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  إعداد هذه الوثيقة
 

هذه هي النســـخة األخرية من تقرير االجتماع األول لألطراف يف االتفاق بشـــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء  
ملنع الصـــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضـــاء عليه الذي ُعقد يف أوســـلو، النرويج، خالل الفرتة املمتدة 

 . 2017ار مايو/أيّ  31إىل  29من 
 

تقرير االجتماع األول لألطراف يف االتفاق بشـــــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع  .2017 منظمة األغذية والزراعة.
تقرير . 2017مايو/أيار  31-29الصــــــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضــــــــــــاء عليه، أوســــــــــــلو، النرويج، 

  الصادر عن منظمة األغذية والزراعة. روما. 1211مصايد األمساك وتربية األحياء املائية رقم 
  

 ملّخص
  

تتضـــــــــــــــّمن هذه الوثيقة تقرير االجتماع األول لألطراف يف االتفاق بشـــــــــــــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع  
  ملمتدة يف أوســـــــــلوا، النرويج، خالل الفرتة ا عقدالصـــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضـــــــــاء عليه الذي 

األطراف على أن تتوىل منظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة (املنظمـــة)، دور أمـــانـــة  توقـــد وافقـــ .2017ار مـــايو/أيّـــ  31إىل  29من 
االجتماع. وأُقّر باحلاجة إىل إجراءات منســــــــــــــقة من قبل دول امليناء ودول العلم والدول األخرى لتنفيذ االتفاق إىل جانب 

. نظمات واألجهزة الدولية األخرىالدور اهلام الذي تضــــــــــــطلع به املنظمة واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصــــــــــــايد األمساك وامل
وأشــــــــــارت األطراف إىل أمهية اســــــــــتخالص الدروس من املبادرات املوجودة حاليا لدى املنظمات اإلقليمية إلدارة مصــــــــــايد 

ج تدرجيي لتبادل البيانات ودعت إىل إنشــــــــاء  األمساك واملنظمات الدولية األخرى. واتفقت األطراف على ضــــــــرورة اتباع 
ة والزراعة وُكّلفت منظمة األغذي ة مفتوحة العضــــــــــــوية إلعطاء توجيهات إلرســــــــــــاء آليات لتبادل البيانات.جمموعة عمل فني

همــة إعــداد منــاذج تقــارير املعلومــات عن جهــات االتصــــــــــــــــال الوطنيــة واملوانئ املعّينــة وأي معلومــات مفيــدة أخرى لتنفيــذ مب
عة وقد أنشــــأت األطراف جممو  اإللكرتوين للمنظمة.االتفاق ونشــــر املعلومات من خالل قســــم خمصــــص لذلك على املوقع 

ا. 6العمل مبوجب القســــم  ودعت األطراف األمانة إىل إعداد اســــتبيان إلكرتوين حمدد  من االتفاق واعُتمدت اختصــــاصــــا
طُلب و  لغرض رصد تنفيذ االتفاق، فضًال عن تسجيل التحديات الناشئة، على أن يُنجز ذلك كل سنتني يف مرحلة أوىل.

ا إىل األمانة إعداد مشــــــروع الالئحة الداخلية الجتماعات األطراف وأي جمموعات عمل فرعية اســــــتناًدا إىل الالئحة أي ضــــــً
 اف.طر العامة ملنظمة األغذية والزراعة واللوائح ذات الصــــــلة للجنة مصــــــايد األمساك، للنظر فيها خالل االجتماع املقبل لأل

  ني إىل جانب أي اجتماعات فنية إضافية قد تدعو إليها احلاجة. األطراف على عقد اجتماعات كل سنت تواتفق
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  افتتاح االجتماع
 
انوين دون اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري الق االتفاق بشأن التدابريانعقد االجتماع األول لألطراف يف  -1

. 2017مايو/أيار  31إىل  29(االتفاق) يف أوسلو، النرويج، خالل الفرتة من إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه 
حكومية منظمة  11و، نظمةاملمنتسب يف ) 1واحد (عضو و ، ةدول 15يف االتفاق، ومراقبون من  1اطرفً  36وحضر االجتماع 

  املرفق باء. ضمنمنظمات غري حكومية دولية. وترد قائمة باملندوبني واملراقبني  أربعدولية، و
 
  ، االجتمـــاع وألقى كلمـــة افتتـــاحيـــة Per Sandberg يف النرويج، معـــايل الســـــــــــــــيـــد الثروة الســـــــــــــــمكيـــةوافتتح وزير  -2

  (املرفق جيم).
 
  كلمة افتتاحية (املرفق دال).  ،، رئيس مجهورية باالوTommy E. Remengesau Jnrفخامة السيد  أيًضاوألقى  -3
 
 األمساك وتربية األحياء املائية يف منظمة، املدير العام املســاعد، إدارة مصــايد Árni Mathiesenكما ألقى الســيد  -4

 ، كلمة افتتاحية (املرفق هاء).(املنظمة) والزراعةاألغذية 
  

  انتخاب الرئيس ونائب الرئيس
 
ماع لالجت ا، رئيســــــــــً يف النرويج والصــــــــــناعة ومصــــــــــايد األمساك ، املدير العام لوزارة التجارةVidarخب الســــــــــيد انتُ   -5

 للرئيس باإلمجاع. ا، سفري شيلي لدى النرويج، نائبً Waldemar Couttsالسيد سعادة خب باإلمجاع. يف حني انتُ 
  

  تعيين المقرر
 
 األطراف إىل املنظمة مسؤوليات مقرر االجتماع. تأوكل -6
  

  اعتماد جدول األعمال والترتيبات الخاصة باالجتماع
 
 ألف). (املرفقت أي تعديال إجراءدون من اعتمد االجتماع جدول األعمال  -7
  

                                                 
   اوفقً  االنضمام صك إيداع من ايومً  30 بعد االتفاق سريان يبدأو . 2017 /أيارمايو 19 يف انضمامها صك أودعت اليت اليابان ذلك يف مبا  1

 .االتفاق من) 3(29 للمادة
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واقرتح الرئيس أن يتبع االجتماع، يف ظل عدم وجود إجراءات متفق عليها، الالئحة العامة للمنظمة واملبادئ  -8
من دستور املنظمة، واهليئات واللجان املنشأة  15و 14واإلجراءات اليت حتكم االتفاقيات واالتفاقات املربمة مبوجب املادتني 

 األطراف على هذا الرتتيب. وافق حني مناقشة إجراءات حمددة واالتفاق عليها. و من الدستور، إىل 6مبقتضى املادة 
  
  دور أمانة االجتماع. األطراف على أن تتوىل املنظمة تووافق -9
 

 حالة االتفاق بشــــــــــــأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء الصــــــــــــادر عن منظمة األغذية والزراعة 
  والمستجدات 2009في عام 

 
  (منظمة عضـــــــــــــــو) دولة واالحتاد األورويب  47وأبلغت االجتماع بأن  PSMA/2017/3مانة الوثيقة األعرضـــــــــــــــت  -10

فاق منذ دخول االت اطراف قد تضــاعف تقريبً . وأشــار االجتماع إىل أن عدد األإىل االتفاق قد أودعت صــكوك االنضــمام
  .2016يونيو/حزيران  5حيز النفاذ يف 

 
باالتفاق ومبكافحة  اببيانات بشأن حالة تنفيذ االتفاق على املستوى الوطين التزامه يت أدلتالاألطراف  رّسختو  -11

يت أخذت الضوء على املبادرات الدول الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم (الصيد غري القانوين). وسّلطت عدة 
فيذية واملؤسسية اجلوانب التنناولت فاق، وتبزمامها لتعزيز إدارة ومراقبة مصايد األمساك مع الرتكيز بشكل خاص على االت

 والقانونية والسياساتية.
  

