
 : الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة٤١هدف ال
حظر أشكال معينة من اإلعانات المقدمة إلى مصائد األسماك التي تسهم في اإلفراط في قدرات الصيد وفي صيد  :٦-٤١ غايةال

األسماك، وإلغاء اإلعانات التي تساهم في صيد األسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، واإلحجام عن استحداث 
أن تكون المعاملة الخاصة والتفضيلية المالئمة والفعالة، للبلدان النامية وأقل إعانات جديدة من هذا القبيل، مع التسليم بضرورة 

 ٠٢٠٢البلدان نمواً، جزءاً ال يتجزأ من مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن اإلعانات المقدمة لمصائد األسماك، بحلول عام 
لية الرامية إلى مكافحة صيد األسماك غير المشروع التقدم الذي تحرزه البلدان في مدى تنفيذ الصكوك الدو :٤-٦-٤١المؤشر

  موغير المبلغ عنه وغير المنظ  

 

 المعلومات المؤسسية
  
 :/ المنظماتمنظمةال

 )الفاو( منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع

إلى مكافحة صيد األسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه  التقدم الذي تحرزه البلدان في مدى تنفيذ الصكوك الدولية الرامية
   موغير المنظ  

 األساس المنطقي:
المبلغ عنه وغير  وغيراألسماك غير المشروع  صيدرة عن حالة تنفيذ أدوات مكافحة الغرض من هذا المؤشر هو إظهار صو

األولى من المؤشر خط األساس للحالة الراهنة لتنفيذ سوف توفر الطبعة  ، على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي.المنظ م
 البلدان.تحرزه قادرة على إظهار أي تقدم  تقديرات المؤشرات الالحقة عندها ستكون .تفاقاتاال هذه
  

 حرزه دولة ما، للمساعدة فيتير إلى أخرى لتحديد التقدم الذي على الرغم من أن النتيجة الدقيقة ستكون مهمة من سنة تقار
 كما يلي: الخمسة النطاقات إلى واحدة من ، سيتم بعد ذلك تحويل النتيجةسير هذا المؤشرتف
  

 النطاقات النتيجة

 لمشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظ مغير ا األسماك صيدألدوات مكافحة  تنفيذ متدني جداً : ٤النطاق  0.0> - 0< 
 القابلة للتطبيق

لمشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظ م القابلة غير ا األسماك صيدألدوات مكافحة  تنفيذ متدني: ٠النطاق  0.0> - 0.0
 للتطبيق

لمشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظ م القابلة غير ا األسماك صيدألدوات مكافحة  تنفيذ معتدل: 3النطاق  0.0> - 0.0
 للتطبيق

 لمشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظ م القابلةغير ا األسماك صيدألدوات مكافحة تنفيذ مرتفع : ١ نطاقال 0.0> - 0.0
 للتطبيق

لمشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظ م غير ا األسماك صيدألدوات مكافحة  تنفيذ مرتفع جداً : 5 نطاقال 0.0 - 0.0
 القابلة للتطبيق

  
ذا هو سيكون ه .دواتأي من األإمكانية تطبيق ، في حالة عدم "ال ينطبقمؤشر "بلد ما نتيجة  تلقىيباإلضافة إلى ذلك، قد 
  األسماك أو بأنشط ذات صلة بصيد األسماك. صيدبأي سفن تقوم  مي زغير ساحلي وال ت بلدالحال فقط إذا كان ال

  



يان لالستخدام على االستب اأو ال توافق على استخدام إجاباته الذي يستند إليه المؤشر االستبيان البلدان التي ال تقدم إجابة على
 مؤشر.نتيجة خاصة بهذا ال، لن تحصل على ؤشرفي هذا الم

  
 المفاهيم:

: على الرابط التالي محددة في بوابة مصطلحات المنظمة والمفاهيم المرتبطة بالمؤشر والمستخدمة في المنهجية اريفالتع
http://www.fao.org/faoterm/collection/fisheries/en/ 

  
نه غير المشروع وغير المبلغ ع األسماك صيدالدولية التي تكافح  ألدواتلمختلف ا بلدتنفيذ المدى عتمد هذا المؤشر على ي

ضالصيد غير  إن   وغير المنظم. حفاظ لالرامية إلى االجهود الوطنية واإلقليمية  المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظ م يقو 
، يحول دون إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف االستدامة والمسؤولية على المدى  ونتيجة لذلك السمكية وإدارتها ،األرصدة  على 

ومدونة منظمة األغذية والزراعة  ٠٤من جدول أعمال القرن  ٤1الطويل على النحو المنصوص عليه في جملة أمور ، الفصل 
ب في يتسبع وغير المبلغ عنه وغير المنظم غير المشروعالوة على ذلك ، فإن الصيد  السلوك للصيد الرشيد. ٤995لعام 

هذا  الكثير من العيوب والتمييز ضد الصيادين الذين يتصرفون بمسؤولية ونزاهة ووفقًا لشروط تراخيص الصيد الخاصة بهم.
على وجه السرعة وبطريقة غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم هو سبب وجيه لماذا يجب التعامل مع الصيد 

ين األسماك غير القانوني ، وإذا كان صيادوغير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظمإذا لم يتم كبح جماح الصيد  .شفافة
ود المبذولة ، فلن تتحقق الجهإدارية صارمة أو وقف اختياري المستهدفين يستهدفون المخزونات الضعيفة التي تخضع لضوابط

عدد  طويرتم ت غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم للحد من الصيد  حية.إلعادة بناء تلك المخزونات إلى مستويات ص
 الدولية المختلفة على مدار السنوات التي تركز على تنفيذ المسؤوليات المختلفة للدول. لصكوكا من
  
 التي يغطيها هذا المؤشر ودورها في مكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم هي كما يلي: صكوكال
  
  0800اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام (UNCLOS) 

 لدول فياتحدد اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار حقوق ومسؤوليات  التالية. لصكوكساس الذي تقوم عليه جميع اهي األ
ية ، وإدارة الموارد الطبيعمبادئ توجيهية لألعمال التجارية، والبيئة ، ووضعق باستخدامها للمحيطات في العالمما يتعل
 تطبيق مبادئه أيًضا من قِبل بلدان ليست أطرافًا فيه. من امكانية، على الرغم إنه صك ملزم البحرية.

