوسمممم 
 الصتتتتتتيد لقطاع جتارياً  احاً مت ليس وهو .اجملّردة بالعني يرى أن ميكن ال الكيميائي حمتواه أن مبا املوستتتتتتوم املعنّي  احلبل لتقديد
 على هنع نامجة ملةتحم خماطر أل  منعاً  إلجراءاتا من مبزيد القيام وينبغي يع.التصتتتتتتتتتتتتن مرحلة يف إضتتتتتتتتتتتتافته جتوز ولكن حالياً 
  كيميائياً.  وسومةامل باكشال استخدام عن الناجم احملتمل التلوث عن فضالً  ،األمساك تلويث صعيد
 

 موقعها وتحديد حركتها تتبع إلى الرامية المعدات أوسام عن أمثلة 
 

 واستتتعة األمساك مصتتتايد من العديد يف الشتتتائعة املعدات من واالسممتجابة اإلرسممال وأجهزة الالسمملكية المنارات 
 استتتتتتتخدام أصتتتتتتبح وقد . تتتتتترافواإل واملراقبة والرصتتتتتتد الستتتتتتالمة لغايات الستتتتتتواتل بواستتتتتتطة الستتتتتتفن تتبع إمكانية مع ،النطا 
 كذلك.  وفراً ت كثرأ ،الطافيات أو العوامات على كما  الصيد، معدات على الستجابةوا اإلرسال وأجهزة الالسلكية املنارات

 تشتتتتتتّكل .ياهامل يف موقعها حتديد على درةالق من التقستتتتتتني ،املعدات على واالستتتتتتتجابة رستتتتتتالاإل أجهزة تركيب  تتتتتتأن منو 

Deleted :الالسلكية واالستجابة اإلرسال أجهزة 
 من ديدالع يف الشائعة املعدات من السطحية

Deleted : طةبواس السفن تتبع إمكانية مع النطا  واسعة 
وال واملراقبة والرصد السالمة لغايات السواتل

Deleted :اإلرسال أجهزة استخدام أصبح وقد  راف 
 يف كما) الصيد، معدات على الالسكلية واالستجابة
 تركيب وإن كذلك.  توفراً  كثرأ ،طافيات(ال أو العوامات
 درةالق من حيسن املعدات على واالستجابة اإلرسال أجهزة
 ضافيةإ تكلفة ذلك ويشكل املياه. يف موقعها حتديد على
 األحرىب هي أو استعماهلا، األرجح من وبالتايل الصياد على

 تكون حيث الصيد عمليات قبل من أصالً، تستعمل
 يف عليه هي مما مثناً  وأغلى حجماً  أكب املعدات

Deleted : واحلرفية. النطا  صغ ة

Deleted :¶

Deleted :بث ت اليت السمعيةجهزة اإلرسال واالستجابة أ
إ ارات مسعية على ترددات حمددة من أجهزة اإلرسال 

املوصولة باملنشآت حتت املاء، تستخدم كأوسام وكأجهزة 
ض النظم وتتضمن بعلتتبع املواقع يف القطاعات البقرية. 

...

Deleted :الفوالذية/
Deleted :البطاقات نوع من معدنية أو فوالذية أوسام

Deleted :مكن
Deleted : نم املصنوعة املشاهبة األوسام استخدام جيب ال 
البالستيك

Commented [A4 :]الشروط املعتمدة يف بعض مصايد  هذا من
 ،مثل تلك اليت تستخدم  باك اجلر ذات الدعامة يف حبر الشمال ،األمساك

...

Deleted :¶
Commented [A5 :] قد تكون وسيلة غ  مكلفة لوسم  بكة

 ديدحتبكاملها. وإىل جانب إدارة املبيعات/اجلردات ونظم التتبع، ستتيح 
...
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 حيث الصيد عمليات قبل من أصاًل، تستعمل هي أو استعماهلا، األرجح من وبالتايل ينالصياد إىل بالنسبة إضافية تكلفة
  واحلرفية. النطا  صغ ة األمساك مصايد يف عليه هي مما مثناً  وأغلى حجماً  أكب املعدات تكون
 

لة من أجهزة اإلرستتتتتتال املوصتتتتتتو  انطالقاً  ،تبث إ تتتتتتارات مسعية على ترددات حمددة السمممممعيةأجهزة اإلرسممممال واالسممممتجابة 
النظم الستتتتمعية  وتتضتتتتمن بعضتستتتتتخدم كأوستتتتام وكأجهزة لتتبع املواقع يف القطاعات البقرية. وهي نشتتتتآت حتت املاء، مب

ك وهي قد طورت لكشتتتتف الشتتتتبا ،)جهاز إرستتتتال النبضتتتتات الصتتتتوتية( لردع احلوتياتاألخرى أجهزة كشتتتتف طويلة املدى 
ن التكنولوجيا على مل تطبيق هذا النوع متك نظم املستتتتتتماع املائي/االستتتتتتتقبال. ومن احملاخليشتتتتتتومية التابعة للستتتتتتفن اليت  تل

تقاط اإل تتتتارات يتم الحبيث املاء هزة إرستتتتال مبا تتتترة حتت ستتتتطح مع تركيب أج ،النظام العاملي التصتتتتاالت اهلاتف احملمول
 على منت السفن املكلفة باملراقبة والتنفيذ. سمعية الستقبال الااملرسلة من قبل أجهزة 

 
 إضافية اعتبارات

 
 االعتبارات نم املعدات وستتتتتم يف اإلستتتتتهاب فإن وبالتايل املعدات جمموع من أجزاء فق  تفقد كث ة،  حاالت يف 
 بنيو  تكاليف من بذلك تب ير  ما وبني الكافية تعريفيةال املعلومات توف  بني ما توازن تققيقب االعتناء جيب ولكن اهلامة.

 أوستتتتام طةبواستتتت ،املماثلة املعدات أنواع من وغ ها اخليشتتتتومية والشتتتتباك اإلحاطة  تتتتباك ديدحت وميكن . األداء/االستتتتتخدام
 التعرف احتمال ةلزياد العائم، احلبل طول على منتظمة فاصتتتتتتتلة مستتتتتتتافات على بناء ،)الطافيات( الفلني قطع على توضتتتتتتتع
 الطافية احلبال لنفصتتتتتت كث ة،  حاالت يف ولكن استتتتترتدادها. يتم حني املفقودة اكالشتتتتتب من زاءأج أو الفردية  رقعاتال على
 ولذا كلياً،  وأ جزئياً  اخليشومية الشباك أو اإلحاطة  باك تفقد حني أخرى مكوناتو  املسبار وحبل الداعم القماش ومعها
  املعدات. أنواع لبعض حمبذاً  يكون قد للمعدات املتعددة املكونات على الوسم يف اإلسهاب فإن
 

وميكن أيضاً استخدام أدوات تعريف لرب  األوسام مبعدات الصيد أو ملققاهتا )مثل آليات استبعاد السالحف(  
 . مصايد األمساكاليت يكون قد م تفتيشها والتأكد من امتثاهلا للمعاي  اليت وضعتها سلطات 

 
لستتتتفينة أو أن توستتتتم برقم تستتتتجيل ا ،وينبغي لألبواب اجلارفة وغ ها من األجهزة املستتتتتخدمة يف عمليات الصتتتتيد 

لفوالذية أو ا تعريف الستتتتتفينة على ألوا   تتتتتباك القعرلرقم الستتتتتفينة الصتتتتتادر عن املنظمة البقرية الدولية. وميكن تلقيم أداة 
ة وميكن وستتتتتتتتتتتتتم الدعامات الفوالذي اء التآكل.ميكن حفرها على األلوا  اخلشتتتتتتتتتتتتتبية، يف املواضتتتتتتتتتتتتتع األقل عرضتتتتتتتتتتتتتة للمقو جرّ 

 املستخدمة يف  باك اجلر ذات الدعامة بطريقة مشاهبة. واخلشبية 
   
يت واملتعلقة باملواقع )بيانات النظام العاملي لتقديد املواقع( الملعلومات املكانية ام املعدات و وستتإدماج من املمكن  
نظم اإللكرتونية يف المثل الفخاخ وستتتتتالل الصتتتتتيد والشتتتتتباك اخليشتتتتتومية واخليوط الصتتتتتنارية الطويلة  ،املعدات الستتتتتاكنةختص 

 عملية بداية وهناية اً إلكرتونيللصتتتتتتيادين أن يومسوا  فيتيح ذلك ( وللرصتتتتتتد )الرصتتتتتتد اإللكرتوين(.لإلبالغ )اإلبالغ اإللكرتوين
وهناك  ابية.يني اآلخرين والستتتلطات الرق، مع إمكان تقاستتتم هذه البيانات مع املستتتتخدمني البقر أو تثبيتها إطال  املعدات

 قدتقامسها و  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتواغل بديهية تتعلق بستتتتتتتتتتتتتتتتتتترية املعلومات وبالتكاليف وبتطابق البجميات، ولكن هذا اإلبالغ عن البيانات 

Formatted: Justify Low, Space After:  0 pt, Line spacing:

 Multiple 0.9 li

Deleted :ب

Deleted :ت  حال يف للمعدات املختلفة األجزاء بشأن 
 املعدات جممل من فق  أجزاء استعادة

Deleted :. االهتمام تستقق مسألة التداعيات

Deleted :خماطر خبفض كفيلة  كوسيلة

Deleted :أو
Deleted :أجزاء جزء
Deleted :عليها التعرف يتعذر أو تفقد.