لتنفيذ لالزم اأطراف عدة باجلهود اليت تبذهلا املنظمة والدول واملنظمات الدولية األخرى لتوفري الدعم  تأقرّ و  -12
لمفتشني، وزيادة التدريب ل إتاحةاالتفاق، مع اإلشارة إىل أنه ال يزال هناك عدد من التحديات اليت ينبغي معاجلتها، مثل 

 التنسيق على املستويني الوطين واإلقليمي، وتعزيز آليات تبادل املعلومات.
  

يما س عدة أطراف إىل أنه ينبغي إيالء االعتبار لدور الصكوك واألدوات التكميلية يف دعم االتفاق، ال توأشار  -13
طط توثيق التموين (السجل العاملي)، واخلطوط التوجيهية الطوعية خل السجل العاملي لسفن الصيد وسفن النقل املربّدة وسفن

 قليمية إلدارة مصايد األمساك.اإلنظمات املاملصيد، واألدوات اليت استحدثتها 
  

عمليات املسافنة، ب املتعلقةمن قبيل املعلومات  ،وعالوة على ذلك، مت التشديد على ضرورة معاجلة حتديات حامسة -14
، والتعاون على امتداد سلسلة القيمة، واملعلومات يف الوقت احلقيقي عن السفن، فعالة لتقييم املخاطر ءاتووضع إجرا

 ونتائج عمليات التفتيش.
  

 عاليةفبعد يف االتفاق إىل إيداع صــــــكوك انضــــــمامها من أجل تعزيز  اأطرافً ألطراف البلدان اليت ليســــــت ا تودع -15
كذلك   تالدول غري األطراف أنه يف طور االنضمام إىل االتفاق، وأعرببعض االتفاق ملكافحة الصيد غري القانوين. وأعلن 
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  التبعــات املرتتبــة ا فهم متــامًــ بــالنســـــــــــــــبــة إىل اجلهــات غري األطراف أن تمن املهم لكن  بتنفيــذ تــدابري دولــة املينــاء ازامهــعن الت
 .فيه ال أن تصبح طرفً االتفاق قب وجبااللتزامات مبعن 

  
إلضــافة إىل ذلك، اوأشــار االجتماع إىل أمهية نتائج هذه املناقشــات يف حتديد اخلطوات املقبلة لتنفيذ االتفاق. وب -16

  ة خالل الفرت  نيويورك، الواليـــــــات املتحـــــــدة األمريكيـــــــة،الـــــــذي من املزمع عقـــــــده يف مؤمتر احمليطـــــــات  مت اإلقرار بـــــــأن
  عن احمليطــــــــات الــــــــذي من املتوقع انعقــــــــاده يف مــــــــالطــــــــة خالل الفرتة  مؤمترنــــــــاو ، 2017يونيو/حزيران  9إىل  5 من
ا أن  على ســـبيل املثال، ،األخرى املؤمترات الدولية القادمةو  ،2017 تشـــرين األول/أكتوبر 6إىل  5 من  افرصًـــ  تيحتمن شـــأ

  والدعوة إىل زيادة اعتماد االتفاق.االلتزام العاملي مبكافحة الصيد غري القانوين براز ممتازة إل
 

 استعراض متطلبات تنفيذ االتفاق
 

لقضايا الضوء على عدد من ا وسّلطتعن املسائل املتعلقة بتنفيذ االتفاق.  PSMA/2017/4مانة الوثيقة األقّدمت   -17
ألمساك اإلقليمية إلدارة مصايد ا، باإلضافة إىل دور املنظمة واملنظمات والدول األخرىاملتصلة بأدوار دول امليناء والعلم 

ذلك  ، مبا يفللبت فيهاا من القضايا احملددة واملنظمات واألجهزة الدولية األخرى. وأشارت األمانة إىل أن هناك عددً 
ظمني واملنهجيني ونشرها، والرصد واالستعراض املنت اقل املعلومات وتبادهلا إلكرتونيً متطلبات االتفاق، والتوجيهات بشأن ن

 لتنفيذ هذا االتفاق، وضرورة عقد مشاورات غري رمسية واجتماعات يف ما بني الدورات، حسب االقتضاء.
 

، وإىل جتنب اواستذكر الرئيس احلاجة إىل اختتام أعمال هذا االجتماع مع توخي الوضوح بشأن سبل املضي قدمً   -18
 .فنيةفاصيل التقنية، وهو ما ميكن تفويضه إىل جمموعة عمل اخلوض يف الت

 
ويف ما يتعلق مبسؤوليات دول امليناء والعلم اليت ينص عليها االتفاق، اعترب بعض األطراف أن املنظمات اإلقليمية   -19

 طرافًاأها ليست كلّ للمساعدة يف تنفيذ االتفاق. ولكن متت اإلشارة إىل أن الدول همة إلدارة مصايد األمساك كيانات م
اية املطاف من اختصاص األمتعاقدة   .طرافيف املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك وإىل أن التنفيذ هو يف 

 
  لك مبا يف ذلك تالضــــــــــــــوء على عدد من املبادرات الناجحة ذات الصــــــــــــــلة بتدابري دولة امليناء،  وجرى تســــــــــــــليط  -20

اإلضـــــــــــــــافة إىل . وبوغريها من املبادرات اإلقليمية القائمة اإلقليمية إلدارة مصـــــــــــــــايد األمساكمن خالل املنظمات  اليت تُنّفذ
تنفيذ االتفاق، مثل املنظمة البحرية الدولية ونظامها اخلاص مبراقبة دولة ذات صـــــــــــــــلة بمنظمات أخرى أمثلة قّدمت ذلك، 

اخلاص به، املوحد  رتميزالنظام و التجارية اإللكرتونية مركز األمم املتحدة لتيســـري التجارة واألعمال و امليناء لســـفن الشـــحن، 
ا البنفسجية ونظام املعلومات   .I24واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنرتبول) ونشرا

 
  األمثلــة، مع اإلشــــــــــــــــارة يف الوقــت املبــادرات و األطراف أنــه ينبغي اســـــــــــــــتخالص الــدروس من هــذه  توأوضـــــــــــــــحــ  -21