  
 بحفظ  بشأن 0800ديسمبر كانون االول/00قانون البحار المؤرخة اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية األمم المتحدة ل

وإدارة األرصدة السمكية المتداخلة المناطق واألرصدة السمكية الكثيرة االرتحال )اتفاق األمم المتحدة لألرصدة 
 السمكية(

وهو األكثر شمولية من ، ٠٢٢٤ديسمبر كانون االول/  ٤٤دخل اتفاق األمم المتحدة لألرصدة السمكية حيز التنفيذ في 
الصكوك الدولية الملزمة في تحديد دور المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك ووضع التدابير التي يمكن اتخاذها فيما 

على الرغم من أن اتفاقية األمم المتحدة لألرصدة السمكية  يتعلق بأنشطة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم.
لها ، إال أن قبومتداخلة المناطق في أعالي البحارم األول على األرصدة السمكية الكثيرة االرتحال والتنطبق في المقا

لى حد ما بواسطة ، وإفي تعزيز الصكوك الدولية األخرى، والتنفيذ على المستوى اإلقليمي وتطبيقها على نطاق واسع يتجلى
 ممارسات الدول داخل مجاالت الوالية الوطنية.

  
 عمل الدولية لمنع الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليهخطة ال (IPOA-

IUU) 
من  غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليهالهدف من خطة العمل الدولية هو منع الصيد 

خاللها، بما في ذلك من خالل المنظمات اإلقليمية المناسبة خالل تزويد جميع الدول بتدابير شاملة وفعالة وشفافة تعمل من 
وليات بما في ذلك مسؤ يغطي هذا الصك جميع جوانب مسؤوليات الدولة إلدارة مصائد األسماك المنشأة وفقاً للقانون الدولي.

منظمات البحث عليها دولياً، و فق، والتدابير المتعلقة بالسوق المتدولة العلم، وتدابير الدولة الساحلية، وتدابير دولة الميناء
 د األسماك اإلقليمية.ئوإدارة مصا

  



 غير المشروع وغير المبلغ عنه دولة الميناء لمنع الصيد التي تتخذها تدابير البشأن  0008الفاو لعام  اتفاق
 (PSMA)وغير المنظم وردعه والقضاء عليه 

المبلغ عنه  وغير المشروعدولة الميناء لمنع الصيد غير  التي تتخذها تدابيرالدخلت اتفاقية منظمة األغذية والزراعة بشأن 
هو منع وردع  . والغرض الرئيس من االتفاق٠٢٤٦يونيو حزيران/ 5في  لتنفيذوردعه والقضاء عليه حيز ا وغير المنظم
 تتوخى دولة الميناء قوية.( من خالل تنفيذ تدابير IUU) غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظمالصيد على والقضاء 

ى ، بتطبيق االتفاقية بطريقة فعالة على السفن األجنبية عند طلب الدخول إلاف، بصفتها دول الميناءاالتفاقية أن تقوم األطر
في  ،ة أمورجملمن بين منصوص عليها في االتفاق سوف يسهم، إن تطبيق التدابير ال الموانئ أو أثناء وجودها في الميناء.

، وتعزيز التعاون اإلقليمي والدولي ومنع تدفق األسماك التي يتم صيدها دون إبالغ ودون تنظيم تدابير دولة الميناء المنسقة
 إلى األسواق الوطنية والدولية.

  
 ( المبادئ التوجيهية الطوعية لمنظمة األغذية والزراعة ألداء دولة العلمVG-FSP) 

تحدد الخطوط التوجيهية الطوعية لمنظمة األغذية والزراعة ألداء دولة العلم مجموعة من اإلجراءات التي يمكن أن تتخذها 
المشروعة وغير المبلغ عنها وغير البلدان لضمان عدم قيام السفن المسجلة تحت أعالمها بأنشطة صيد األسماك غير 

وهي تعزز  ( والمراقبين. (VMS)السفن  رصد، مثل أنظمة شرافواإلوالمراقبة لرصد بما في ذلك أنشطة ا ،المنظمة
ألعالم" برفض تسجيل السفن التي "تنقل ا في وضع يسمح لها تبادل المعلومات والتعاون بين الدول بحيث تكون دول العلم

تتضمن  .مشروعغير الغ عنها لصيد األسماك من خالل محاولة التسجيل في دولة علم أخرى أو رفض السفن التي تم اإلبال
وكذلك حول  ،ضد عدم امتثال السفن واتخاذ إجراءات المبادئ التوجيهية أيًضا توصيات حول كيفية تشجيع البلدان لالمتثال

 كيفية تعزيز التعاون الدولي لمساعدة البلدان النامية على الوفاء بمسؤوليات دولة العلم.
  
 متثال لتدابير الحفظ واإلدارة الدولية لسفن الصيد في أعالي البحار اتفاقية منظمة األغذية والزراعة لتعزيز اال

 )اتفاقية االمتثال(
. ٠٢٢3أبريل نيسان/ ٠١الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة حيز التنفيذ في  ٤993دخلت اتفاقية االمتثال لعام 

سفن ، وردع إعادة شحن المع القانون الدوليالبلدان على اتخاذ إجراءات فعالة، بما يتفق منها هو تشجيع  والغرض الرئيس
ا يتعلق بدور م لتطبيق قواعد الحفظ واإلدارة ألنشطة الصيد في أعالي البحار.فيرعاياها كوسيلة لتجنب االمتثال  من قبل
ن ود العالمية أو اإلقليمية أو المنظمات أو الترتيبات ، تدعو الديباجة الدول التي ال تشارك فيد اإلقليميةئالمصا

 ، بهدف تحقيق االمتثال لتدابير الحفظ واإلدارة الدولية.د األسماك إلى القيام بذلكئلمصا اإلقليمية
  

 التعليقات والقيود:
، فإن المؤشر عبارة عن تحليل ذاتي من طرف في اتفاق دولي متاح كسجل عامبصرف النظر عن حالة بلد ما كطرف أو غير 

على الرغم من أن األسئلة في االستبيان سترافقها أدلة منبثقة تصف أي  الصكوك الدولية.قبل الدولة لحالة تنفيذها لمختلف 
 ، فقد يكون هناك اختالف بسيط في التفسير من قبل مختلف المستجيبين.مصطلحات تقنية جوانب أو

  
ة النظرية تتأثر االستجابات من الناحي، يمكن أن  يتم توفيرها من قبل مصدر مستقلالردود ال نظًرا لحقيقة أن ،باإلضافة إلى ذلك

 سياسياً.
  

