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 اإتف�ق منظمةالأغذية والزراعة ب�ش�أن

 التدابري التي تتخذه� دولة املين�ء

 ملنع �ل�صيد غري �لقانوين دون �إبالغ ودون تنظيم 

وردعه و�لق�صاء عليه



الصيد غ� القانو� دون إبالغ ودون تنظيم

 (�القانو (الصيد غ�  تنظيم  إبالغ ودون  القانو� دون  الصيد غ� 
هو مصطلح عام يشمل:

أنشطة الصيد واألنشطة املرتبطة بالصيد املخالفة للقوان 	•
الوطنية واإلقليمية والدولية.

عدم إبالغ املعلومات أو إبالغها الخاطئ أو اإلبالغ �ا هو أد� من 	•
واقع عمليات الصيد وحصيلتها.

الصيد بواسطة سفينة «بدون جنسية».	•

الصيد يف املناطق الخاضعة للمنظ£ت اإلقليمية إلدارة مصايد 	•
األس£ك من قبل السفن غ� األطراف.

أنشطة الصيد التي ليست منظمة من قبل الدول وال ªكن 	•
رصدها وتقييمها بسهولة.

 �القانو غ�  الصيد  أن  العاملي  الصعيد  عىل  التقديرات  تفيد 
مسؤول عن َمصيٍد سنوي يرقى إىل ٢٦ مليون طن بقيمة ترقى إىل 

.º٢٣ مليار دوالر أمري



ما هو االتفاق بشأن التداب� التي تتخذها دولة امليناء؟

القانو�)  غ�  (الصيد  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانو�  غ�  الصيد  ُيعَترب 
من  عديٍد  صوِن  تدابِ�  لفاعليِة  جدياً  تهديداً  وُيَعدُّ  الصيد  يف  رئيسة  مشكلًة 
التداب�  بشأن  الفاو  التفاق  الرئييس  الهدف  إن  وإدارتها.  السمكية  األرصدة 
عليه  والقضاء  وردعه   �القانو غ�  الصيد  منع  هو  امليناء  دولة  تتخذها  التي 
املوانئ  استخدام  القانو� من  الصيد غ�  املتورطة يف  املراكب  منع  من خالل 
وإرساء مصيدها، ما يقلل من الحافز لتلك املراكب عىل مواصلة عملها، وªنع 
الوطنية  األسواق  بلوغ  من   �القانو غ�  الصيد  عن  الناجمة  الصيد  منتجات 

والدولية.

امليناء يسهم يف  تتخذها دولة  التي  التداب�  الفعال لالتفاق بشأن  التنفيذ  إن 
وللنظم  الحية  البحرية  للموارد  الطويل  املدى  عىل  الحفاظ  يف  املطاف  نهاية 
البيئية البحرية واالستخدام املستدام منها. وُتَطبَّق رشوط االتفاق بشأن تداب� 
التي تلتمس حق الدخول إىل مرفأ مع من  دولة امليناء عىل مراكب الصيد 

دولة ما تختلف عن الدولة التي ترفع علمها.

AÉæ«ŸG ádhO ÉgòîàJ »àdG ÒHGóàdG ¿CÉ°ûH hÉØdG ¥ÉØJEG 

ملنع �ل�صيد غري �لقانوين دون �إبالغ ودون تنظيم وردعه و�لق�صاء عليه

منافع االتفاق بشأن التداب� التي تتخذها دولة امليناء

مكافحُة الصيد غ� القانو� بطريقة ذات فعالية مالية وكفائية ¢

ح£يُة أرزاق الصيادين الرشعي ¢

تعزيُز سيطرة ُدَول الَعَلم عىل مراكب صيدها ¢

تعزيُز فاعلية التعاون وتبادل املعلومات ب الدول الساحلية ودول  ¢
الَعَلم واملنظ£ت والرتتيبات اإلقليمية إلدارة املصايد السمكية

منُع ُظُهور «موانئ عدم اإلمتثال» ¢

اإلسهاُم يف تشديد إدارة مصايد األس£ك والحوكمة عىل جميع  ¢
املستويات

تنهض بأعباء الدول النامية ومتطلباتها ¢

ما هو االتفاق بشأن التداب� التي تتخذها دولة امليناء؟

القانو�) غ�  (الصيد  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانو�  غ�  الصيد  ربعتربعَترب  عتيعتُي
من  عديٍد  صوِن  تدابِ�  لفاعليِة   ً
القانو�) غ�  (الصيد  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانو�  غ�  الصيد   

ً
القانو�) غ�  (الصيد  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانو�  غ�  الصيد   

جديا  ً
القانو�) غ�  (الصيد  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانو�  غ�  الصيد   