Deleted :، بلاحل هو لالسرتداد قابلية األكثر املكون وإن 
 وناتواملك الرئيسي واحلبل الداعم القماش من أكثر الطايف
ولذا األخرى

Deleted :¶

Deleted : إدماج مواضع املعدات يف التقارير اإللكرتونية
ووالرصد اإللكرتوين  أحد هنج حتسني 

Deleted :  توف

Deleted : يف موقع املعدات اخلاملة لدى استخدام بيانات
نظام املواقع العاملي ودمج هذه األخ ة 

Deleted : رةللبقا

Deleted : اخلاملة
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على  ةنوالستتتتتاك ةقركاملعدات املتالصتتتتتيد بواستتتتتطة فيها  يتميف مواقع الصتتتتتيد املزديتة اليت  التضتتتتتارب بني املعدات منخيفف 
 سواء. حد  

  

Deleted :حيل مشاكل 
Deleted : يف املناطق املزديتة كالضفاف اليت قد تكون

 مستهدفة من الصيادين

Deleted :ين
Deleted :ين
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 2-باء ملحقال
 

 المقترحة لألوسام بحسب نوع المعدات المواضع
 المختلفة المعدات ألنواع المقترحة األوسام

 
 التعليقات الوسم نقاط المعدات نوع

 الدوارة الشباك
 ةالكب   اجلرافة الشباك

 
تتتتتتتتتتتتتب تتتتتتتتتتتتت ّوار ة اكالش   نِ ِبدو  الد 
 الشدّ  حبل

عنتتتتتتتتتتد طرف كتتتتتتتتتتل حبتتتتتتتتتتل علو   -1
 قإذ انطبرئيستتتتتتتتتتتي )حبل الطفو( و 

وضتتتتع األوستتتتام بوت ة جيب  ذلك،
  ؛تزايدية على امتداد حبل املسبار

وعتتتتتتلتتتتتتى التتتتتتعتتتتتتوامتتتتتتتتتتات التتتتتترافتتتتتتتتتديتتتتتتتتتة  -2
والعوامتتتات اإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافيتتتة يف حتتتال 

  ؛استخدامها
، حني كةللشتتتتتتتب ةخمتلف رقعةوعلى  -3

 يكون ذلك عملياً وقابالً للتطبيق. 

 يف حتتتال لكن فقتتتد هتتتذه الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتاك، و ت   قلمتتتا
فقداهنا قد يغر  القماش الداعم إىل القعر ما 

أو املوائتتتل  املرجتتتتاين احليتتتتد امبنظتتتتيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر قتتتتد 
 األخرى. 

  ومن غ  املرجح للشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتباك الدوارة أن تتفتت
 إىل قطع صغ ة. 

 حجم تلتتتك الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتاك وتكلفتهتتتا،  ونظراً إىل
  على الشطآن.عادة ما ختضع لإلصال  

   وهي ال تطر  خطراً يتتتتذكر على املالحتتتتة إذ
أن املعدات تكون قريبة من الستتتتفينة اليت تبز 

 األنوار والعالمات التقذيرية املالئمة. 
  وغالباً ما تستخدم أدوات جتميع السمك مع

ها يف الشتتتباك اجلرافة الكب ة؛ وترد  تتتروط ومس
 نصو  أخرى. 

  الجرافة الشباك
 الشاطئية الشباك

 التتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتويتتتتتتتق  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتاك
  )للمراكب(

عنتد كتل طرف من أطرافهتا وعلى  -1
لتتطتتتتتتتتتتافتتيتتتتتتتتتتات يف احلتتبتتتتتتتتتتل التتعتتلتتو  ا

 ؛الرئيسي
لكيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتة يف وعلى األطراف ا -2

  ؛الشباك، حني ينطبق ذلك
رقعتتتتتتتة رئيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتة من وعلى كتتتتتتتل  -3

 . الشبكة

  ّالشباك الشاطئية عادةً خطراً يذكر  لال تشك
على املالحة مبا أهنا تستتتتتتخدم على مقربة من 

ومن غ  املرجح أن تفقتتتتتتد يف  الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاط .
 البقر. 

 تغطي  للمراكب التابعة لتطويقغ  أن  باك ا
وىل قعر البقر يف املراحل األمن مساحة أكب 
 أو افقداهنوهي بالتايل عرضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ل ،لنصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبها
 قعر. ب العوائق يف الالضرر بسبب إلصابتها

  القماش الداعم قابلة للطفووقد تكون رقع، 
 ةإمكانيوقد تطر  مشتتتتتتاكل حلركات املالحة و 

 اال تباك هبا. 

Commented [A6 :] يقرت  إعادة تنظيم هذا اجلدول حبيث يتبع
 .جلديد لتصنيف املعداتا منظمة األغذية والزراعةنظام 

Deleted :¶

Formatted: Not Highlight



14  TCMFG/2018/4 

 

   الجر شباك

يوضتتتتتع الوستتتتتم مبا تتتتترة خلف كل  -1 الدعامة ذات اجلر  باك
 ؛عمداال الشري على  من الطوقني

خرزة مثبتة بواستتتتتتتتتتتتتتتتطة التلقيم أو و  -2
مركز الدعامة وستتتتتتتتتتتم منقوش على 

  ؛الرئيسية
عتتتنتتتتتتتتتتد األكتتتيتتتتتتتتتتاس التتتطتتترفتتتيتتتتتتتتتتة أو و  -3

 األطراف الكيسية يف الشباك. 

  ً ينطو  و عتتتتادة متتتتا يكون قوامهتتتتا متينتتتتاً جتتتتدا
 القماش الداعممن  اً كمية قليلة نستتتتتتتتتتتتتتتتتتتبي  على

 . للشباك
 .وأحياناً تكون مثقلة جداً بسلسلة 

 عرالق يف القوائم  باك
 
 
 
 
 

 يف املزدوجة القوائم  باك
 القعر
 متوستتتتتتتتتطة القوائم  تتتتتتتتتباك
 العمق

 املزدوجة القوائم  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتباك
 العمق متوسطة

 من ةرئيستتتتتتتتتتي رقعةوستتتتتتتتتتم على كل  -1
ال ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتيمتتتتتتتا القمتتتتتتتاش التتتتتتتداعم، و 
ظر )أن يوباألطراف الكيسية واجل

أدنتتتتتتتتاه لالطالع على معلومتتتتتتتتات 
إضتتتافية بشتتتأن وستتتم املعدات اليت 

  ؛يتم قطرها(
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتاك القوائم أن  رقعينبغي لو  -2

  ؛حبسب التعليمات أدناهتوسم 
وينبغي وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتم اإلثقال، يف حال  -3

 استخدامها. 
ال( املركزية )األثق تكتالتوسم الو  -4

يف حتتتتتتتتتتال الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتاك املزدوجتتتتتتتتتة 
 واملتعددة، عند املقتضى. 

  إن   تتتتتب تتتتتاك القوائم القعرية تغر  عادة وهي ال
تشتتتتتتتتتتتتكل خطراً يذكر على املالحة ولكنها قد 

على عمليات  تشتتتتتتتتتتتتتتكل مع ذلك خطراً ممكناً 
 الصيد. 