 منهجيةال

 ساب:تحطريقة اال
كوك رصد تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصبالمعني  ستبياناالأقسام معينة من  على ردود الدول إلىيستند المؤشر 

د غير دمة في مكافحة الصيالدولية المختلفة المستختغطي تنفيذ الصكوك  هذه هي األقسام التي ذات الصلة )مدونة السلوك(.
م تغطية تسي سيتم تحويل الردود باستخدام خوارزمية للحصول على درجة للمؤشر. .وغير المبلغ عنه وغير المنظم مشروعال

 ، على النحو التالي:كل أداة ضمن متغير معين
  

 بشأن قانون البحار وتنفيذها ٤99٠ لعام االنضمام إلى اتفاقية األمم المتحدة جيم - (V1) 0المتغير 
 وتنفيذه ٤995 المتحدة لألرصدة السمكية لعام االنضمام إلى اتفاق األمم - (V2) 0المتغير 



وغير المبلغ عنه وغير  مشروع( لمكافحة الصيد غير الNPOAوضع وتنفيذ خطة عمل وطنية ) - (V3) 3المتغير 
 IPOA-IUUشى مع ابما يتم المنظم

 (PSMAبشأن تدابير دولة الميناء وتنفيذها ) ٠٢٢9االلتزام باتفاقية المنظمة لعام  - (V4) 0المتغير 
والمبادئ التوجيهية الطوعية  ٤993تنفيذ مسؤوليات دولة العلم في سياق اتفاقية امتثال المنظمة لعام  - (V5) 5المتغير 

 لمنظمة األغذية والزراعة ألداء دولة العلم
  

. ٤و  ٢ ، ستحقق الدول قيمة مؤشر بينبالصكوك المذكورة أعاله وتنفيذهااعتماًدا على ردود أعضاء المنظمة بشأن االلتزام 
المشروع وغير المبلغ عنه وغير ، والذي يأخذ في االعتبار أهمية األداة في مكافحة الصيد غير يتم إعطاء وزن لكل متغير

 األوزان المتغيرة هي كما يلي: . وكذلك التداخل بين الصكوك.المنظم
  

 * الترجيح متغير

V1 ٤٢٪ 

V2 ٤٢٪ 

V3 3٢٪ 

V4 3٢٪ 

V5 ٠٢٪ 

 بند "تطبيق الصكوك" )*(
  

ستحقق  حكامه.تنفذ أ إنمالم تكن طرفًا في االتفاق حتى لو ، ستظل الدول قادرة على تسجيل النقاط بالنسبة لالتفاقات الملزمة
 العملية لتصبح طرفًا في اتفاق. الدول نقاًطا أيًضا إذا بدأت

  
مجرد االنتهاء ب على االستبيان. من خالله البلدانالذي سترد على شبكة االنترنت هذا المؤشر تلقائيًا ضمن تطبيق  يتم حساب

تقديم لك من سيتمكن المستخدم بعد ذ ، يصف المنهجية والنتيجة المحققة.م تزويد المجيب بتقرير عن المؤشر، سيتمن االستبيان
تطبيق أيًضا هذا السيسمح كما  جمع النقاط النهائية من جميع المشاركين في قاعدة بيانات.تلقائيًا سيتم  تأكيد نهائي للمؤشر.

 والصينية والعربية والروسية. للمستخدم بالوصول إلى أي من اللغات التالية: اإلنجليزية والفرنسية واألسبانية
  

 اختيار الترجيح لكل متغير:
لمبلغ المشروع وغير اوقد تم تحديدها بناًء على أهميتها لدورها في مكافحة الصيد غير  تحديد األوزان لكل متغير بعناية. تم

مة المبادئ التوجيهية الطوعية لمنظ تم أيًضا دمج وكذلك بالنظر إلى التداخل الموجود بين األدوات المختلفة. عنه وغير المنظم
 لهذا النظر في التداخل. 5واتفاقية االمتثال في المتغير  VG-FSP ة العلماألغذية والزراعة ألداء دول

  
 قابلية تطبيق الصكوك:

يضمن ذلك س ستطرح مجموعة من األسئلة لتحديد خصائص معينة للدول )الساحلية ، الميناء ، العلم واليابسة غير الساحلية(.
المتغير غير  ، يتم إعادة توزيع وزنفي هذه الحالة األداة قابلة للتطبيق عليها.أال يتأثر تسجيل النقاط في بلد ما سلبًا إذا لم تكن 

"ال  ر، ستحصل الدولة على مؤشلتي ال ينطبق فيها أي من األدواتفي الحاالت ا . القابل للتطبيق على المتغيرات المتبقية
  ينطبق".

 الصكوك قابلة للتطبيق فيها الحاالت التي ال تكون متغير

V1 قفيها هذا الصك غير قابل للتطبي الحالة الوحيدة التي يصبح ،
 وليست دولة علم. هي عندما تكون الدولة غير ساحلية

V2  ال ينطبق إذا كانت الدولة غير ساحلية وليست دولة علم أو
 دولة ساحلية ولكنها ليست دولة علم أو دولة ميناء.

V3  ٠نفس المتغير. 

V4  ٠نفس المتغير. 

V5  ينطبق إذا كانت الدولة ليست دولة علم.ال 



  

  
  

 .٠و  ٤، يرجى الرجوع إلى الملحق ألسئلة والتسجيل وقابلية التطبيقلمزيد من التفاصيل بشأن قائمة ا
  
 تفصيل:ال

 المي.الع، لن يكون هناك سوى درجة واحدة لكل بلد يمكن بعد ذلك تجميعها على المستوى اإلقليمي أو نظًرا لطبيعة المؤشر
 :ناقصةمعالجة القيم ال

                بلدعلى مستوى ال 
نة قواعد السلو على استبيانإجاباتها سيكون المؤشر متاًحا فقط للبلدان المجيبة التي توافق على استخدام  ك بشأن صيد مدو 

 لهذا المؤشر. CCRF األسماك الرشيد
                على المستويين اإلقليمي والعالمي 

 سيتم تجميع البيانات فقط من البلدان المجيبة.
  