   األطراف تأشـــــــــــــــــار أقـــل قـــدر من األعبـــاء. ومن هـــذا املنطلق، حتميـــل األطراف بـــاملرونـــة و  إىل التحلي ذاتـــه إىل احلـــاجـــة
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لفة وحتتاج خمت إىل أن البلدان واألقاليم اي أال تكون ملزمة بشـــــــــكل مفرط نظرً ن التوجيهات بشـــــــــأن تنفيذ االتفاق ينبغإىل أ
  املستويني الوطين واإلقليمي.على السائد هلا باالستناد إىل الواقع التنفيذي  اإىل نـُُهج توضع خصيصً 

 
 ينيلى املســــــتو عيف ما بني القطاعات وشــــــّددت املنظمة البحرية الدولية على ضــــــرورة تنســــــيق أنشــــــطة دولة امليناء   -22

صـــــــــة مبجموعة العمل  ااالجتماع علمً وأحاطت  الدويل،و  اإلقليمي املشـــــــــرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة املخصـــــــــّ
األغذية والزراعة  منظمةذات الصـــــــــلة بني  واملســـــــــائل دون إبالغ ودون تنظيم املعنية بالصـــــــــيد غري القانوينو  البحرية الدولية

 ة.لضمان التنسيق بني الوكاالت املعني مهمومنظمة العمل الدولية، واليت تعمل كمنتدى  نظمة البحرية الدوليةاملو 
 

 املعّينةانئ املو  بشأنيف مجع املعلومات، مبا يف ذلك  اا هامً على ضرورة أن تؤدي املنظمة دورً  األطراف تووافق  -23
. أمكن ذلك اذإ مناذج ذات صلة بواسطة، االتفاق لتنفيذمفيدة ذات صلة أخرى معلومات أي وجهات االتصال الوطنية، و 

علومات إىل أن هذه امل اغري األطراف، نظرً  منل جهات االتصااملعلومات عن مجع تسعى إىل أن  اللمنظمة أيضً  وينبغي
ا أن تكون مفيدة لتنفيذ االتفاق  .من شأ

 
دعمها املايل والفين يف ما يتعلق جبهود تنمية القدرات، مبا يف ذلك يف ما خيص  زيادةومتت مناشـــــــــــــــدة املنظمة   -24

األمانة الربنامج العاملي  للغاية. وبعد ذلك، عرضــت اا صــعبً لتنفيذ بالنســبة إليها أمرً الدول اجلزرية الصــغرية النامية اليت يعترب ا
 ةلدول النامية على حد سواء، مشري للمنظمة اخلاص بتنمية القدرات والذي يهدف إىل دعم األطراف وغري األطراف من ا

 .بالفعلإىل أن هناك عدة مشاريع جارية 
 

 نقل المعلومات وتبادلها إلكترونًيا ونشرها
  

ج مرحلي يف ما يتعلق بتبادل البيانات، مع إعطاء األولوية يف  ضــرورةاألطراف على  تاتفق  -25  رحلة أوىلماعتماد 
 أقرب وقت املوانئ وجهات االتصــــال الوطنية، يفعيني تما يتعلق ب  يفثًال م ،األســــاســــيةللحاجة إىل الوصــــول إىل املعلومات 

 ســــــــــــتحداثاتنفيذ متطلبات معينة على الفور. ويف مرحلة الحقة، ميكن بممكن، من أجل ضــــــــــــمان إمكانية بدء األطراف 
  الضــــــــــوء  ســــــــــليطجرى تيف االتفاق. و املشــــــــــار إليها تبادل املعلومات متطلبات ، باالســــــــــتناد إىل تطورًا أكثرنظم معلومات 

مراعاة احلاجة جب سيعلى أنه على أن مسألة الشفافية وإمكانية الوصول يف ما يتعلق بتبادل املعلومات ستكون حامسة، و 
يتســــىن  كي،  ممكن أقرب وقتيف اتصــــال جهة نظمة حتدد املأن ضــــرورة باإلضــــافة إىل ذلك، اتفق على و  إىل توخي الدقة.

  .إليهااملعلومات ذات الصلة  قدميت
  

تقدمي غي أنه ينبو  مناذج لإلبالغ عن املعلوماتمسودة لمنظمة إعداد ينبغي ل هاألطراف كذلك على أن تووافق  -26
ا ا وتعقيبا لبات . وشّدد عدد من األطراف وغري األطراف على ضرورة إبقاء املتطهذه النماذج إىل األطراف إلبداء تعليقا

عة معلومات إىل املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك التاب األطراف تقدم فعًال بعض وأشري إىل أن  والنماذج بسيطة.
  ، ال سيما بالنسبة إىل الدول النامية اليتاليات كأمثلة ميكن أن يكون مفيدً اإلجراءات واآلهلا، وإىل أن استخدام هذه 

  صايد أمساك.صغرية وموارد حمدودة ملهلا إدارات  
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منظمة لوين لاإللكرت وقع املقسم ضمن استحداث  إمكانيةاألطراف على  تما يتعلق بنشر املعلومات، اتفق ويف  -27
  لتقدمي املعلومات. مناذجإتاحة هلذا الغرض، مع  خصياًصاعلى اإلنرتنت 

  
م بذلك باإلمكان القياا، وإىل أنه  اصال الوطنية وإحاطة املنظمة علمً حتديد جهات االت ضرورةكما أشري إىل   -28

 ااإلدارات كثريً  يف  أن املوظفنيإىل اددة يف املنظمة. ونظرً احملتصال الة اإلكرتوين إىل جه بواسطة إرسال بريديف مرحلة أوىل 
د فردية. وأكّ  جهات اتصالعلى أنه ميكن أيضا تقدمي تقدمي جهة اتصال مؤسسية و  ضرورةما يتغريون، فقد اتفق على 

اإللكرتوين وقع املخمصص على قسم األطراف على أنه جيوز نشر معلومات االتصال اخلاصة جبهة االتصال املؤسسية على 
جبهات االتصال ل االتصااخلاصة بكيفية علومات املصول إىل ن لألطراف فحسب الو اإلنرتنت، يف حني ميكلمنظمة على ل

  الفردية.
  