  اجلر متوستتتتتتتتطةوجيوز للقماش الداعم لشتتتتتتتتباك 
العمق أن يطفو فيشتتتكل بالتايل خطراً رئيستتتياً 

 للمالحة يف حال فقدانه. 
 وحني تالمس املعتدات القعر تكون عرضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 ،ومكونات أخرى هلا خلسارة رقع من الشباك
 وقد تلقق الضرر باملوائل. 

 األثقال املستتتتتتتتخدمة يف  تتتتتتتباك اجلر  وتشتتتتتتتّكل
متوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتطتتتتة العمق املوجودة عنتتتتد كتتتتل طرف  

للشتتتتتتتتتتبكة  ستتتتتتتتتتفلىالنقاط ال ،كيستتتتتتتتتتي أستتتتتتتتتتفل
 بالقعر. وميكن أن تفقد حني تعلق 

القماش الداعم، مبا تتتتتتتتتتترة  يوستتتتتتتتتتتم -1 اتالكّراء
 ؛خلف اإلطار، حني ينطبق ذلك

خبرزة مثبتتتتتة بواستتتتتتتتتتتتتتتتتتتطتتتة  وتوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتم -2
  ؛وس  اإلطار العلو  يفالتلقيم 

وينبغي لرافتتتتتتتتتتدة القطر، حيثمتتتتتتتتتتا  -3
تستتتتتتتتتتتتتتتتتخدم، أن تكون موستتتتتتتتتتتتتتتتومة 

 خبرزة مثبتة بواسطة التلقيم. 

  ًتكون معظم الكراءات صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتغ ة نستتتتتتتتتتتتتتتتتتتبيتتتتتتتتتا
)بتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتثنتتتتتتاء الكراءات املمكننتتتتتتة يف عرض 

 البقر(. 
  .وهي مصنوعة عامة من الفوالذ 
  ّأمتتتتتا  .ل أ  خطر على املالحتتتتتةوال تشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتت

 .احتمال تسببها بالتلوث فمتدن
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كتتتانتتتت تتتتتألف من رقعتتتة يف حتتتال   -1 الرفع شباك
، يوضتتتتتتتتتع وستتتتتتتتتم تعريفي يف واحدة
 الزاوية. 

  ّلة باليدحجمها صتتتتتتتتتتتتغ  نستتتتتتتتتتتتبياً وهي مشتتتتتتتتتتتتغ 
 عامة. 

متَ  الَصمْيمد   ِشباك    مَدلـمَيمةالم 
 احةالطرّ  الشباك

يف آختتتتتتتر التتتتتتتكتتتتتتتيتتتتتتتس التتتتتتتطتتتتتتتريف أو  -1
  ؛األطراف الكيسية، عند الضرورة

 ثيوتوضتتتتتتتتع األوستتتتتتتتام التعريفية ح -2
 . ذلك ينطبق

  ينبغي لألوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام أن تكون خفيفتتة جتتداً فال
 تؤثر سلباً يف أداء املعدات. 

 الشمممممممممممباك الخيشمممممممممممومية
مَعمق   اكوالَشمَبم   مَدةالم 

  الشباك اخليشومية القعرية
 اخليشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوميتتتة الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتاك
  ة(العائم )الشباك العائمة

تة شباكال  ط   املاِستك 
 توقق ةامل

تتتة الِشباك     املتتتاِسك 
 
 تتتث تتتبـتتتت تتتةامل

 دعامة( )على
 اخليشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوميتتتة الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبكتتتة
 الطبقات متعددة
 طـب قاتِ ال ث الثِيـتتتتتتتتتتة   الشباك

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة والشتتتتتتتتتتتباك ك   املاستتتتتتتتتتتِ
 املختلطة
 رفةاملنج املثلثة الشباك
 يةالقعر  الطافية الشباك

يوضتتتتتتتتع وستتتتتتتتم عند كل طرف من  -1
احلبتتتتتل العلو  الرئيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتي، وعلى 
مستتتتتتتتتتتافات فاصتتتتتتتتتتتلة مناستتتتتتتتتتتبة على 

 احلبل العلو  الرئيستتتتتي، يفامتداد 
  ؛حال كان طوله يفو  املائيت مرت

وبالوسع نقا الوسم كذلك على  -2
طافيات احلبل العلو  الرئيستتتتتتتتتتتتتي، 

  ؛حني ينطبق ذلك
الوستتتتتتتتتتتتتتتم بشتتتتتتتتتتتتتتتكل تزايد  ينبغي و  -3

على امتداد حبل املستتتتتتتتتتتتتتتبار، حني 
  ؛ينطبق ذلك

 وينبغي وسم العوامات واألعالم.  -4

  تم تلوث بيئي حني تفقد أو يب تتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتببقد
 التخلص منها. 

  وقد تتستتتتتتتبب بالصتتتتتتتيد غ  املبا تتتتتتتر وا تتتتتتتتباك
األجسام هبا حني تفقد أو حني يتم التخلص 

 منها. 
  وميكن هلذه الشتتتتتتتتتباك، وخباصتتتتتتتتتة الشتتتتتتتتتباك اليت

تكاد تالمس ستتتتتتتتتطح املياه أن تشتتتتتتتتتّكل خطراً 
ملقوظاً على املالحة بالنستتتتتتبة إىل الصتتتتتتيادين 

ني األخرين للبيئتتتتتتتات اآلخرين واملستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدم
البقرية، وجيب ومسها دائماً مبوجب اخلطوط 

 التوجيهية. 
  وال يتضتتتتح وجود تلك الشتتتتباك إال من خالل

وجود عوامات مرجعية، ينبغي وضتتتتتتتتتتتتتتتعها عند  
 كل طرف ويف مواضع وسيطة مالئمة. 

  وبوستتع بعض أنواع األوستتام التأث  يف العملية
والتستتتتبب بتعقيدات خط ة يف نشتتتتر املعدات 

 أو انتشاهلا. 
   والسالل الفخاخ
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تب تاك  تْصتي تِديـتة الش 
 امل
 الكيسية الشباك

يوضتتتتتتتتتتع الوستتتتتتتتتتم يف مكان ستتتتتتتتتتهل  -1
 هأطراف املوجّ  على الوصتتتتتتول )أ 

 واجهتتتتتتتتتةاملاألعلى وعلى اجليوب 
  ؛زاوية األجنقة(لشاط ، عند ل

 الشتتتتتتتتتتتبكةمن  رقعة عند زاوية كلو  -2
على مستتتتتتتتتتافات  ،أو احلبل العلو 

فاصتتتتتتتتتتتتتلة مناستتتتتتتتتتتتتبة، أو على بعض 
 الطافيات، حني ينطبق ذلك. 

 لكن التلوث البيئي متدن و ب تستتتتتتتتتتتببها احتمال
احليوانتتتتتتات البقريتتتتتتة  ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتاكمن املعروف 
 الضخمة هبا. 

  شتتتتتتتتتكل الشتتتتتتتتتباك املصتتتتتتتتتيدية الكب ة خطراً تقد
 على املالحة وجيب ومسها بطافيات سطقية. 

  ويف حال كانت الشتتتتتتتتتتتتتتتباك املصتتتتتتتتتتتتتتتيدية الكب ة
مثبتتتتتتة بتتتتتالقرب من املمرات املالحيتتتتتة، جيتتتتتب 
ومسهتتتا بتتتأنوار وبعتتتاكستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات للرادار أو بتتتأ  

 أوسام سطقية مالئمة. 
  أما الشتتتتتتتتتتتتباك الكيستتتتتتتتتتتتية فتكون عادة أصتتتتتتتتتتتتغر

 يف املياه الضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقلة أو يفحجماً وهي تثبت 
األهنر، وال تشتتتتتتتتتتكل بصتتتتتتتتتتورة عامة خطراً كب اً 
على املالحتتتة )إال يف حتتتال كتتتانتتتت قريبتتتة من 
 ممرات املالحة( أو احتمال التسبب بالتلوث. 