 المجاميع اإلقليمية:
حت كل ت ستحسب المجاميع اإلقليمية والعالمية لهذا المؤشر عدد البلدان داخل المنطقة أو على المستوى العالمي التي تندرج

ح يوض التي أبلغت عن هذا المؤشر. ، كنسبة من البلدان داخل المنطقة أو على المستوى العالمينطاق من النطاقات الخمسة
ير المبلغة بلدان غالدرجات لمنطقة تفترض أن الهذا النهج بشكل أفضل توزيع الدرجات في كل منطقة ويتجنب تحديد متوسط 

 ، وهو ما لن يكون مناسبًا لمؤشر نوع وسيلة التنفيذ مثل هذا.تساوي المتوسط
  

 :فاوتمصادر الت
 .دوليعلى الصعيد القدرة بيانات هذا المؤشر غير م

  
 لتجميع البيانات على المستوى الوطني: للبلدان ةمتاحهات الاألساليب والتوجي

الوصول إلى دليل يرشد المستخدم خالل أفضل عملية الستكمال  ابمجرد أن تتلقى الدول االستبيان، سيكون بإمكانه
المستخدم  أو تنسيقال جهة قومتت التي يتم تغطيتها في االستبيان، من الضروري أن نظًرا لمختلف الموضوعا االستبيان.

وعات الموضبالعمل ضمن مختلف  المكلفين تضم جميع الموظفين المعنيين جيًدا عملية منسقة باستخدام جاباتاإل بجمع
منهجية  توي الدليل أيًضا على قسم يصف، سوف يحباإلضافة إلى ذلك . مثل النقطة المحورية للمؤشر، المتضمنة في االستبيان

 المؤشر.
  

و المصطلحات تصف الجوانب الفنية أ على أدلة منبثقة مدمجة في التطبيق ، سيتمكن المستخدم من العثورضمن تطبيق االستبيان
 . تمت مواجهتها التي
  

دعنوان  نة قواعد السلوك بشأن صيد  استبيانلتطبيق  دليل الموارد الموح    :CCRF األسماك الرشيدمدو 

FAO Questionnaire for Monitoring the Implementation of the Code of Conduct for Responsible Fisheries and Related Instruments 

  
 ضمان الجودة

سمح في وضع ي، لن تكون المنظمة ضمن هذه العملية د األسماك.ئاء على طلب األعضاء إلى لجنة مصابن تم إنشاء االستبيان
 ، سيتطلب ذلك إجراء تحليل مستقل لحالة التنفيذ في مجال جميع البلدانوبالمثل البلدان. طرح التساؤالت بشأن إجاباتلها ب

 كبيرة. وهي مهمة تتطلب موارد ،المجيبة لكل إصدار من االستبيان
  

http://www.fao.org/fishery/code/codequest/?locale=en&lang=en


ر المبلغ المشروع وغيبشأن تنفيذ الصكوك الدولية لمكافحة الصيد غير  وطنية وإقليمية حلقات عمل المنظمة تعقد ،ومع ذلك
، مع ضمان وجود فهم واضح شر كأداة لفهم الموقف داخل الدول، يتم استخدام المؤورش العمل خالل .عنه وغير المنظم

 . ذات صلة بهذا المؤشرأو أي جوانب تقنية أخرى  لألسئلة
  

إجاباته  فصيلبالتيعرض على استخراج تقرير بالمؤشر  اً قادر يصبح ،مستخدم لالستبيانبمجرد اكتمال الباإلضافة إلى ذلك، 
تائج نان من التحقق من صحة ، سيتمكن المجيب على االستبيبعد ذلك والنتائج التي حصل عليها. على األسئلة ذات الصلة

فقط للتأكد من  ، ليسقيد التنفيذوضع هذا النظام  تم بيانات المنظمة. اعداتسيتم تخزينها تلقائيًا على ق بدورها، والتي المؤشر
 عملية نقل البيانات أثناء العملية. عدم ارتكاب أي أخطاء أثناء استكمال االستبيان ولكن أيًضا لضمان

  

 مصادر البيانات

 وصف:ال
 .٤، يرجى الرجوع إلى الملحق باألسئلة المستخدمة لهذا المؤشر للحصول على قائمة كاملة

  
استبيان  هذا المؤشر في سيتم إدراج األسئلة المستخدمة في يرسل االستبيان إلى جميع الدول األعضاء في المنظمة كل سنتين.

راعة بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة األغذية والز ٤995د األسماك لرصد تنفيذ مدونة السلوك لعام ئلجنة مصا
 والصكوك ذات الصلة.

  
 جمع:العملية 
سيتم و ، يقوم تلقائيًا بتسجيل الطلبات المقدمة من البلدان في قاعدة بيانات.شبكة االنترنتغيل هذا االستبيان على تطبيق يتم تش
يضمن شفافية ساألمر الذي  التقديم النهائي.، مع عرض تقرير عن المؤشر للمستجيب قبل إجاباتهمتخراج المؤشر تلقائيًا من اس

 العملية ويسمح بالتأكيد النهائي للنتائج.
  

على القسم ذي الصلة الذي سيتم توسيعه  باإلجابة دولة واالتحاد األوروبي 9٢ قامتفي اإلصدار السابق من هذا االستبيان ، 
دبال  االتحاد األوروبي وقد قام من هذا المؤشر. ٤ليشمل المتغير   سيختلف القسم بالذات. نيابة عن الدول األعضاء في هذا ر 

وسيظل مفتوًحا  ٠٢٤1سيتم إرسال االستبيان التالي في نهاية عام و حجم العينة من سنة إلى أخرى حسب عدد المشاركين.
 شهَرين أو ثالثة. لمدة

  

 توافر البيانات
 وصف:ال

من  ٠٢٤1/٤9بعد إغالق طبعة  ٠٢٤9في أوائل عام ة صبح متاحتسوف  البيانات المطلوبة لهذا المؤشر غير متوفرة حاليًا.
بعد ذلك ، سيتم جمعها  الصيد الخاصة بالصيد الرشيد. لقناة ٤995االستبيان لرصد تنفيذ مدونة منظمة األغذية والزراعة لعام 

ة عن منظمة األغذية والزراعة الصادر ٤995رصد تنفيذ مدونة السلوك لعام ب الخاص بانتظام كل عامين من خالل االستبيان
 بشأن الصيد الرشيد.