. واتفق املوانئ ًال فععّني يف حني أشــــــار البعض إىل أنه  املوانئ تعينيبالفعل  وابدأ معدة أطراف إىل أ توأشــــــار   -29
املوانئ ب ى علمعلالســـــــفن  تكونعلى أنه ينبغي إرســـــــال هذه املعلومات إىل املنظمة على الفور، ألنه من األمهية مبكان أن 

  .الدخول إليهاهلا اليت ميكن 
  

لتبادل  بشأن بلورة آليات إلعطاء توجيهاتمفتوحة العضوية األطراف على إنشاء جمموعة عمل فنية  تووافق  -30
 رهًناالوصول رص فمبا يف ذلك احلاجة إىل توفري مستويات خمتلفة من  ،املعلومات وغري ذلك من املسائل الفنية األخرى

  .2018يف عام هذه ومن املتوقع أن ينعقد اجتماع جمموعة العمل الفنية  طبيعة املعلومات املقدمة.ب
  

  متطلبات الدول النامية
  

  .PSMA/2017/5الوثيقة  األمانة عرضت  -31
  

  .واووأقّرت االختصاصات الواردة يف املرفق  6اجلزء مبوجب عمل الاألطراف جمموعة  توأنشأ  -32
  

املنشأة عمل لاادها من قبل جمموعة نبغي مناقشة االختصاصات املتعلقة بآليات التمويل وإعدتواتفق على أنه   -33
  .6اجلزء مبوجب 

  
   ضـــــرورة وإىلعملها،  6اجلزء املنشـــــأة مبوجب عمل الجمموعة  أن تباشـــــراألطراف إىل احلاجة امللحة إىل  توأشـــــار   -34
   ،مع االجتماعات األخرى ذات الصـــــــــــــــلةذلك،  حيثما أمكن، تتزامنأن و  اســـــــــــــــنويً  مرحلة أوىليف االجتماعات  عقدأن ت
  . يف منظمة األغذية والزراعة مصايد األمساك جلنةاجتماعات مثل 
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  رصد تنفيذ االتفاق واستعراضه وتقييمه
  

  خطط الرصد وعمليات التقييم
  

األطراف بأمهية ضمان الرصد واالستعراض املنتظمني واملنهجيني لتنفيذ االتفاق، باإلضافة إىل تقييم التقدم  تأقرّ   -35
 احملرز يف حتقيق أهدافه.

  
رصـــــد تنفيذ االتفاق وتســـــجيل التحديات املطروحة كذلك. واتُفق األطراف على وضـــــع اســـــتبيان حمدد ل تووافق  -36

مانة بصـــــــــــــــياغة اســـــــــــــــتبيان إلكرتوين منوذجي، على أن تتم مراجعته وتنقيحه من قبل جمموعة العمل الفنية األعلى أن تقوم 
 املذكورة أعاله. وميكن تكييف هذا االستبيان وتنقيحه من جانب األطراف، حسب االقتضاء.

  
ري  جيسيكون من الضروري استعراض التنفيذ من خالل استبيان  هاألطراف على أن تفة إىل ذلك، وافقوباإلضا   -37

 كل سنتني يف البداية، وبعد ذلك بوترية حتددها األطراف.
  

 الالئحة الداخلية
  

وأي جمموعات عمل فرعية  مانة إعداد مشروع الئحة داخلية الجتماعات األطرافاألاألطراف من  تطلب  -38
العمل  مانةاألمن األطراف  تطلبالستناد إىل الالئحة العامة للمنظمة ولوائح جلنة مصايد األمساك ذات الصلة. كما با

بشكل غري رمسي على تعميم مشروع الالئحة الداخلية على األطراف إلبداء التعليقات اليت ستدرج بعد ذلك يف مشروع 
  منقح سيتفق عليه خالل االجتماع املقبل لألطراف.

  
  موعد ومكان انعقاد االجتماع القادم لألطراف

  
، بانتظام أكرب ال ســـــيما يف ســـــنوات التنفيذ األوىلأخرى األطراف على ضـــــرورة عقد اجتماعات  تيف حني اتفق  -39

  إىل أنــه يتعّني على األطراف عقــد اجتمــاع الســـــــــــــــتعراض تنفيــذ االتفــاق وتقييم التقــّدم احملرز يف حتقيق أهــدافــه  تأشــــــــــــــــار 
ني إىل جانب جتماعات كل ســنتالاألطراف على عقد ا تهلذه الغاية، اتفق ا. وحتقيقً االتفاق ســريانمن  أربع ســنواتبعد 

  اجتماعات فنية إضافية حسب االقتضاء.
  

  ، مـــانـــةبـــالتنســـــــــــــــيق مع األشـــــــــــــــيلي  تؤكـــدهالثـــاين يف شـــــــــــــــيلي يف موعـــد  ااجتمـــاعهـــ عقـــداألطراف على  اتفقو   -40
  االجتمـــاع  2020يف عـــام االحتـــاد األورويب على أن يســـــــــــــــتضـــــــــــــــيف األطراف  تاتفقـــو . 2019عـــام يف موعـــد أقصـــــــــــــــــاه 

افة اجتماع األطراف الدعوة املوجهة من إندونيسيا الستض تلكما قبِ   ها.وتقييم تنفيذ االتفاقعملية استعراض اهلادف إىل 
  .2022األطراف يف عام 
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ستضافة الاالحتاد األورويب و للعرض الذي تقّدمت به كل من شيلي وإندونيسيا  ااألطراف عن تقديره توأعرب  -41
  اجتماعات األطراف.

  
ا قد  -42 تكون  ال وبالنســبة إىل الدول اجلزرية الصــغرية النامية والدول النامية األخرى بشــكل خاص، فقد ُأشــري إىل أ

 تاتفقو ممثلة بصــــــــــــورة جيدة يف االجتماعات الدولية بســــــــــــبب صــــــــــــعوبة حتّمل التكاليف املرتبطة مبثل هذه االجتماعات. 
 التفــاقتنفيــذ ادعم تنســـــــــــــــيق ، حيــث ميكن األطراف على أمهيــة عقــد اجتمــاعــات إقليميــة، قبــل انعقــاد اجتمــاع األطراف

  .بني الدول املعنيةورصده يف ما 
  

  أية مسائل أخرى
  

أعرب االجتماع عن تقديره حلكومة النرويج لتكرمها باســـــــــــــتضـــــــــــــافة االجتماع األّول لألطراف كما تقّدم خبالص   -43
الـــة. مـــا الفعـــّ مـــا وإدار   ألمـــانـــة ابـــالشـــــــــــــــكر إىل الجتمـــاع كمـــا توجـــه ا  الشـــــــــــــــكر إىل الرئيس ونـــائـــب الرئيس على توجيهـــا

  مساعدة.ما قدمته من و لالجتماع  يف إطار التحضريما قامت به على 
  

  اعتماد التقرير
  

يف متام  2017مايو/أيّار  31اعُتمد التقرير يف وقد ملنظمة. صادر عن انشر التقرير كتقرير على ف اطر األ تاتفق  -44
  .18.00 الساعة
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  المرفق جيم
 الكلمة االفتتاحية

 Per Sandbergلمعالي السيد 
  وزير الثروة السمكية في النرويج

  
يســــــــــّر النرويج، بصــــــــــفتها إحدى القوى احملركة إلبرام االتفاق بشــــــــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء (االتفاق)   

الصـــــــــادر عن منظمة األغذية والزراعة، أن يكون االتفاق قد دخل حّيز التنفيذ وأن تكون لنا الفرصـــــــــة خالل األيام املقبلة 
قانوين دون إبالغ لوإننا نعترب أّن هذا االتفاق ســــيكون أداة فعالة ملكافحة الصــــيد غري ا يســــري تنفيذ االتفاق ودفعه قدًما.لت

كن، بفضــل . وهدفنا هو أن نتمتكاليفيةخاص على ما يتســم به هذا النهج من كفاءة  ونوّد التأكيد بشــكلودون تنظيم. 
  الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف مجيع أحناء العامل.  ملكافحةتضافر جهودنا، من اختاذ خطوات ملموسة 

  
طرفًا حىت اآلن وهو عدد مرشـــــح لالرتفاع. لكن،  48ويســـــّرنا للغاية أن يكون عدد األطراف يف االتفاق قد بلغ   

نا أن نواصـــــــل وعليه، جيدر ب العاملي، ال بد من أطراف إضـــــــافية.لكي تصـــــــبح هذه التدابري نافذة بالكامل على املســـــــتوى 
  تشجيع غري األطراف على اللحاق بالركب. 