 الصيد سالل
 السمك سالل

 ؛ينبغي وسم كل سلة فردية -1
 مةاوينبغي وستتتتتتتتتم كل طافية أو عو  -2

 مرجعية

  تستتتتتخدم جمموعة واستتتتعة من أ تتتتكال ستتتتالل
الصتتيد وأحجامها وميكن تركيبها بصتتورة فردية 

 أو ضمن أسطول. 
  وهي ال تشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكتل أ  خطر على املالحتة يف

 حال كانت موسومة جيداً. 
  الصيد غ  املبا ر"بت قد تتسبب و. " 
  قد تشتتتتتتكل حبال العوامات خطراً كب اً على و

 . ااحليوانات الضخمة اليت قد تشتبك هب

يوستتتتتتتتتتتتتتتتتم وستتتتتتتتتتتتتتتتت  كل حبل علو   -1 التخزين  باك
 ؛رئيسي أو اإلطار العلو 

 . من الشباك وطرف كل كيس -2

  توضتتتتتتتع  تتتتتتتباك التخزين عادة يف مياه ضتتتتتتتقلة
ً )على عمق يرتاو  بني  مرتاً(  15و 10جتتتتتدا

وقد تشتتتتتتتتتتتتتتتكل خطراً على املالحة حني تكون 
 قريبة من ممرات املالحة. 

  ويف حال كانت  تتتتتتتتتتباك التخزين مستتتتتتتتتتتخدمة
انطالقاً من ستتتتتتتتتتتتتفينة، فعلى الستتتتتتتتتتتتتفينة أن تبز 
األنوار والعالمات التقذيرية املالئمة لستتتتتتتتتفينة 

 راسية  ارس الصيد. 
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 والستتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتاجتتتتتات احلواجز
 وغ ها والسدود

توضتتع األوستتام يف األماكن ستتهلة  -1
البلوغ )أ  عنتتتتتتتد أطراف املوجتتتتتتته 

  .األعلى واجليوب(

  ًقد تشكل احلواجز والسياجات الكب ة خطرا
 على املالحة. 

 ا)مب والحبال الشصوص
 الصتتتتتتتتتتيد معدات يشتتتتتتتتتتمل
 باحلبل(

  

 اليتتتتتتتتتدويتتتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتارات
 بقصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتة والصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتارات

  يدوياً( )املشغلة
 اليتتتتتتتتتدويتتتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتارات
 بقصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتة والصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتارات
 )املمكننة(

ال يوصتتى بأ  أوستتام ولكن جيب  -1
 وسم السفينة لغايات الرتخيص. 

  ال تشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتل أ  خطر على املالحتتتتتتة، أمتتتتتتا
 احتمال تسببها بالتلوث فمتدن جداً. 

  توسم اآلالت عادة برقم تسلسلي يتم إدراجه
 يف بيان اجلرد التابع للسفن. 

 يةالراس الصنارية احلبال
 رفةاملنج الصنارية احلبال
 لةاخلام الصنارية احلبال
 العمودية احلبال

ينبغي وضتتتتع األوستتتتام على احلبال  -1
عند كل طرف وعلى  الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنارية

  ؛مسافات فاصلة مالئمة
وينبغي أيضتتتتتتتتتتتتتتتتتاً وستتتتتتتتتتتتتتتتتم الطافيات  -2

  ؛والعوامات
 العوامتتتتتتتتتتاتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتتتتدام  وينبغي -3

أو املستتتتتتتتتتتتجيبة للستتتتتتتتتتتواتل  الراديوية
حيتتتث يكون ذلتتتك منتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتًا أو 
ممكنتتتتتتتاً، عنتتتتتتتد كتتتتتتتل طرف، وعلى 

 7و 6مستتافات فاصتتلة ترتاو  بني 
 . أمتار

 يتكون من وحدات  ميكن للقبل الصنار  أن
 كيلومرتاً.   40لفة وأن يصل طوله حىت خمت

  طحستتتتتتتتتتتتتوميكن للقبال الصتتتتتتتتتتتتتنارية القريبة من 
املياه أن تشتتتتتتتتتّكل خطراً ملقوظاً على املالحة 

ئات خرين للبياآلبالنستتتتتتتتتتتتتبة إىل املستتتتتتتتتتتتتتخدمني 
البقريتتتتتتتتة، وجيتتتتتتتتب ومسهتتتتتتتتا مبوجتتتتتتتتب اخلطوط 

 التوجيهية.
 وجود تلتتتتتتك احلبتتتتتتال الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتاريتتتتتتة  وال يظهر

لصيادين اآلخرين ومستخدمي البيئة البقرية ل
إال من خالل وجود العوامتتتتات املرجعيتتتتة اليت 
ينبغي وضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعهتتتتا عنتتتتد كتتتتل طرف ويف مواقع 

 وسيطة. 
  وتفتتاديتتاً للتضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارب بني املعتتدات، مثالً بني

ستتفن الصتتيد واحلبال الصتتنارية القاعية، حيث 
ى امتتتداد وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتم احلبتتال القتتاعيتتة عل ال ميكن

اإلدارة القتتتتتائمتتتتتة على  من  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأناقهتتتتتا، نطتتتتت
ين داملناطق، أو االتصتتتتتتتتتال الفاعل بني الصتتتتتتتتتيا

 ، احلؤولالذين يستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخدمون معدات خمتلفة
 دون تكرر فقدان املعدات. 
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ال ضتتتتتترورة لوستتتتتتم معدات الصتتتتتتيد  -1 اجلرّ  صنارات
 ولكن ينبغي وسم السفينة 

 الً على البيئتتتتة وعلى يئتشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتل خطراً ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 .البقرية حني تفقدالكائنات 

  المختلفة المعدات
 

 احلربات

ينبغي وضتتتتتتتتتتع الوستتتتتتتتتتم على مكان  -1
غ  قريتتتتتتب من اجلزء النتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

من أجل تفاد  عرقلة  ،للمعدات
  عملها.

 ها ولكن األكثر بساطة إهنا من معدات الصيد
صتتتايد مشتتتكل واستتتع تفادياً للوائح تستتتتعمل ب
انت من أوىل معدات الصتتتتتتيد وقد ك ،األمساك
التشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتريعات على ومسهتا هلتذا  نصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاليت 

 بالذات. السبب
ال ضتتتتتترورة لوستتتتتتم معدات الصتتتتتتيد  -1 املضخات

 .ولكن ينبغي وسم السفينة
  اآلالت التتتتتتتتتابعتتتتتتتتةتوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتم عتتتتتتتتادة كجزء من 

 ؛لسفينةل
  وجتمع يف أحيتتان كث ة مع معتتدات الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتد

 .األخرى مثل الشبكة اجلرافة الكب ة
ينبغي للبنيتتة الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتطقيتتة للطوف  -1 السمك تجميع أدوات

 أنالواقعتتتتتتة حتتتتتتتت املتتتتتتاء  جزائتتتتتتهألو 
 تعريفي ماد  وستتتتتتتتتتم على تنطو 
، وينبغي للعوامات الراديوية موحد

ون أن تكأو املستتتتتتتتتجيبة للستتتتتتتتواتل 
تبع تموصتتتتتتتتتولة هبا حبيث تستتتتتتتتتمح ب

 قييف الوقت احلقي املكاين هاموقع
ات لغاي ،أن توستتم وتوصتتلجيب و 

  الرصد والتتبع على حد سواء.

  تستتتتتتتتتتتتتتتخدم أدوات جتميع الستتتتتتتتتتتتتتمك يف املقام
 األول مع الشباك اجلرافة الكب ة. 