ً
القانو�) غ�  (الصيد  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانو�  غ�  الصيد   

تهديدا دعدَعدُّ  وُي الصيد  يف  رئيسة  ويع  الصيد  يف  رئيسة  وُيع  الصيد  يف  رئيسة   ُ ً
القانو�) غ�  (الصيد  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانو�  غ�  الصيد   

ً
القانو�) غ�  (الصيد  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانو�  غ�  الصيد   

مشكلة
التداب�  بشأن  الفاو  التفاق  الرئييس  الهدف  إن  وإدارتها.  السمكية  األرصدة 
عليه  والقضاء  وردعه   �القانو غ�  الصيد  منع  هو  امليناء  دولة  تتخذها  التي 
املوانئ  استخدام  القانو� من  الصيد غ�  املتورطة يف  املراكب  منع  من خالل 
وإرساء مصيدها، ما يقلل من الحافز لتلك املراكب عىل مواصلة عملها، وªنع 
الوطنية  األسواق  بلوغ  من   �القانو غ�  الصيد  عن  الناجمة  الصيد  منتجات 

والدولية.

امليناء يسهم يف  تتخذها دولة  التي  التداب�  الفعال لالتفاق بشأن  التنفيذ  إن 
وللنظم  الحية  البحرية  للموارد  الطويل  املدى  عىل  الحفاظ  يف  املطاف  نهاية 
ق رشوط االتفاق بشأن تداب� بق رشوط االتفاق بشأن تداب� بَّق رشوط االتفاق بشأن تداب�  ََّط بطبَّط طالبيئية البحرية واالستخدام املستدام منها. وتطالبيئية البحرية واالستخدام املستدام منها. وُت
التي تلتمس حق الدخول إىل مرفأ مع من  دولة امليناء عىل مراكب الصيد 

دولة ما تختلف عن الدولة التي ترفع علمها.
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اء عليهصاء عليهصاء عليه صلق�صلق� �لقانوين دون �إبالغ ودون تنظيم وردعه و�لقانوين دون �إبالغ ودون تنظيم وردعه و� ملنع �ل�صيد غري �

منافع االتفاق بشأن التداب� التي تتخذها دولة امليناء

مكافحُة الصيد غ� القانو� بطريقة ذات فعالية مالية وكفائية¢

ح£يُة أرزاق الصيادين الرشعي¢

م عىل مراكب صيدهالم عىل مراكب صيدهاَلم عىل مراكب صيدها¢ َل الَعلل العلل الَع ل العول العَو ُ سيطرة ُد سيطرة ُد تعزيُز

تعزيُز فاعلية التعاون وتبادل املعلومات ب الدول الساحلية ودول ¢
م واملنظ£ت والرتتيبات اإلقليمية إلدارة املصايد السمكيةلم واملنظ£ت والرتتيبات اإلقليمية إلدارة املصايد السمكيةَلم واملنظ£ت والرتتيبات اإلقليمية إلدارة املصايد السمكية َالَعلالعلالَع

ور «موانئ عدم اإلمتثال»هور «موانئ عدم اإلمتثال»ُهور «موانئ عدم اإلمتثال»¢ ه ظه ُظ منُع

ُاإلسهاُماإلسهاُم يف تشديد إدارة مصايد األس£ك والحوكمة عىل جميع ¢
املستويات

تنهض بأعباء الدول النامية ومتطلباتها¢



	  

Regional workshops delivered 

 �أنشطة الفاو لبناء الكفاءات واالرتقاء �ستوى الوعي في

يخص االتفاق بشأن التداب� التي تتخذها دولة امليناء

يف الجهود املبذلة لبناء الكفاءات وتعزيز الوعي حيال فوائد تنفيذ االتفاق 
بشأن تداب� دولة امليناء، نظمت الفاو سبع ورشات عمل إقليمية يف أرجاء 
مصايد  إلدارة  إقليمية  ومنظمة  دولة   ١٠٠ نحو  شملت   ٢٠١٢ منذ   äالعا
األهداف  إن  حكومية.  غ�  ومنظ£ت  دولية  حكومية  ومنظ£ت  األس£ك 

الرئيسة لورشات العمل هذه هي:

تسهيل تقديم األدوات لالنض£م إىل االتفاق بشأن التداب� التي تتخذها 	•
دولة امليناء éهيداً إلدخاله َحيِّز التنفيذ بأرسع وقت ممكن وللتأكد من 

أن يكون مقبوال دولياً عىل أوسع نطاق ممكن؛

ملساهمة يف تطوير القدرات الوطنية لتعظيم الفوائد املتاحة من خالل 	•
االستخدام الفعال لالتفاق بشأن التداب� التي تتخذها دولة امليناء؛

تعزيز التنسيق الثناì، دون اإلقليمي و/أو اإلقليمي من أجل التنفيذ 	•
الفعال ملضمون االتفاق بشأن التداب� التي تتخذها دولة امليناء.