  
ض أولويات تها وأن أسّلط الضوء على بعوامسحوا يل اآلن أن أنتقل إىل بعض املسائل احملددة اليت جيدر بنا معاجل  
  النرويج. 

  
 يذ تدابري دولة امليناء.عند تنف فنحن نعترب أنّه من الضــروري االعتماد على البىن والقدرات التنظيمية القائمة حالًيا  

ذا الصـــــــدد، ال تزال املنظمات اإلقليمية إلدارة مصـــــــاي ســـــــائل معاجلة املوإّن مســـــــؤولية  د األمساك تشـــــــكل األداة املركزية.و
  العملية املتصلة بالتنفيذ جيب أن ُتسند بالدرجة األوىل إىل تلك املنظمات. 

  
شــــــــرق  يئة مصــــــــايد أمساك مشالومن خالل جتربتنا يف مشال احمليط األطلســــــــي مع منظميت اإلدارة اإلقليمية أي ه  
ث اشـــــرتاطات جديدة بصـــــورة فعالة ومنظمة مصـــــايد أمساك مشال غرب األطلســـــي، تبّني أنه باإلمكان اســـــتحدا ياألطلســـــ

وموثوقة مبا يتيح لســــــفن الصــــــيد وللســــــفن األخرى بأن تعمل كاملعتاد مبوازاة مراعاة حاجة دول امليناء ودول العلم إىل احلد 
  من الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. 

  
  ئ احملددة وجهات االتصـــــال وجيب أن يكون الدور الرئيســـــي للمنظمة ضـــــمان احلصـــــول على معلومات عن املوان  

  يف دول امليناء ودول العلم واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك وكيفية الوصول إىل القوانني واألنظمة ذات الصلة. 
  

  إىل النرويج خالل  وإّن اشـــــــــــــــرتاطات الدول النامية وضـــــــــــــــمان املســـــــــــــــاعدة لتنفيذ االتفاق هو أولوية بالنســـــــــــــــبة  
  شركائنا حتقيًقا هلذه الغاية. وحنن نتطّلع إىل العمل مع  هذا االجتماع.
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  المرفق دال
  فتتاحيالبيان اال

 Tommy E. Remengesau Jrلفخامة السيد 
  رئيس جمهورية باالو

  
  "آيل" وعمتم صباًحا.

  
حكومة مملكة النرويج على استضافتها هذا االجتماع االفتتاحي لألطراف امسحوا يل بداية أن أتوجه بالشكر إىل   

ألمم كما أتوجه بالشـــــــــــــــكر إىل منظمة األغذية والزراعة ل  يف االتفاق بشـــــــــــــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء (االتفاق).
دولية األوىل رّكزت هذه املعاهدة الويف حني  املتحدة (املنظمة) على ما قدمته من دعم لبلورة هذا االتفاق اهلام وتنفيذه.

  على الصـــــــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، يشـــــــــــــّكل هذا االجتماع االفتتاحي فرصـــــــــــــة تارخيية جيدر بنا كأطراف 
أن حنرص على أن حيقق نتائج كفيلة بتوجيه رســــــالة حازمة إىل الصــــــيادين الذين ميارســــــون الصــــــيد غري القانوين دون إبالغ 

ا  ودون تنظيم. فاألحداث من هذا القبيل تساعدنا على الرتكيز على األمهية احلامسة لألمن الغذائي وسبل العيش واإلقرار 
ية كونه يُعقد عشــ  ويزداد هذا احلدث االفتتاحي أمهية بالنســبة إىل بيئتنا وإىل حميطاتنا واألهم من ذلك بالنســبة إىل شــعوبنا.

محــايــة حميطــاتنــا وحبــارنــا  -من أهــداف التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة  14ي يركز على تنفيــذ اهلــدف ذمؤمتر األمم املتحــدة األول الــ
  ثنني املقبل يف نيويورك. وحفظها الذي سُيعقد يوم اإل

  
 درجات إىل مشال خط االســــتواء يف احمليط اهلادئ. 7تقع باالو  لعّل الكثريين منكم ال يعرفون الكثري عن باالو.  

ميًال مربًعا، لكنها دولة كربى مطّلة على احمليط ختضع لواليتها مساحة قدرها  180دى مساحتها وهي جزيرة صغرية ال تتع
ميًال مربًعا أو ما يعادل مســــــاحة فرنســــــا تقريًبا. لذا، يتســــــم احمليط بأمهية حامسة بالنســــــبة إلينا حيث تقوم عليه  230 000

ش بصـــــــــورة افة تشـــــــــدد على احلاجة إىل احرتام الطبيعة وإىل العيولقد ترعرعنا يف ظّل ثق ثقافتنا وأمننا الغذائي واقتصـــــــــادنا.
  وهذه هي األهداف السامية اليت نسعى إليها مجيًعا.  -مستدامة اليوم ملا فيه خري أجيال احلاضر واملستقبل 

  
ا من إخوتنـ وكما العديد وعلى غرار مملكة النرويج، ينبثق اقتصـــــــــــــــاد بالدي وثقافتها وأمنها الغذائي من البحر.  

   وأخواتنا عرب احمليط اهلادئ، يكسب سكان باالو سبل عيشهم من الصيد جيًال بعد جيل.
  

غري أّن األرصـــــــدة الســـــــمكية الغنية يف احمليط اهلادئ اليت يعتمد عليها شـــــــعبنا هي اليوم عرضـــــــة خلطر تغري املناخ   
  واسع.  مبا يف ذلك الصيد غري القانوين والقرصنة على نطاق -والتلوث والصيد املفرط 

  
  وتقّدر كلفة الصـــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم بالنســـــــبة إىل مصـــــــايد التونة يف احمليط اهلادئ ما يرتاوح   

  وعلى مســــــــــتوى العامل، يقّدر أن الصــــــــــيادين الذين ميارســــــــــون الصــــــــــيد  مليون دوالر أمريكي يف الســــــــــنة. 750و 500بني 
  ر من األمساك من حميطاتنا سنويًا. مليار دوال 23غري القانوين يسلبون أكثر من 
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   وحنن هنا اليوم لالحتفال برغبة أممنا جمتمعة يف مكافحة هذا الواقع!  
  