 ع لعملية الوستتتتتم الرامية إىل حتديد املوق وينبغي
أن تنطو  على أعالم وعاكستتتتتات إل تتتتتارات 

  .املقتضىالرادار وأنوار حبسب 

 اإلبالغ عن بيتتتانتتتات مواقع العوامتتتات  وينبغي
املستتتتتتتجيبة للستتتتتتواتل إىل الستتتتتتلطة اإلدارية من 
أجل تشجيع اسرتاتيجيات أفضل املمارسات 

ة من احلستتتتتتاستتتتتتللتعاطي مع البيانات التجارية 
  .حيث التوقيت

 
 المقطورة الشباك لوسم إضافية توصيات

 
 شتتتتتبكةل الداعم القماش من قستتتتتم أو كاملة   تتتتتبكة استتتتترتداد يتم حني املالكة اجلهة على التعرف تيستتتتت  أجل من 
 تلك تكون ام وغالباً  تعريفية. أوستتتتتتتتتتتام هلا تكون أن ور الضتتتتتتتتتتتر  من اجلر(،  تتتتتتتتتتتباك من خمتلفة أنواع إىل عادة تعود) مقطورة
 ملكوناتا تلك منوتتضتتتتتتتتتتتتت (.رقع)ال رئيستتتتتتتتتتتتتية مكونات بضتتتتتتتتتتتتتع من أكثر على تنطو  ال عادة ولكنها جداً، كب ة  الشتتتتتتتتتتتتتباك
 مبا الشتتتتتباك تلك يددحت وينبغي الكيستتتتتية. واألطراف التمديد أو لةاإلطا وقطع اجلانبية رقعوال واملربعات كياسواأل األجنقة

  أدناه. إليه مشار هو ما حبسب أوسام ثالثة عن يقل ال
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  الجانح طرف
 

  املقرتحة الوسم نقطة
 
 .وجيب وصلها باحلبل الرأسي ،ي وضع األوسام على طرف اجلانح العلو  األمينغنبي -4
 
 املقرت  الوسم نوع
 
على  شتتتارةون حترك الددات بطريقة حتول ينبغي لألوستتتام، اليت حتمل املعلومات املناستتتبة املشتتتّفرة، أن توصتتتل باملع -5

 الشبكة خالل عمليات املناولة العادية للمعدات. 
 

 سفليال القسم
 

 ههذ على ةاملالك اجلهة عريفلت واحد وستتتتتم وضتتتتتع ينبغي فقدان،لل أو للضتتتتترر التعرض  تتتتتديد القستتتتتم هذا أن مبا 
 أن مبا الكيستتتتي( الطرف )باستتتتتثناء الصتتتتيد  تتتتبكة من كةاملشتتتتبّ  لألقستتتتام كافياً   ومساً  ذلك يعتبو  الداعم. القماش من الرقعة

  بكاملها. الشباك أو السفلى األقسام عادة ختص عنها املبلغ العرضية الفقدان حوادث
 

  املقرتحة الوسم نقطة
 
الثاين  يسكمن نقطة االلتقاء بالاألول، قبل مخس حبكات  كيساألوستتتتتتتتتتتتتتام على احلافة اخللفية للينبغي وضتتتتتتتتتتتتتتع  -6
  من مركز الرقعة )كقد أدىن(.بالقرب و 
 
 املقرت  الوسم نوع
 
لنوع الوسم  وينبغيمعلومات مشفرة.  وتنطو  على التآكل تسبب والللخدش تكون مقاومة  ينبغي لألوسام أن -7

أل  نوع من املعدات املقطورة )باستتتثناء الكراءات  الزمة. واألوستتام املذكورة أعاله املستتتخدم أال يغّ  أداء القماش الداعم
 .هذا هو  رط احلد األدىن، وهو ال يتضمن ومساً لألطراف الكيسيةو  املادة الرئيسية. هو تشبيكحيث ال و باك المبارا(

 
 الكيسية األطراف

 
  كالتايل   متعددة، غايات الكيسية األطراف وسم يستويف 

 
 حتديد اجلهة املالكة )اسرتداد الطرف الكيسي أو الشبكة(؛  -1
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 من تداب  الصون؛  تدب اً  ويعد -2
 ويوفر مؤ راً إىل إصدار  هادة؛  -3
 ويتيح التعريف خالل عمليات النقل.  -4
 

 املقرتحة الوسم نقطة
 
لطرف اة إطالة عاملفصل )قط منمخس حبكات حتت ة العلوية، ععلى األوسام أن تكون على الطرف اخللفي للرق 8

 .لقسم األعلى من الطرف الكيسيباموصولة و الكيسي( 
 
 املقرت  الوسم نوع
 

  .املعلومات املشفرة املناسبة ينطو  علىر أو سلكي لإلقفال ختم مصغّ  
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 جيم ملحقال
 

 إرشادات إلى وسم معّدات الصيد لتحديد موقعها
 

 ستتتتتتخدمنيوامل بيةاقالر  والستتتتتلطات الصتتتتتيد لستتتتتفن الستتتتتما  يف ،املعدات وستتتتتم من الرئيستتتتتية األهداف أحد يتمثل 
 ستتتتتفينة غياب يف ستتتتتيما ال تفاديها، وبالتايل املياه يف املنتشتتتتترة الصتتتتتيد معدات مواقع بستتتتتهولة حيددوا بأن اآلخرين البقريني
  التالية  فهي الصيد معدات لوسم األساسية شروطال أما املسؤولة. الصيد
 

ّ  غييث ال والعوامات وغ ها( أن يكون مناستتتتتتتتتتتتتبًا حب مصتتتتتتتتتتتتتابيح اإلنارةالوستتتتتتتتتتتتتم )أ  األعالم و  أجهزةعلى حجم  -1
لك من مع ما ينجم عن ذ ،ؤثر يف املناولة على ستتتتتتتطح الستتتتتتتفنيوال  اليت تتستتتتتتتم هبا املعدات، خصتتتتتتتائص الصتتتتتتتيد

 تداعيات على سالمة الطاقم واستقرار السفينة. 
 أو خطرة على صعيد نشرها وانتشاهلا. وينبغي ألجهزة الوسم أال تكون صعبة  -2
لة الة وقابتكون فعّ  كما جيب أنمن أية حافة حادة.   خال أن تكون ذات تصتتتتتتتتتتتتتتتتتميم راداروينبغي لعاكستتتتتتتتتتتتتتتتتات ال -3

 الستشعارها بطريقة موثوقة. 
 رة للطاقة وصغ ة احلجم. اإلنارة أن تكون قوية ومتينة وموفّ  مصابيح وعلى -4
 بسعر مقبول يف سيا  املصيد املعين.  أن تكون متاحةً  الوسمأجهزة وعلى  -5
 

 العوامة ةرؤي على الدانية الستتتتفن قدرة من تزيد أن وبأعالم للرادار وبعاكستتتتات بأنوار املزودة العوامات  تتتتأن ومن 
 ةاملالك جلهةا  ّكن أهنا كما  الصتتتيد. معدات حول بستتتالمة اإلحبار يف األخ ة هذه ستتتاعدوت الصتتتيد، معدات على الرافدية
 يشتتتت  أن بجي  ريةالتقذي واألنوار للعالمات الرئيستتتتي النظام فإن ذلك، إىل وباإلضتتتتافة أبعد. مستتتتافة من الوستتتتم تبيان من
 يف الصتتتتتتتيد ممارستتتتتتتة نم ،نقلةاملت املعدات عن املستتتتتتتؤولة ينةالستتتتتتتف تتمكن حبيث ،اخلاملة املعدات فيه توجد الذ  االجتاه إىل

  .األخ ة هذه فقدان إىل غالباً  املعدات بني التضارب احتمال من األدىن احلد مع اجملاورة املناطق
 

 عن يقل عمق على توجد اليت األخرى واملعدات الستتتتتتتمك جتميع أدوات أنواع وبعض واخليوط الشتتتتتتتباك شتتتتتتتّكلوت 
 صتتتترامة أكثر نظام ىلإ ضتتتتعخت بالتايل وهي العابرة، الستتتتفن إىل بالنستتتتبة املالحة على اً خاصتتتتّ  اً خطر  ،املاء ستتتتطح حتت املرتين
 حبيث ملعداتا هتيئة لدى بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت"البوابات"( )تعرف خالية مستتتاحات ترك جيب تلك، الصتتتيد معدات إىل وبالنستتتبة للوستتتم.
 عند "البوابات" هذه ستتتتتمو  ينبغيو  كثيفة.  الستتتتت  حركة فيها تكون يتال املواقع يف بستتتتتالمة، عبها املرور من الستتتتتفن تتمكن
  اهبها ما أو بقارةال إىل املوجهة للبالغات ينبغي مناسباً، األمر يكون وعندما ق.التطبي عملي ذلك كان  حال يف طرفيها،
 املعدات. تلك وجود فيها حيتمل اليت املواقع إىل تش  أن للمعلومات، عامة مصادر من
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 الالسلكية والمنارات واألعالم الرادار وعاكسات اإلنارة ومصابيح العوامات
 الصيد معدات لوسم المستخدمة