  
 السالسل الزمنية:

 )عند توفرها ، ستصبح خط األساس( ٠٢٤1
  

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:
 ٤9 فبرايرشباط/  ٠٢ - 1 ٠٢٤نوفمبر تشرين الثاني/ دورة جمع البيانات الحالية:
 ٠٢ فبرايرشباط/  ٠٢ - 9 ٠٢٤نوفمبر تشرين الثاني/  دورة جمع البيانات التالية:

  



 إصدار البيانات:
 ٠٢٤9يونيو حزيران/ -أبريلنيسان/  :دورة جمع البيانات الحالية
 ٠٢٠٢يونيو حزيران/ -أبريلنيسان/ دورة جمع البيانات التالية: 

دة بالبيانات  الجهات المزو 

 د األسماك.ئلمصالوزارات / اإلدارات الوطنية يتم تقديم البيانات عادة من قبل ا
  

 الجهات المجمعة للبيانات

 منظمة األغذية والزراعة )الفاو(
  

 المراجع

د:  دليل الموارد الموح 
 

 من أهداف التنمية المستدامة، على الرابط التالي:  ٤-٦-٤١المؤشر 
 http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/14.6.1/en/ 

 الصلةالمؤشرات ذات 

 ج-٤١/ 1-٤١/ ٦-٤١/ 5-٤١/ ١-٤١، ٠-٤١، والغايات ٤3، ٤٠، 5، ٠، ٤أهداف التنمية المستدامة 
 

 ٠٢٤9مايو  ٠9 آخر تحديث:
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : األسئلة والتسجيل٤الملحق 

القسم ال ينطبق 
 إذا:

السؤال 
ال 

ينطبق 
 إذا:

 األسئلة:

نوع 
 جابةاال

مجموع 
نتائج التي 

يمكن 
إحرازها 

لكل 
 :سؤال

 :نتيجة المؤشر لكل نوع من اإلجابات

مضاعف 
الترجيح 

 :تغيّرالم
على أي "" ٤" هو نطاق يمثل مدى التنفيذ يبدأ من "5-٤)مالحظة: عندما ينطبق "

 "بالكامل"( " أي5ويصل إلى "اإلطالق" 
نعم 
 5 ١ 3 ٠ ٤ ال فعال

    
مشروع غير مكافحة الصيد غير ال لصكوكأسئلة عامة لتحديد مدى تطبيق الدول 

                      المبلغ عنه وغير المنظم

- 

  
 - - - - - - - - نعم ال غير ساحلي؟هو بلد ( هل بلدك ٤ألف. 

- 

                   ( هل تعمل سفن بلدك التي تقوم بأنشطة متعلقة بالصيد وصيد األسماك في:٠ألف. 

"نعم" 
على 
 0ألف.

( المناطق الواقعة ضمن الوالية الوطنية لبلدك بما في ذلك منطقتك ٤-٠ألف.
االقتصادية الخالصة )مثل المياه الداخلية والبحر اإلقليمي والمياه األرخبيلية لدولة 

 أرخبيلية(؟
 - - - - - - - - نعم ال

  

 - - - - - - - - نعم ال ( أعالي البحار؟٠-٠ألف.

 - - - - - - - - نعم ال أخرى؟المياه الخاضعة لوالية دول ساحلية  (3-٠ألف.

بصيد األسماك أو أي نشاط ذات ( هل أي من السفن التي ترفع علمك تقوم 3ألف.
 لعمل في:لمرخص لها من دول أخرى صلة بالصيد 

                  

 - - - - - - -   نعم ال ( المياه الخاضعة لوالية الدولة )الدول( المعنية؟٤-3ألف.

 - - - - - - -   نعم ال ( أعالي البحار؟٠-3ألف.

"نعم" 
على 
 3ألف.

 يد االسماكبص بلدك للسفن التي ترفع علم الدول األخرى والتي تقوم سمح( هل ي3ألف.
 :أن، بذات الصلة بالصيد نشطةواأل

                  

 - - - - - - - - نعم ال معينة في بلدك؟منافذ  تدخل وتستخدم( ٤-3ألف.

صادية االقتفي ذلك منطقتك ( تعمل داخل المياه الخاضعة لوالية بلدك بما ٠-3ألف.
 (؟ةي)مثل المياه الداخلية والبحر اإلقليمي والمياه األرخبيلية لدولة أرخبيل خالصةال

 - - - - - - - - نعم ال

                     ٪ 00الترجيح  - 0800. اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 0المتغير     

على "نعم" 
و "ال"  0ألف.

 0-0ألف.على 
 3-0وألف.
وألف  0-3وألف.

.0-0 

   - - - - ٢ ٢.٠ ٢.٠ نعم ال (؟UNCLOSقانون البحار )   ( هل بلدك طرف في اتفاقية األمم المتحدة بشأن ٤-٤  

x10  إذا
كان 

المتغير 
 قابالً 

 للتطبيق

"نعم" 
على 

0- 0 

إلى  ، فهل شرع بلدك في عملية االنضمام٤-٤على ( إذا كانت اإلجابة "ال" ٠-٤
 اتفاقية قانون البحار؟

   - - - - ٢ ٢.٤ ٢.٤ نعم ال

  
 ص  خما  ( إلى أي مدى ينفذ بلدك أحكام اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار في3-٤

 :من ناحية، لة العلم عن إدارة مصائد األسماكبالدول الساحلية ومسؤوليات دو
                  



القسم ال ينطبق 
 إذا:

السؤال 
ال 

ينطبق 
 إذا:

 األسئلة:

نوع 
 جابةاال

مجموع 
نتائج التي 

يمكن 
إحرازها 

لكل 
 :سؤال

 :نتيجة المؤشر لكل نوع من اإلجابات

مضاعف 
الترجيح 

 :تغيّرالم
على أي "" ٤" هو نطاق يمثل مدى التنفيذ يبدأ من "5-٤)مالحظة: عندما ينطبق "