لتعزيز  القدرات  لتنمية  العاملي  برنامجها  تطوير  �واصلة  الفاو  وتقوم 
خالل  من  والسي£   ،�القانو غ�  الصيد  مكافحة  عىل  البلدان  كفاءة 
من   ٢١ املادة  تنص  ذلك،  إىل  إضافة  امليناء.  دولة  تداب�  بشأن  االتفاق 
تأسيس  ذلك  يف  �ا  النامية،  للدول  الخاصة  االشرتاطات  عىل  االتفاق 
التداب�  بشأن  االتفاق  تنفيذ  عىل  النامية  الدول  ملساعدة  éويٍل  آلياِت 

امليناء. دولة  تتخذها  التي 

ورشات عمل إقليمية حول االتفاق بشأن التداب� التي تتخذها دولة امليناء



* َيصحُّ استخدام مصطلح «طرف» عندما يدخل االتفاق بشأن تداب� دولة امليناء حيز 

النفاذ.

في£ ييل الجهات التي أودعت صكوك االنض£م إىل االتفاق بشأن التداب� التي تتخذها 

:(٢٠١٦ �دولة امليناء (حتى ٢٠ يناير/كانون الثا

آيسلندا،  غابون،  عضو)،  (منظمة   ñاألورو اإلتحاد  كوستاريكا،  شييل،  أسرتاليا، 

كوريا،  جمهورية  باالو،  ع£ن،  الóويج،  نيوزيلندا،  مياôار،  موزامبيق،  موريشيوس، 

سيشيل، الصومال، س�ي النكا، سانت كيتس ونيفيس، وأوروغواي.

َ* َيصح* يصح* َيصحُّ استخدام مصطلح «طرف» عندما يدخل االتفاق بشأن تداب� دولة امليناء حيز 
النفاذ.

في£ ييل الجهات التي أودعت صكوك االنض£م إىل االتفاق بشأن التداب� التي تتخذها 

:(٢٠١٦ �دولة امليناء (حتى ٢٠ يناير/كانون الثا

آيسلندا،  غابون،  عضو)،  (منظمة   ñاألورو اإلتحاد  كوستاريكا،  شييل،  أسرتاليا، 

كوريا،  جمهورية  باالو،  ع£ن،  الóويج،  نيوزيلندا،  مياôار،  موزامبيق،  موريشيوس، 

سيشيل، الصومال، س�ي النكا، سانت كيتس ونيفيس، وأوروغواي.

 اإلجراءات الكتساب صفة طرف* يف االتفاق بشأن التداب� التي
 تتخذها دولة امليناء

يف  امليناء  دولة  تتخذها  التي  التداب�  بشأن  االتفاق  عىل  التوقيع  باب  ُفِتح 
هدف  إحباط  بعدم  االلتزام  تشكل  عام.  ملدة   ٢٠٠٩  �الثا نوفمرب/ترشين 
االتفاق وغايته. سيدخل االتفاق بشأن التداب� التي تتخذها دولة امليناء حيز 
صفة  الكتساب  العملية  إن  طرفاً.   ٢٥ إىل  األطراف  عدد  يصل  عندما  النفاذ 

الطرف يف االتفاق بشأن التداب� التي تتخذها دولة امليناء موضحة أدناه.

النعم

الدول أو منظ�ت التكامل االقتصادي اإلقليمية 

التي تزمع أن تصبح طرفاً يف االتفاق بشأن 

التداب� التي تتخذها دولة امليناء (االتفاق)

 إيداع النسخة األصلية 

لصك التصديق أو القبول 

أو املوافقة لدى املدير 

العام للفاو

هل هي موقعة عىل االتفاق؟

طرف

 إيداع النسخة األصلية 

لصك اإلنض�م لدى املدير 

العام للفاو



FAO.org

ملزيد من املعلومات يرجى التواصل مع:
Fisheries and Aquaculture Department 

Food and  Agriculture Organization 
of the United  Nations (FAO) 

Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, ITALY

FI-Inquiries@fao.org

موقع االتفاق بشأن التداب� التي تتخذها دولة امليناء
www.fao.org/fishery/psm/agreement/en

مطبوعات الصيد غ� القانو�
www.fao.org/fishery/publications/ar

 @FAO/M. Camilleri :الصور    

 معلومات إضافية حول
 االتفاق بشأن التداب� التي تتخذها دولة امليناء

عىل موقع منظمة األغذية والزراعة (الفاو)
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