 
 بيحملصتتتتتا بغيين الطاقة، استتتتتتهالك يف التوف  أجل ومن متعددة. وألوان وأحجام بأ تتتتتكال تتوفر اإلنارة مصممممابيح 
 استخدام عب مثالً  مس،الش بزوغ عند يطفئهاو  الظالم حلول عند تلقائياً  شّغلهاي استشعار جبهاز زّودت أن التقليدية اإلنارة
  يف حةمتا يستتتتل ولكنها ،الطاقة عالية الوامضتتتة املصتتتابيح عادة وتستتتتخدم فـعالة. غ  يتراء حتت بأ تتتعة راستتتتشتتتعا جهاز
 املطلوبة األنوار وبني نهابي التباس ينشتتأ أن جيب وال ،حبريني ميلني مستتافة على مرئية تكون أن لألنوار وينبغي البلدان. كل

  الضوئية. املنارات أو اإلر اد منارات أو املالحية لعواماتل أو ،االصطدام منع لوائح مبوجب للسفن
 

 مستتتتتتوى على لقو امل التقدم حيرز مل ولكن عاماً  30 حوايل منذ األستتتتتوا  يف موجودة المشمممع الديود مصمممابيح 
 من للطاقة استتتتتتتتتتهالكاً  أقل املشتتتتتتتتتعّ  الديود مصتتتتتتتتتابيح وإن األخ . العقد يف إال ،و تتتتتتتتتكلها وكفاءهتا وطاقتها ولوهنا إ تتتتتتتتتراقها
 )هي خمتلفة بألوان رتتوف ذلك، عن فضتتتالً  البقرية. لإلنارة بديهياً  خياراً  جيعلها ما ،منها حجماً  وأصتتتغر املتوهجة املصتتتابيح
 لستتتتتتلطات ةالدولي للرابطة ةيمضتتتتتتالو  إل تتتتتتاراتا لتالئم برجمتها وميكن ،واألزر ( واألصتتتتتتفر واألبيض واألخضتتتتتتر األيتر عادة

 ميل نيب رؤيتها نطا  يرتاو  قد حجمها، وحبستتتتتب الطلب. على مصتتتتتممة للومض جديدة أمناط أ  عن فضتتتتتالً  ،املنارات
 ،املياه( دخول من احلماية صخي ما يف 68IP درجة على مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنفة )أ  متينة تكون دق وهي حبرياً. ميالً  12و واحد حبر 
 الطاقة ألوا  و/أو اتالبطاري بواسطة بالطاقة تزويدها وميكن سنوات. العشر تفو  خدمة فرتة ولديها صيانة إىل حتتاج وال

 أو يانةصتتتتتت أية عملياً  األجهزة تتطلب ال ولذا  ستتتتتتنوات مخس إىل ثالث من البطاريات صتتتتتتالحية مدة وترتاو  الشتتتتتتمستتتتتتية.
  القلوية. اتالبطاري بواسطة املشغلة التقليدية املصابيح من أفضل جيعلها ما الفرتة هذه خالل إضافية تكاليف

 
 املزودة سفنال إىل بالنسبة الرافدية العوامة كشف  نطا  زيادةل مفيدة مساعدة وسيلة تكون قد الرادار عاكسات 
 وينبغي .املعدات جتنب يف العابرة الستتتتتتتتتتتتفن ويستتتتتتتتتتتتاعد املعدات، مكان حتديد يف الصتتتتتتتتتتتتيد ستتتتتتتتتتتتفن يستتتتتتتتتتتتاعد قد فهذا برادار.

 صلبةال لىع سلكيةال األنواع لوتفضّ  العمودية. الرافدة على عالياً  ارفعه ميكن كي  الوزن خفيفة تكون أن الرادار لعاكسات
  مستديراً. أو األسطح مثاين تقليدياً  يكون أن الرادار عاكسات شكلل ميكنو  للهواء. مقاومتها خلفض منها
 

 النور رؤية هفي حتجب ال موقع يف توضتتتتتتتع أن جيب كنول الوستتتتتتتم. رؤية على القدرة زيادةل هاعرضتتتتتتت جيب األعالم 
 العاتية.  الريا  وجهب منتصتتتتتتبة الوقوف على الرافدية العوامات قدرة يف تؤثر ال حبيث مناستتتتتتباً  حجمها يكون أن وجيب .ليالً 

 منتصتتتتتتباً. الوقوف لىع العلم قدرة يف تؤثر وال تبللت إذا حىت خفيفة تكون حبيث للمياه مقاومة مواد باستتتتتتتخدام ويوصتتتتتتى
 هناك كان  حال )يف الرافدة على علمني بني املسافة تقل وأال سنتمرتاً  35تتتتتتتتتتتتتتتتتتتب 25 األقل على تبلغ أن العلم ملقاييس وينبغي
 استتتتتتتتتخدامب يوصتتتتتتتتى وهنا كب ة،  مستتتتتتتتافات على مرئية تكون أن العلم أللوان وينبغي ستتتتتتتتنتمرتات. 10 واحد( علم من أكثر
  األسود. اللون أو الفلورية األلوان

 
 جيادإل راديو  نظام بواستتتتتتتطة الحقاً  كشتتتتتتتفها  ميكن اليت الصتتتتتتتيد معدات لوستتتتتتتم تستتتتتتتتخدم الالسممممملكية المنارات 
 فيها يكثر يتال اطقاملن يف فق  مالكيها قبل من عوامة كل   ييز ميكن حبيث زةو مرم إ تتتتتتتتتتتتتتتتتارة إرستتتتتتتتتتتتتتتتتال وميكنها االجتاهات.

Deleted :مث من

Deleted :جداً  وصغ ة 
Deleted :توف ها ميكن 

Deleted : ىأخر
Deleted : 1 حبر  ميل

Deleted : الطاقة

Deleted :3 سنوات 5 إىل
Deleted :العادية

Deleted :اسرتدادها 
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 كشتتتتتف  تطيعتستتتتت ماستتتتتقة استتتتتتقبال بأجهزة ةً مزود البقر لستتتتتال  والتابعة التجارية الستتتتتفن من العديد أصتتتتتبح وقد .الصتتتتتيد
 تلك وتعتب قة.املنط يف صتتتتتتتتتتيد شتتتتتتتتتتاطن وجود إىل العابرة الستتتتتتتتتتفن تلك بالتايل فتنبه املنارات تلك عن الصتتتتتتتتتتادرة إل تتتتتتتتتتاراتا

 لقيتع نيح ستتتتيما وال ،تكلفتها كفاءة  درسي أن جيب األمساك مصتتتتايد نم كل  أن ولو ،تقنياً  اجليدة اخليارات من األوستتتتام
  .النامية البلدان يف النطا  صغ ة األمساك مبصايد األمر
 

 صتتتتتتلبة أو لنفخل قابلة عوامة بواستتتتتتطة كث ة  أحيان يف تصتتتتتتنع وهي  تتتتتتكلها حيث من تتفاوت الرافدية العوامات 
 الستتتارية على قبضت اليت الرافدية العوامة وستتت  يف ةفجو  عب الستتتارية إدخال يتم األلومينيوم. أو البالستتتتيك من ةستتتاري مع

 الرادار اتعاكستتتتت و/أو األعالم قدرة رهن الثقل هذا حجم ويكون انتصتتتتتاهبا. لضتتتتتمان الستتتتتارية بقاعدة ثقل ويرب  بثبات.
 عوامةال هذه رؤية املمكن ومن .الستتتتتتتتتتتتتتتتارية وطول الستتتتتتتتتتتتتتتتائدة املناخية الظروف وكذلك اآلخر، الطرف يف اهلواء مقاومة على

 كانت  حال يف ،الرادار بواستتتتتتتتطة أبعد مستتتتتتتتافة على رصتتتتتتتتدها وميكن اجملردة بالعني حبرية أميال 3 إىل تصتتتتتتتتل ملستتتتتتتتافة الرافدية
 حب داماستتتتتتتتخب احلاجة، دعت إذا األعالم وعلى العوامة على املعدات عن تفاصتتتتتتتيل وستتتتتتتم وينبغي للرادار. بعاكس مزودة
 هذه ألن ،الرافدية العوامات مع باالقرتان عادة إضتتتتتتتتتتتتتتتتافية عوامات وتستتتتتتتتتتتتتتتتتخدم .والرقابة الرصتتتتتتتتتتتتتتتتد لغايات للمقو قابل غ 