 "بالكامل"( " أي5ويصل إلى "اإلطالق" 
نعم 
 5 ١ 3 ٠ ٤ ال فعال

 ٢.٠ ٢.٤5 ٢.٤ ٢5. ٢ ٢ - - ٢.٠ 5-٤ السياسة( ٤-3-٤

 ٢.٠ ٢.٤5 ٢.٤ ٢5. ٢ ٢ - - ٢.٠ 5-٤ التشريعات( ٠-3-٤

 ٢.٠ ٢.٤5 ٢.٤ ٢5. ٢ ٢ - - ٢.٠ 5-٤ اإلطار المؤسسي (3-3-٤

 ٢.٠ ٢.٤5 ٢.٤ ٢5. ٢ ٢ - - ٢.٠ 5-٤ العمليات واإلجراءات( ١-3-٤

                     ٪ 00الترجيح  - 0885لعام . اتفاقية األمم المتحدة لألرصدة السمكية 0المتغير     

على "نعم" 
و "ال"  0ألف.

 0-0ألف.على 
 3-0وألف.
وألف  0-3وألف.

.0-0 

على "ال" أو 
 0وألف. 0ألف.

  

انون البحار ق   هل بلدك طرف في اتفاقية تنفيذ أحكام اتفاقية األمم المتحدة بشأن( ٤-٠
المتعلق بحفظ وإدارة األرصدة السمكية  ٤99٠ديسمبر كانون االول/  ٤٢المؤرخ 

المتداخلة المناطق واألرصدة السمكية الكثيرة االرتحال )اتفاق األمم المتحدة لألرصدة 
 السمكية(؟

   - - - - ٢ ٢.٠ ٢.٠ نعم ال

x10  إذا
كان 

المتغير 
 قابالً 

 للتطبيق

"نعم" 
على 

0-0 

اتفاقية  االنضمام إلىعملية ببلدك  شرع، فهل ٤-٠على إذا كانت اإلجابة "ال"( ٠-٠
 األمم المتحدة لألرصدة السمكية؟

   - - - - ٢ ٢.٤ ٢.٤ نعم ال

  

ا م ( إلى أي مدى ينفذ بلدك أحكام اتفاقية األمم المتحدة لألرصدة السمكية في3-٠
 :من ناحية، د األسماكئإدارة مصا فيمسؤوليات الدولة الساحلية ودولة العلم خص  

                  

 ٢.٤ ٢15. ٢ ٢5. ٢ ٢٠5. ٢ ٢ - - ٢.٤ 5-٤ السياسة( ٤-3-٠

 ٢.٤ ٢15. ٢ ٢5. ٢ ٢٠5. ٢ ٢ - - ٢.٤ 5-٤ لتشريعات( ا٠-3-٠

 ٢.٤ ٢15. ٢ ٢5. ٢ ٢٠5. ٢ ٢ - - ٢.٤ 5-٤ اإلطار المؤسسي( 3-3-٠

 ٢.٤ ٢15. ٢ ٢5. ٢ ٢٠5. ٢ ٢ - - ٢.٤ 5-٤ العمليات واإلجراءات( ١-3-٠

إلى أي مدى يشارك بلدك في التعاون دون اإلقليمي واإلقليمي والدولي في إنفاذ ( ١-٠
 ، كما هو مطلوب بموجب اتفاقية األمم المتحدة لألرصدة السمكية؟القانون

٤-5 ٢٠. ٢ ٢ - - ٢.١5 ٢. ٢5 ٢. ٢15 ٢.٤ 

    
المشروع وغير المبلغ عنه . خطة العمل الوطنية لمكافحة الصيد غير 3المتغير 

 ٪ 30الترجيح  - IPOA-IUUبما يتماشى مع  وغير المنظم
                    

على نعم" "
و "ال"  0ألف.

 0-0ألف.على 
 3-0وألف.
 0-3وألف.

 0-0وألف .

  
غير المشروع وغير المبلغ هل طور بلدك خطة عمل وطنية لمكافحة الصيد ( ٤-3

 (؟NPOA-IUU) عنه وغير المنظم
إذا  x30 - - - - - ٢ ٢.٠ ٢.٠ نعم ال

كان 
المتغير 
 قابالً 

 للتطبيق

"نعم" 
: على

3-0 
 - - - - - ٢ ٢.٤ ٢.٤ نعم ال ، فهل هناك نية لوضع خطة عمل وطنية؟٤-3على إذا كانت اإلجابة "ال" ( ٠-3



القسم ال ينطبق 
 إذا:

السؤال 
ال 

ينطبق 
 إذا:

 األسئلة:

نوع 
 جابةاال

مجموع 
نتائج التي 

يمكن 
إحرازها 

لكل 
 :سؤال

 :نتيجة المؤشر لكل نوع من اإلجابات

مضاعف 
الترجيح 

 :تغيّرالم
على أي "" ٤" هو نطاق يمثل مدى التنفيذ يبدأ من "5-٤)مالحظة: عندما ينطبق "

 "بالكامل"( " أي5ويصل إلى "اإلطالق" 
نعم 
 5 ١ 3 ٠ ٤ ال فعال

على "ال" أو 
 0ألف.

 0وألف.

"ال" 
: على

3-0 

 ، في NPOA-IUU، إلى أي مدى نفذ بلدك ٤-3على إذا كانت اإلجابة نعم ( 3-3
 ما يتعلق بما يلي:

                  

 ٢.٠ ٢.٤5 ٢.٤ ٢5. ٢ ٢ - - ٢.٠ 5-٤ السياسة( ٤-3-3

 ٢.٠ ٢.٤5 ٢.٤ ٢5. ٢ ٢ - - ٢.٠ 5-٤ التشريعات( ٠-3-3

 ٢.٠ ٢.٤5 ٢.٤ ٢5. ٢ ٢ - - ٢.٠ 5-٤ اإلطار المؤسسي( 3-3-3

 ٢.٠ ٢.٤5 ٢.٤ ٢5. ٢ ٢ - - ٢.٠ 5-٤ العمليات واإلجراءات( ١-3-3

  
  

 -دولة الميناء التي تتخذها تدابير البشأن  0008. اتفاقية الفاو لعام 0المتغير 
 ٪ 30ترجيح 

                    

 على"نعم" 
و "ال"  0ألف.