وإّن باالو تفخر بأن تكون من بني أوىل األمم اليت صـــــــــــــــادقت على االتفاق بشـــــــــــــــأن التدابري اليت تتخذها دولة   
  امليناء، إىل جانب بلدان احمليط اهلادئ األخرى وهي تونغا وفانواتو ونيوزيلندا وأسرتاليا. 

  
نئ اليابان الذي أصــــــــبح للتو آخر البلدان املنضــــــــّمة إىل االتفاق بشــــــــأ      ا دولة امليناء.ن التدابري اليت تتخذهوإننا 

ومع كل مصـــــادقة إضـــــافية، تصـــــبح املعاهدة صـــــكا أكثر فعالية للتعاون من أجل مكافحة الصـــــيد غري القانوين دون إبالغ 
   ودون تنظيم.

  
ا على كفاءة املعاهدة، ال بد من وجود شـــــراكات حلوكمة  ولقد بدأت اآلن مرحلة العمل الشـــــاق الفعلي.   وحرصـــــً

يطــات العــامليــة وجيــدر بنــا احلرص على أن يكون اهلــدف الفعلي للتعــاون الــدويل وتبــادل املعلومــات إغالق املوانئ أمــام احمل
   عمليات الصيد غري القانوين.

  
جود الدعم الكايف وينبغي و  وحتقيًقا هلذه الغاية، ال بد من وجود نظام إلكرتوين فعال لتبادل املعلومات والدعاية.  

  مــام عــدد أكرب وال بــّد من انضـــــــــــــــ يــة من أجــل تعزيز تــدابري دولــة املينــاء اليت تتخــذهــا بغرض تنفيــذ االتفــاق.للبلــدان النــام
وكلما كانت الشــــــــــبكة كبرية كلما كان االتفاق فعاًال يف إبقاء األمساك النامجة عن القرصــــــــــنة خارج األســــــــــواق  من البلدان.

   بالنسبة إىل الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.العاملية لألغذية البحرية وكلما حّد من حافز الرحبية 
  

  يف املـــائـــة  98إذ يغطي احمليط  -وإّن ســـــــــــــــكـــان احمليط اهلـــادئ مؤمتنون على أكرب احمليطـــات على وجـــه األرض   
  ومســــــــــــتقبل بلداننا يعتمد على صــــــــــــحة حميطنا الشــــــــــــاســــــــــــع ومواردنا الســــــــــــاحلية وعلى حفظها، وهو ما يؤثر  من إقليمنا.

  على كل جانب من جوانب خطة التنمية املستدامة يف إقليم احمليط اهلادئ. 
  

وباالو، بوصـــــــــــــــفها دولة كربى من دول احمليطات، تتحمل مســـــــــــــــؤولية احلفظ بدرجة عالية من اجلديّة! ويف عام   
ة االقتصــــــادية طقوهي منطقة حممية حبرية واســــــعة النطاق تشــــــمل املن -، أنشــــــأت باالو حممية باالو البحرية الوطنية 2015

كيلومرت   500 000اخلالصة بأكملها يف باالو وهي حبجم فرنسا، وستشمل أيًضا منطقة ُمينع فيها الصيد تتعدى مساحتها 
  يف املائة من منطقتنا االقتصادية اخلالصة. 80أو  مربع

  
اإلشــراف والتنفيذ، واملراقبة و  الذين يعاونوننا يف ما نبذله من جهود يف جماالت الرصــد كائنالشــر وإننا ممتنون للغاية   

مبا يف ذلك خفر السواحل األمريكي واالسرتايل واملؤسسة اليابانية؛ ولكن أن تتمكن أمة صغرية من حشد اجلهود ملطاردة 
ذا القدر هلو حتدٍّ شاق ال بل مستحيل بصراحة أحيانًا.    سفن الصيد غري القانوين على مساحة حميط شاسع 

  



25 

 

جاهدين إىل ذلك وقد حققنا بعض النجاحات امللموســــــة مبســــــاعدة شــــــركائنا الدوليني من أجل غري أننا نســــــعى   
  انتهاك  100إىل  50إذ تعاين باالو كل عام من  -لكن هذا نقطة يف حبر  ضــــــــــــبط ســــــــــــفن القرصــــــــــــنة يف مياهنا اإلقليمية.

   من قبل سفن القرصنة موّزعة على مدى احمليط الشاسع.
  

   حلامسة لالتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء بالنسبة إىل باالو.وهذا ما يربر األمهية ا  
  

ويســــعى االتفاق بشــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء، من خالل إقامة شــــبكة من البلدان لتشــــاطر املعلومات   
يه لضـــبط ي حنن بأمّس احلاجة إلالذالدويل عندما قد حتاول ســـفينة ما إنزال مصـــيد غري قانوين، إىل خلق مســـتوى التعاون 

   ليس فقط سفن القرصنة املنفردة بل قطاع الصيد العاملي بأكمله.
  

  طرف فيه.  انضّم بلد إضايف إىل االتفاق، كلما زادت فعاليته وفوائده لكلوكلما   
  
  دعم تنمية القدرات وتنفيذ تدابير دولة الميناء  -1
  

ة حيث التكلفة ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، خاصتعّد تدابري دولة امليناء أداة فعالة من   
  هامة بالنســــــــــــبة  اتأّن التنفيذ دونه حتديلكن ال بد يل من التشــــــــــــديد على  مقارنة بالرصــــــــــــد والتفتيش والتنفيذ يف البحار.

   الية حمدودة.املتنافسة على موارد مإىل البلدان النامية اليت تفتقر إىل املوارد اإلدارية ويف ظّل الكثري من االحتياجات 
  

ا اليت نص    وإّن البلدان على غرار بالدي اليت صـــــــــــــــادقت على االتفاق يف وقت مبكر، تعهدت بالوفاء بواجبا
عليها االتفاق واضــــــــــعة نصــــــــــب عينيها أن دعم التنفيذ ســــــــــيوفر التدريب للرمسيني يف موانئنا وللوكاالت األخرى اليت لديها 

ا أن ترســــــي نظًما للرصــــــد واملراقبة واإلشــــــراف واجبات مبوجب اال   تفاق واملســــــاعدة الختاذ تدابري دولة امليناء اليت من شــــــأ
  وأن تتكامل مع القائم منها على املستويني الوطين واإلقليمي. 

  
ل وتشّجع األطراف على العم 21وترّحب باالو باالجتماع األول جملموعة العمل املخصصة املنشأة مبوجب املادة   

   بصورة استباقية لإلسراع يف متويل الدعم وحشده من أجل بناء القدرات الالزمة لتنفيذ االتفاق على حنو فعال.
  

ويســـــّرين أن أالحظ أّن الربنامج العاملي ملنظمة األغذية والزراعة بشـــــأن توفري الدعم لتنفيذ االتفاق بشـــــأن التدابري   
ينبغي تعزيز و  وهذه خطوة أوىل حامسة. ؤولينا يف وقت الحق من هذا العام.اليت تتخذها دولة امليناء ســـــــيوفر التدريب ملســـــــ

ا لكفالة قدر أكرب من التنســـــــــــــــيق والتكامل    مؤســـــــــــــــســـــــــــــــاتنا باســـــــــــــــتمرار لكي نكون أكثر قدرة على أداء واجباتنا وأيضـــــــــــــــً
  بني املؤسسات املسؤولة عن موانئنا. 