 لنطا ا صتتتتتتتتتتغ ة الصتتتتتتتتتتيد معدات يف ولكن الصتتتتتتتتتتيد. معدات دعم ستتتتتتتتتتبيل على وليس الوستتتتتتتتتتم قبيل من تستتتتتتتتتتتخدم األخ ة
  .واحدة عوامة ضمن مدجمة كث ة  أحيان يف الوظائف تكون الساحلية، املناطق لدى املستخدمة

 
أن تكون  ،البقر يف عرضأدوات جتميع الستتتتتتتمك  يف اً اليت تستتتتتتتتخدم كث  وينبغي للمنارات املتصتتتتتتتلة بالستتتتتتتواتل، و  

يف هذه  بة بناء على التعليمات الواردةمركّ  ،مزودة بعوامة رافدية مع علم ومصتتتتتتتتابيح ومنارة الستتتتتتتتلكية أو متصتتتتتتتتلة بالستتتتتتتتواتل
 التوجيهية.اخلطوط 

  

Deleted :صادرة إ ارات 

Deleted :للنفخ القابلة

Deleted :أنظر(  ً2011/404 أيضا CIR11 املادة ؛)

Deleted : ًأحيانا
Deleted :الساحل
Deleted :كأداة مساعدة لصيد السمك
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 مرفق
 

 وسم موقع المعدات في العمود المائي
 

 وموقعها يدالص معدات تحديد أجل من التحذيرية والعالمات لألنوار موحد نظام لتطبيق املنظمة اقرتا  أعدّ  
 منظمة )تقرير دالصتتتتتتتي معدات وستتتتتتتم بشتتتتتتتأن اخلباء مشتتتتتتتاورة عن 1991 عام يف صتتتتتتتادر تقرير أستتتتتتتاس على 1 1996 عام يف

 توىحم أما الدولية. البقرية املنظمة مناقشتتتتتتتتتتتات ونتائج به( اخلا  وامللقق األمساك مصتتتتتتتتتتتايد عن 485 رقم والزراعة األغذية
  2التايل فهو 1996 عام يف الصادر املعدات( رسوم دون )من لققامل هذا
 
 أحكام عامة -1
 

األخرى إىل انتشتتتتتتتتتتار معّدات الصتتتتتتتتتتيد، جيب أن بغية يتاية صتتتتتتتتتتياد  األمساك ومعّداهتم، ومن أجل تنبيه الستتتتتتتتتتفن  1-1
تلقظ الدول يف تشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتريعاهتا الوطنية اعتماد نظام موحد لألنوار والعالمات التقذيرية للمالحة من أجل حتديد 

 معّدات الصيد وموقع تلك املعدات يف املياه.
 

ة للستتتتتتتتتتتفن وللجهات املشتتتتتتتتتتتغل وعلى الدول أن تلقظ إدراج تفاصتتتتتتتتتتتيل هذا النظام يف البامج التدريبية للصتتتتتتتتتتتيادين 1-2
 األخرى.

 
وعلى ضتترورة االمتثال لنظام األنوار والعالمات التقذيرية املتصتتل مبعدات الصتتيد ولوازم الصتتيد وستتفن الصتتيد أن  1-3

 إصدار الرتاخيص بالصيد. من  روط تكون  رطاً 
 
 األحكام التقنية -2
 

 ينبغي للنظام أن يراعي  2-1
 

 الدولية ملنع التصادم يف البقر؛أحكام اتفاقية األنظمة  )أ(
 مبا فيها لوائح املالحة اليت تنظّم مصايد األهنر أو البق ات أو املياه الساحلية؛ ،وأية لوائح حملية (ب)
 واللوائح املتصلة باملنشآت البقرية؛ (ج)
 ونظم وسم معدات الصيد لغاية حتديد هوية اجلهة املالكة. د()

 
 واملوصولة مبعدات الصيد أن تكون  الداّلة على املوقع وحيثما كان ذلك ممكناً، ينبغي لكل املؤ رات  2-2
 

                                                      
التوجيهية الفنية  خطوطللالرابع )اقرتا  تطبيق نظام موّحد لألنوار والعالمات التقذيرية للمالحة من أجل حتديد معّدات الصيد ومواقعها(،  لققامل  1

 (؛1996. منظمة األغذية والزراعة، )1للمنظمة لتققيق الصيد الر يد. الرقم 
على اتفاقية األنظمة الدولية  1996نظراً إىل التعديالت املمكنة اليت أدخلت بعد عام  1996قد تدعو احلاجة إىل حتديث هذا املقرت  الذ  يعود لعام   2

بشأن وسم  2016جزءاً من اخلطوط التوجيهية النهائية. وقد أوصت مشاورة اخلباء لعام  املرفقاإلضافة إىل ذلك، ليس هذا ملنع التصادم يف البقر. ب
 معدات الصيد باملضي قدماً بالتوصيات احلالية.   
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  البقر؛ سطح ندع حبريني ميلني عن تقل ال مسافة على ،هناراً  الصايف املناخ يف اإلمكان قدر للعيان بارزة )أ(

 وحتمل عاكسات للرادار؛  (ب)

خصتتتتائصتتتتها مع خصتتتتائص أوستتتتام املالحة واليت ميكن رؤيتها يف ليلة صتتتتافية  تتضتتتتارب ال مصتتتتابيح وحتمل (ج)
 على مسافة ال تقل عن ميلني حبريني؛ 

 .النهار خالل رؤيتها يف تساعد فلورية مادة من مصنوعة ملونة أعالم أو بعلم مزودة تكون وأن (د)
 

 وعلى األنوار والعالمات التقذيرية أن تدل أيضاً على اجتاه املعدات الثابتة واملنجرفة ونطاقها.  2-3
 

وميكن لألجهزة اإللكرتونية مثل أجهزة اإلرستتتتتتتتتتال واالستتتتتتتتتتتجابة واملنارات الالستتتتتتتتتتلكية اليت تشتتتتتتتتتت  تلقائياً وبصتتتتتتتتتتورة  2-4
 أن تلك إال األنوار والعالمات التقذيرية. ىلأن تستتتتتتتخدم باإلضتتتتتتافة إ ،متواصتتتتتتلة إىل موقعها بواستتتتتتطة اإل تتتتتتارات

األجهزة ال جيتتب أن تعمتتل على ترددات قتتد تتضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارب مع األجهزة األخرى املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتختتدمتتة للمالحتتة والبقتتث 
 واإلنقاذ. 

 
 د تطبيق نظام موحّ  -3
 

تتتتةينبغي لكل سلة  3-1 تتتتب تتتتك  واسطة بة ف تتتتْو   رافدة ومعدات أخرى مشاهبة، أن توسم بمركّ  صيد وفخ و بكة كيسية و  
 أما املعدات املنظمة ضتتتمن ستتتلستتتالت، مثل الستتتالللإل تتتارة إىل موقعها.  املاءستتتطح عوامة أو جهاز آخر عند 

 املرتبطة خبي ، فيجب أن توسم يف كل طرف منها بواسطة عوامة.  املتعددة
 

ن حتت سطح حافتها العليا املتواصلة على عمق يفو  املرتي اليت توجدصيد الراسية أو املنجرفة، وينبغي ملعدات ال 3-2
 املاء، أن توسم بالطريقة التالية  

 
ينبغي ملعدات الصيد املوجودة حتت سطح البقر واليت  تد من مرساة أو سفينة أم، أن توسم عند طرفيها  )أ(

وال ينبغي للمستتتتتتتافة بني األوستتتتتتتام الوستتتتتتتيطة وبني األوستتتتتتتام عوامة رافدية، ويف مواضتتتتتتتع وستتتتتتتيطة. بواستتتتتتتطة 
د ويف حال كانت معدات الصتتتتتتتتتتي ستتتتتتتتتتام الطرفية أن تتعدى الكيلومرت.الوستتتتتتتتتتيطة األقرب إىل األطراف واألو 