 0-0ألف.على 
 3-0وألف.
 0-3وألف.

 0-0وألف .

على "ال" أو 
 0ألف.

 0وألف.

  

تخذها التي تتدابير الهل بلدك طرف في اتفاقية منظمة األغذية والزراعة بشأن ( ٤-١
دولة الميناء لمنع الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه 

 والقضاء عليه؟
   - - - - ٢ ٢.٠ ٢.٠ نعم ال

x30  إذا
كان 

المتغير 
قابل 

 للتطبيق

"نعم" 
: على

0-0 

 االنضمام إليهاعملية ببلدك  شرع، فهل  ٤-١على إذا كانت اإلجابة "ال" ( ٠-١
PSMA؟ 

   - - - - ٢ ٢.٤ ٢.٤ نعم ال

  

ما يتعلق بما يلي: )حتى من خالل  ، في PSMAإلى أي مدى نفذ بلدك أحكام ( 3-١
 اإلقليمية ذات الصلة(اآلليات 

                  

 ٢.٤5 ٢.٤٤٠5 ٢.٢15 ٢.٢315 ٢ - - ٢،٤5 5-٤ السياسة( ٤-3-١

 ٢.٤5 ٢.٤٤٠5 ٢.٢15 ٢.٢315 ٢ - - ٢.٤5 5-٤ التشريعات( ٠-3-١

 ٢.٤5 ٢.٤٤٠5 ٢.٢15 ٢.٢315 ٢ - - ٢.٤5 5-٤ اإلطار المؤسسي( 3-3-١

 ٢.٤5 ٢.٤٤٠5 ٢.٢15 ٢.٢315 ٢ - - ٢.٤5 5-٤ العمليات واإلجراءات( ١-3-١

 هل خصص بلدك الموانئ الستقبال السفن التي ترفع علم الدول األخرى التي( ١-١
، على النحو المطلوب بموجب ألنشطة ذات الصلةتقوم بأنشطة صيد األسماك وا

PSMA؟ 
   - - - - - ٢.٤ ٢.٤ نعم ال

، كما هو مطلوب دل المعلوماتاتصال لتبان بلدك سلطة تعمل كنقطة هل عي  ( 5-١
 ؟PSMA في اتفاقية

   - - - - - ٢.٤ ٢.٤ نعم ال

                     ٪00ترجيح  -. مسؤوليات دولة العلم 5المتغير     



القسم ال ينطبق 
 إذا:

السؤال 
ال 

ينطبق 
 إذا:

 األسئلة:

نوع 
 جابةاال

مجموع 
نتائج التي 

يمكن 
إحرازها 

لكل 
 :سؤال

 :نتيجة المؤشر لكل نوع من اإلجابات

مضاعف 
الترجيح 

 :تغيّرالم
على أي "" ٤" هو نطاق يمثل مدى التنفيذ يبدأ من "5-٤)مالحظة: عندما ينطبق "

 "بالكامل"( " أي5ويصل إلى "اإلطالق" 
نعم 
 5 ١ 3 ٠ ٤ ال فعال

على "ال" 
 3ألف.

 0وألف.

  
اتفاقية منظمة األغذية والزراعة لتعزيز االمتثال  هل أصبح بلدك طرفًا في( ٤-5

 ؟الحفظ واإلدارة الدولية لسفن الصيد في أعالي البحار )اتفاقية االمتثال( لتدابير
 - - - - - ٢ ٢.٤5 ٢.٤5 نعم ال

x20  إذا
كان متغير 

 قابالً 
 للتطبيق

"نعم" 
على 

5-0: 

 اتفاقية إلى شرع بلدك بعملية االنضمام، فهل ٤-5على إذا كانت اإلجابة "ال" ( ٠-5
 االمتثال؟

 - - - - - ٢ ٢.٢5 ٢.٢5 نعم ال

  

 إلى أي مدى تم تنفيذ اتفاقية االمتثال و / أو مسؤوليات دولة العلم األخرى في( 5-3
 :ما يليما يتعلق بـ

                  

 ٢.٤ ٢.٢15 ٢.٢5 ٢.٢٠5 ٢ - - ٢.٤ 5-٤ السياسة( ٤-5-3

 ٢.٤ ٢.٢15 ٢.٢5 ٢.٢٠5 ٢ - - ٢.٤ 5-٤ التشريعات( ٠-5-3

 ٢.٤ ٢.٢15 ٢.٢5 ٢.٢٠5 ٢ - - ٢.٤ 5-٤ اإلطار المؤسسي( 5-3-3

 ٢.٤ ٢.٢15 ٢.٢5 ٢.٢٠5 ٢ - - ٢.٤ 5-٤ العمليات واإلجراءات( ١-5-3

بصيد ام القيولعمل في أعالي البحار ل التي رخ ص لهالسفن ل بلدك سجالً  لدىهل ( ١-5
والزراعة أو الدول السجل لمنظمة األغذية  وف روي ، االسماك واالنشطة ذات الصلة

 المعنية بناء على طلبها؟
 - - - - - ٢ ٢.٢9 ٢.٢15 نعم ال

هل يضمن بلدك أن السفن التي ترفع علمك والتي تقوم بأنشطة صيد األسماك ( 5-5
واإلدارة  ة تدابير الحفظ، لم تشارك في أنشطة سابقة قوضت فعاليواألنشطة ذات الصلة

المتثال أحكام اتفاق امتطلبات بما يتماشى مع استوفت بعض ال، إال إذا كانت قد الدولية
 لمنظمة األغذية والزراعة أو اتفاق األمم المتحدة لألرصدة السمكية؟

 - - - - - ٢ ٢.٢9 ٢.٢15 نعم ال

ألسماك ا صيدل يضمن بلدك أن السفن التي ترفع علمك والتي تقوم بأنشطة ( ه٦-5
بمعلومات عن عملياتها حسب الضرورة لتمكين ، تزود بلدك واألنشطة ذات الصلة