  
ا    وســـــــــيكون الدعم حامسًا ليس فقط بالنســـــــــبة إىل البلدان النامية اليت ســـــــــبق أن انضـــــــــمت إىل االتفاق بل أيضـــــــــً

  للتخفيف من شواغل البلدان النامية األخرى بشأن العبء امللحوظ املرتتب عن االتفاق يف ظّل املوارد احملدودة. 
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  تحدي التنفيذ   -2
  

ا منــذ مــدة وحنن نع ي ويف دول جزريــة أخرى يف احمليط اهلــادئ.إّن حتــدي التنفيــذ هو حتــدٍّ فعلي يف بالد   مــل معــً
  طويلــــة ملكــــافحــــة الصـــــــــــــــيــــد غري القــــانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف إقليمنــــا وجيمعنــــا التعــــاون يف إطــــار اتفــــاق إقليمي 

 -هلادئ يط ااألمساك ملنتدى جنوب احمل مصــــــــــــــايدوكالة  -[اتفاق نيوي] ومن خالل أجهزتنا اإلقليمية ملصــــــــــــــايد األمساك 
   لتطبيق إطار للرصد واملراقبة واإلشراف خطا خطوات هامة يف إقليمنا.

  
وال بد للتدابري اليت تتخذها دولة امليناء مبوجب االتفاق من االعتماد على ما هو قائم حالًيا على املســـــــــــــــتويني   

األمساك ملنتدى  صــــــايدمقد عمدت مثالً وكالة ف الوطين واإلقليمي لتعزيز كفاءة االتفاق وتنفيذه قدر املســــــتطاع يف إقليمنا.
جنوب احمليط اهلادئ إىل حتليل الثغرات يف التدابري اليت تتخذها دولة امليناء لتحديد اجملاالت اليت جيب أن حتظى باألولوية 

  يف اجلهود املبذولة وإننا نتطّلع إىل حتسني عملنا يف هذا اجملال. 
  

ّلم باألولويات للجهود الالزمة يف ظل حمدودية املوارد بتعزيز إجراءات ويقضــي خيار آخر للمســاعدة يف وضــع ســ  
  تقييم املخاطر لكي نركز جهود التفتيش على منت القوارب اليت تشـــــــــــــــكل خطرًا كبريًا بالنســـــــــــــــبة إىل الصـــــــــــــــيد غري القانوين 

   املوانئ. د التفتيش يفوقد يساعد هذا يف احلد من عبء التنفيذ مبوازاة تعزيز كفاءة جهو  دون إبالغ ودون تنظيم.
  
تفعيل االتفاق بشــــــــأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمكافحة الصــــــــيد غير  - المســــــــتقبلآفاق   -3

  القانوني دون إبالغ ودون تنظيم 
  

اليوم هو االجتماع االفتتاحي لألطراف يف االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة  -الزمالء واألصدقاء األعزاء   
   لقد بدأ العمل الشاق للتّو. امليناء.

  
  وحنن حبــاجــة إىل شـــــــــــــــبكــة عــامليــة فعليــة من عمليــات التفتيش يف دول املينــاء وغريهــا من التــدابري ملنع الصـــــــــــــــيــد   

   بلًدا. 48وإّن باالو تشـــــــــــــــّد على أيدي البلدان اليت انضـــــــــــــــمت إىل االتفاق وعددها  غري القانوين من دخول األســـــــــــــــواق.
  الســــــرعة  ويتعّني على مزيد من البلدان أن تبادر على وجه حميطاتنا وشــــــعوبنا حباجة إىل انضــــــمام اجلميع.غري أّن مســــــتقبل 

  إىل املصادقة على االتفاق أو االنضمام إليه وإىل مكافحة الصيد غري القانوين حلماية حميطاتنا. 
  

ا ليكونوحتتاج الدول الســـــــــــــاحلية النامية والدول اجلزرية مثل باالو بصـــــــــــــورة ملحة    لدينا  إىل الدعم وتنمية قدرا
عزيز وقد حتتاج البلدان النامية اليت مل تنضـــــــّم إىل االتفاق بعد إىل دعم منفصـــــــل لت شـــــــركاء فعالني من أجل تنفيذ االتفاق.

ا على االمتثال له.  ا اإلدارية ويف جمال تفتيش املوانئ ولضمان قدر   قدرا
  

  ان إىل االنضـــــــمام إىل االتفاق لكي ترســـــــي فعلًيا شـــــــبكة عاملية ملنع الصـــــــيادين وأخريًا، جيدر بنا دعوة مجيع البلد  
  غري القانونيني من الدخول إىل املوانئ واألسواق باعتبار ذلك خطوة أساسية حلماية حميطاتنا واقتصادنا ومستقبلنا. 
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ة يف تنفيذ االتفاق إلظهار نّيتنا اجلديّ  واألهّم من هذا كّله، جيدر بنا أيًضا االلتزام بوضوح وقوة جتاه اجملتمع الدويل  

هات والقرارات والتوجي على حنو فّعال باعتبار ذلك إحدى وســـــائل مكافحة الصـــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.
ا أن تعزز التنفيذ، مبا يف ذلك من خالل تبادل املعلومات  اليت ســــــنتفق عليها هذا األســــــبوع كأطراف يف االتفاق من شــــــأ

  وال بد ملؤمتر األمم املتحدة بشــــــأن احمليطات الذي ســــــينعقد األســــــبوع املقبل يف نيويورك أن يصــــــغي  عمليات التفتيش. عن
  إىل جتديد التزاماتنا اليت عّربنا عنها هنا هذا األسبوع. 

  
  قف الصـــــــــــيد و  األصـــــــــــدقاء األعزاء، الزمالء أبناء احمليط، حنتفل اليوم ببحر من التغيري يف التعاون الدويل من أجل  

   غري القانوين.
  

ويشــــــكل االتفاق بشــــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء خطوة هامة إىل األمام يف ســــــبيل القضــــــاء على صــــــيد   
لكن ال بد لنا من كفالة قدرة األطراف كافة على تنفيذ االتفاق بشــــــكل فعال ومن أن يتمكن مزيد من البلدان  القرصــــــنة.

  احنا هذا من أجل حميطاتنا. من االنضمام إلينا يف كف
  

فأملنا الوحيد إلبقاء الصــيد غري القانوين خارج األســواق وحرمان القراصــنة من أرباحهم والعمل يف ســبيل ضــمان   
  الصيد املستدام لبلداننا كافة، هو من خالل العمل مًعا بفضل شراكة عاملية فعالة. 