 متصلة بسفينة، ال ينبغي لطرف املعدات األقرب إىل السفينة أن حيمل ومساً؛ 
املعدات  كعند أقصتتى غرب تل الرافدية الواقعةتعرف عليها يف ستتاعات النهار، ينبغي للعوامة ومن أجل ال (ب)

أمتتتا  ر، أو بعلم واحتتتد وبعتتتاكس للرادار.املمتتتتدة أفقيتتتًا يف البقر أن تزود بعلمني اثنني الواحتتتد فو  اآلخ
 ؛ اكس للرادارفيجب أن تزود بعلم واحد أو بع األقصى  رقاً د الطرف العوامة الرافدية الواقعة عن

زود مبصتتتتتتتتتتباحني أن ت عند الطرف األقصتتتتتتتتتتى غرباً الرافدية ل، ينبغي للعوامة اللي ستتتتتتتتتتاعات يف عليها وللتعرف (ج)
  ا  واحد أبيض.د مبصبأقصى الشر  جيب أن تزوّ  إىلفيما أن نظ هتا الواقعة  ،أبيضني الواحد فو  اآلخر

 
ن الستتتتتتتف على راً خط بالتايل تشتتتتتتتتكل واليت املائي، للعمود العلويني املرتين ضتتتتتتتتمن املوضتتتتتتتتوعة الصتتتتتتتتيد معدات وعلى 3-3

 الصغ ة العابرة أن توسم بالطريقة التالية  
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اماً عليا حتمل أوستتتتتتتتتتتتتتتبعوامات رافدية  تزود أن املعدات ألطراف ينبغي النهار، ستتتتتتتتتتتتتتتاعات يف عليها للتعرف )أ(
 رت واحد متزيد عن  تبعد بينهما مستتتتتتتتتتتتتافة تتتتتتتتتتتتترط أال ، األخرى، الواحدة فو  المتني دائريتنيتتألف من ع

  ؛نصف قطر الدائرة السفليةعن   رط أال يقل حجمه ر الدائرتني العلويتني أصغريكون قطف
وللتعرف عليهتتا يف ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتات الليتتل، ينبغي للعوامتتات الرافتتديتتة املوضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوعتتة عنتتد طرف املعتتدات أن تزود  (ب)

مبصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتاحني أصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفرين الواحتتد فو  اآلخر على مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتة ال تقتتل عن املرت الواحتتد بينهمتتا، وأن تكون 
 خصائصهما خمتلفة عن املصابيح املوصولة بالعوامات الوسيطة؛ 

 على ةموضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوع وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتيطة عوامات هلا تكون أن واحد كيلومرت  من أكثر على  تد اليت للمعدات وينبغي (ج)
 دائرية المةع هلا تكون أن الوستتتتتتيطة الرافدية العوامات وعلى واحد؛ كيلومرت  عن تزيد ال فاصتتتتتتلة مستتتتتتافات
  لياًل؛ واحد أصفر ومصبا  هناراً  عليها للتعرف واحدة

 البوابة جانيب من كل  وسم وينبغي .السطقية للسفن السهل املرور تأمني أجل من" بوابات" توف  وينبغي (د)
  الرافدية؛ العوامات تلك عن أمتار 10 تبعد أكثر من أال األقرب الوسيطة للطافية وينبغي رافدية؛ بعوامات

 ة للصيد. بسفين املوصول طرفها عند للمراقبة اخلاضعة املعدات وسم ينبغي وال (ه)
 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتب تتتتتتتتتتتتتتتتتتاك و  "دان" اليت تستخدم مع املعدات النا طة، مثل الصيد بالشباك الراسية، من نوع عواماتلوينبغي ل 3-3 الش 
منارِْكتيـتة  . 2-2ِبع تّوام تة  والشباك اجلرافة الكب ة، أن  تثل لألحكام الواردة يف الفقرة  الد 

 
سائل لتقديد و أن حتمل وينبغي وسم أدوات جتميع السمك بنفس الطريقة اليت يتم فيها وسم معدات الصيد، و  3-4

 4-2وينبغي لشروط الفقرة . 2-2لألحكام الواردة يف الفقرة ومن  روط احلد األدىن أن  تثل . اً هنار  الً مواقعها لي
 أن تسر  على استخدام األجهزة اإللكرتونية املركبة على أدوات جتميع السمك. 

 
 الخصائص التقنية -4
 

 ينبغي للعوامة الرافدية أن تستويف املتطلبات التالية   4-1
 

 لطول وميكن قل؛األ على مرتين بطول تكون أن الطافية العوامة فو   تد اليت الرافدية العوامة ستتتتتتتتارية على )أ(
 هبذه وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتومةامل الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيد عدة بأن تعتب املعنية اإلدارة كانت  حال يف املرتين عن يقل أن الرافدية العوامة
  املالحة؛ على خطراً  تشكل ال الطريقة

 وحيثما تكون عاكسات الرادار مطلوبة، جيب أن تركز يف أعلى السارية؛  (ب)
سنتمرتاً عرضاً؛ وحني تدعو احلاجة إىل علمني،  35سنتمرتاً طواًل و 25يقل عن أال  حلجم األعالم وينبغي (ج)

ستتتتتتتتتتتتتتتنتمرتات وأن تكون األعالم مصتتتتتتتتتتتتتتتنوعة من مواد مانعة للماء  10ينبغي للمستتتتتتتتتتتتتتتافة بينهما أال تقل عن 
 وبألوان فلورية؛ 

 ابيح بالسارية حبيث ال حيجبها أ  علم؛ املص وصل وجيب (د)
رقم  الفقرة عليه تنص ما حبستتتتتب بعيدة، مستتتتتافة من إليها ينظر حني الشتتتتتكل دائرية العالمات تبدو ولكي (ه)

 فق ، نهام واحدة تركيب حال يف الدائرية الستتتتتتتتتتتتفلى، وقطر العالمةينبغي لقطر العالمة  ،أعاله( ج) 3-3
 ن نصتتتتتتتفع يقل حجمه تتتتتتترط أال ، أصتتتتتتتغر ياالعالمة العل قطر كونيستتتتتتتنتمرتاً، وجيب أن  30 عن يزيد أال

Commented [A7 :] سهواً ولذا فقد حصل أن هذا اإلغفال نعتب
ن الفقرة مع مضمو  هذه اقضتأعدنا كلمة "أال" إىل النص فلوال ذلك لتن

تايل  واليت تنص على ال "الفقرة اليت تتناول "األعالميف ، امللقق جيم
تقل سنتمرتاً وأال  35بت 25وينبغي ملقاييس العلم أن تبلغ على األقل "

املسافة بني علمني على الرافدة )يف حال كان هناك أكثر من علم واحد( 
 "سنتمرتات. 10

Deleted : أن
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 10قطر العالمة الستتتتفلى. وحني يستتتتتوجب األمر استتتتتعمال عالمتني، ال جيب أن تفصتتتتل بينهما أكثر من 
 سنتمرتات؛ 

 
 3.سنتمرتاً  50 عن يزيد أال الوسيطة الطافيات قطر وعلى (و)

 
 وينبغي لعاكسات الرادار أن تكون   4-2
 

  اإلمكان؛ قدر خفيفة )أ(
 ومثانية األسطح؛  (ب)

 . سلكية  بكة أو معدنية صفيقة من ومصنوعة (ج)
 

د كون من نوع مزوّ ل أن تويفضتتتتتّ  ؛مستتتتتافة ميلني حبريني على األقل نأن تظهر للعيان ع صتتتتتابيح اإلنارةويفرتض مب 4-3
 بأجهزة استشعار تشّغل األنوار تلقائياً عند حلول الظالم وتطفئها عند بزوغ الشمس. 

 
مك، بستتتارية العوامة الرافدية أو بأدوات جتميع الستتت هقابل لوصتتتلالنوع الللمنارات الالستتتلكية أن تكون من  وجيوز 

 بالعوامة الرافدية.  وصلهالنوع العائم السائب، فيجب وإذا كانت من ا
 
 

                                                      
ناطق العامل من الشائع المة دائرية، يف بعض مينبغي للسلطة املختصة أن تراعي املواد املتاحة حملياً لبناء الطافية وحيثما يستخدم معظم الصيادين ع  3

 مسافة بعيدة.  عن الذ  يقضي بأن تظهر للعياناستخدام قطع خشبية مربوطة الواحدة باألخرى بناء على املبدأ األساسي 