 بلدك من الوفاء بالتزاماته كدولة علم؟
 - - - - - ٢ ٢.٢9 ٢.٢15 نعم ال

طة أو األنشهل يضمن بلدك أن السفن التي ترفع علمك ال تقوم بأنشطة صيد ( 5-1
 غير مصرح بها داخل المناطق الخاضعة لوالية دول أخرى؟ أنشطة ذات الصلة

 - - - - - ٢ ٢.٢9 ٢.٢15 نعم ال

ً إلرشادات منظمة األغذية ( 5-9 ً ألداء بلدك كدولة علم وفقا هل أجرى بلدك تقييما
 والزراعة التطوعية ألداء دولة العلم؟

 - - - - - ٢ ٢.٤5 ٢.٤5 نعم ال

"نعم" 
على 

5-0 
 - - - - - ٢ ٢.٢5 ٢.٢5 نعم ال المستقبل؟، فهل يعتزم بلدك القيام بذلك في 9-5على إذا كانت اإلجابة "ال" ( 5-9

 النتيجة النهائية للمؤشر = إجمالي المتغيرات / إجمالي المضاعف للمتغيرات القابلة للتطبيق        



 
 ٠٢٤9مايو  ٠9 آخر تحديث:

  
 : مثال على تسجيل النقاط0 الملحق

 الدولة. من انطباق الصكوك على التأكد السؤال العام
  
دولة ساحلية ودولة ميناء ودولة علم ذات مستويات عالية من تنفيذ أدوات مكافحة الصيد غير هو البلد ألف                -
  لمشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم. ا
  
 تنفيذ أدوات مكافحة الصيد البلد باء هو دولة ساحلية ودولة ميناء ودولة علم ذات مستويات منخفضة للغاية من               -

، ومع ذلك ال يزال يسجل بعض النقاط لبدء عمليات االنضمام إلى اتفاقات معينة لمشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم.غير ا
 وتنفيذ القاعدة التفاقية األمم المتحدة لقانون البحار.

  
يست إنها ل هي دولة ساحلية ودولة ميناء لكنها ال تحدد أي سفن تقوم بأنشطة صيد أو صيد ذات صلة. يمالدولة ج               -

غير لمشروع وغير المبلغ عنه وغير اطرفًا في أي من االتفاقات ولكنها تتمتع بمستوى عاٍل من تنفيذ أدوات مكافحة الصيد 
 التي تنطبق عليها.المنظم 

  
  

وأخيرا النطاقات  ،مع هذه اإلجابات تحققهاج التي ، والنتائالبلدان الثالثة لهذه الية ردوًدا افتراضيةيعرض الجدول في الصفحة الت
 .نتائجتي تترجم إليها هذه الال

 
 

 ٠٢٤9مايو أيار/  ٠9 آخر تحديث:
  

 يمالبلد ج اءالبلد ب لفالبلد أ : سئلةاأل

 النتيجة المتغيرة االجابة النتيجة المتغيرة االجابة النتيجة المتغيرة االجابة

 اسئلة عامة

   ال ٤ألف.

- 

   ال

- 

   ال

 ال نعم فعال نعم فعال ٤-٠ألف. -

 ال نعم فعال نعم فعال ٠-٠ألف.

 ال نعم فعال نعم فعال 3-٠ألف.

 ال نعم فعال نعم فعال ٤-3ألف.

 ال نعم فعال نعم فعال ٠-3ألف.

 نعم فعال فعالنعم  نعم فعال ٤-١ألف.

 نعم فعال نعم فعال نعم فعال ٠-١ألف.

 ٪ UNCLOS - 10. 0المتغير 



   نعم فعال ٤-٤

٢.9 

   نعم فعال

٢.5 

   ال

 ال ال ينطبق ال ينطبق ٠-٤ 1.٢

٤-3-١ ٤ 3 5 

٤-3-٠ 5 3 5 

٤-3-3 5 ١ ٠ 

٤-3-١ ٠ ١ ١ 

 ٪00 -. اتفاقية األرصدة السمكية 0المتغير 

   نعم فعال ٤-٠

٢.95 

   ال

٢.٤ 

   ال

 ال نعم فعال ال ينطبق ٠-٠ 15.٢

٠-3-١ ٤ ١ ٤ 

٠-3-٠ 5 ٤ 5 

٠-3-3 5 ٤ 5 

٠-3-١ ٤ ١ ١ 

٤ ١ ١-٠ 5 

 IPOA-IUU  30٪. 3المتغير 

   نعم فعال ٤-3

٢.9 

   ال

٢.٤ 

   نعم فعال

 ال ينطبق نعم فعال ال ينطبق ٠-3 95.٢

 5 ن / أ ١ ٤-3-3

 5 ن / أ 5 ٠-3-3

 ١ ن / أ 5 3-3-3

 5 ن / أ ١ ١-3-3

 PSMA  - 30٪. 0المتغير 

   نعم فعال ٤-١

٢.1٠5 

   ال

٢ 

   ال

 ال ال ال ينطبق ٠-١ 1٠5.٢

١-3-٤ 5 ٤ 5 

١-3-٠ 5 ٤ 5 



١-3-3 5 ١ ٤ 

١-3-١ 3 ١ ٤ 

 ال ال ال ١-١

 ال ال ال 5-١

 ٪ 00 -. مسؤوليات دولة العلم 5المتغير 

   نعم فعال ٤-5

  

٢.915 

   ال

  

٢.٤15 

  

   ال ينطبق

  

 ن / أ *

 ال ينطبق نعم فعال ال ينطبق ٠-5

 ال ينطبق ٤ 5 ٤-5-3

 ال ينطبق ٤ 5 ٠-5-3

 ال ينطبق ٤ 5 5-3-3

 ال ينطبق ٤ ١ ١-5-3

 ال ينطبق فعالنعم  نعم فعال ١-5

 ال ينطبق ال نعم فعال 5-5

 ال ينطبق ال نعم فعال ٦-5

 ال ينطبق ال نعم فعال 5-1

 ال ينطبق ال نعم فعال 5-9

 ال ينطبق نعم فعال ال ينطبق 5-9

 نقاط المؤشر:
 الوزن()متوسط 

  
  

0800 0.03 08،3 

 0 0 5 النطاق

  

  

 