  
  شكرًا جزيالً و"كوم كمال ميسولنغ".  
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  المرفق هاء
 الكلمة االفتتاحية

  Árni M. Mathiesenللسيد 
  والزراعة المدير العام المساعد إلدارة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في منظمة األغذية

  
  أوّد بداية أن أرّحب بكم مجيًعا، الســـــــــــــادة املندوبني واحلضـــــــــــــور الكرام وأن أتوجه بالشـــــــــــــكر إىل حكومة النرويج   

  على استضافتها هذا احلدث اهلام. 
  

إّن حتدي حوكمة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل يعين أطرافًا فاعلة من خمتلف القطاعات ويتطّلب   
نة على املســــــتوى العاملي.إجر    وقد أّدى الســــــعي إىل التنمية املســــــتدامة إىل صــــــياغة جمموعة واســــــعة  اءات وأوجه تآزر حمســــــّ

من املعــاهــدات واالتفــاقــات والصـــــــــــــــكوك بغرض التوفيق بني ركــائزهــا الثالث أال وهي اســـــــــــــــتــدامــة املوارد الطبيعيــة والعــدالــة 
ملســـتدامة م هذه الصـــكوك واملعاهدات واالتفاقات باألمهية لتحقيق التنمية اوبالتايل، تتســـ االجتماعية والتنمية االقتصـــادية.

  لقطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف إطار التنمية املستدامة األوسع نطاقًا. 
  

ويتأّلف اإلطار القانوين الدويل حلوكمة احمليطات ومصـــــــــــــــايد األمساك مبجموعة من الصـــــــــــــــكوك العاملية واإلقليمية   
وقد تطّورت الصـــــــــكوك الدولية الرئيســـــــــية ملصـــــــــايد األمساك، امللزمة والطوعية، ملواجهة التحديات  والثنائية امللزمة والطوعية.

ء احلّظ، أصـــــــبح لكن ولســـــــو  البارزة واملســـــــتجدة يف قطاع مصـــــــايد األمساك وتأثّرت بالتطور اجلاري للمراحل العاملية البارزة.
هي مشــــــكلة ف ون تنظيم أكثر فأكثر مشــــــكلة ال ميكن التعاطي معها بالطرق التقليدية.الصــــــيد غري القانوين دون إبالغ ود

ودعا اجملتمع الدويل إىل وضـــــــــــــــع معاهدة دولية ملزمة للتخلص من هذه  عاملية تنبغي معاجلتها من خالل إجراءات عاملية.
ســـــــــــلة من امليناء واعتماده عقب ســـــــــــلالظاهرة وّمتت، بناء على ذلك، صـــــــــــياغة االتفاق بشـــــــــــأن التدابري اليت تتخذها دولة 

 غري احلكوميـــةنظمـــات املقتصـــــــــــــــــادي اإلقليميـــة و االجتمـــاعـــات والـــدورات وهو ميثـــل التزام الـــدول ومنظمـــات التكـــامـــل اال
  واملنظمات احلكومية الدولية وغريها من األطراف. 

  
اذ االتفاق كنا حنتفل ببدء نف  وقبل أقّل من ســـــنة من اآلن، خالل الدورة الثانية والثالثني للجنة مصـــــايد األمساك،  

بشـــــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء وهو االتفاق الدويل امللزم األول الذي يســـــــتهدف الصـــــــيد غري القانوين دون إبالغ 
ومنذ  طرفًا إليه. 30ويف الواقع، كانت هذه مناســـــــــــبة لالحتفال بعدما دخل االتفاق حيز التنفيذ بانضـــــــــــمام  ودون تنظيم.
، ازداد عدد األطراف يف االتفاق مبقدار الضــــــــــعف تقريًبا بفضــــــــــل جهودكم للتوعية بأمهية هذا االتفاق وكذلك ذلك احلني

  بفضل االعرتاف املتزايد بفعالية االتفاق من أجل مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.
  

ا الــدور الــذي بــإمكــانــه       تــأديتــه ملكــافحــة الصـــــــــــــــيــد غري القــانوينومن منكم أصـــــــــــــــبح طرفـًـا يف االتفــاق يــدرك متــامــً
يعّد دخول و  دون إبالغ ودون تنظيم يف حال تنفيذه بشـــــــــكل صـــــــــحيح من قبل أكرب عدد ممكن من البلدان حول العامل.

الدول تتحّمل ف هذا االتفاق حيز التنفيذ ضــــربة قاســــية للصــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وإن كانت غري كافية.
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تها دول ميناء وعلم ودوالً ســـــاحلية ودول الســـــوق وينبغي حتّمل هذه املســـــؤوليات مًعا مصـــــحوبة بالتزام مســـــؤوليات بصـــــف
  راسخ. 

  
واالجتماع األول لألطراف يوّفر لكم كأطراف يف االتفاق بشـــــــــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء، أول فرصـــــــــــة   

 يف موانئكم. التحديات أمام التنفيذ واالتفاق على كيفية تطبيقهللجلوس مًعا ومناقشـــــة مســـــألة تنفيذه وكيفية عمله وحبث 
يتســم هذا االجتماع و  وســيبقى االتفاق حربًا على ورق ما مل تتخذ تدابري لضــمان تنفيذه الفعال على األرض يف موانئكم.

قبلة لتنفيذه باإلضافة امل تابأمهية حامسة وهو فريد من نوعه كونه يشكل فرصة للبدء بإعداد دليل لالتفاق ولتوجيه اإلجراء
  إىل االجتماعات املقبلة لألطراف يف االتفاق. 

  
وســـــــــُيعرض عليكم خالل اليومني املقبلني جدول أعمال حافل بالبنود يتعّني اختاذ عدد من القرارات واإلجراءات   
صــــــوالً إىل ماعات األطراف و وينبغي معاجلة عدد من املســــــائل اهلامة، بدًءا باالتفاق على الالئحة الداخلية الجت بصــــــدده.

نية ويتعّني على الوفود النظر بعناية يف معىن ذلك من حيث مسؤوليات الدول املع استعراض االشرتاطات اخلاصة باالتفاق.
  اف ويف مقابل األطر  واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصـــــــــــــــايد األمساك ومنظمة األغذية والزراعة واملنظمات الدولية األخرى.

مسًيا التزام العمل مبوجب االتفاق، ســــــــيكون التعاون والتنســــــــيق مع األطراف واملنظمات األخرى أســــــــاســــــــيني اليت قطعت ر 
  للنجاح يف تنفيذ هذا االتفاق. 

  
وإضـــــــافة إىل ذلك، ســـــــيكون من الضـــــــروري التفكري يف كيفية إعمال آليات التواصـــــــل وتبادل املعلومات الالزمة،   

ا.   انب بأمهية خاصــــــــة مبا أن تشــــــــاطر املعلومات ســــــــيمنح الدول مزيًدا من القوة ويتســــــــم هذا اجل وإعطاء توجيهات بشــــــــأ
  من خالل بناء قاعدة معارف مشرتكة عن السفن اليت متارس الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. 

  
اية املطاف  الناميةوســـــيكون الدعم املقدم لألطراف من الدول    أســـــاســـــًيا لتنفيذ هذا االتفاق الذي ســـــيضـــــّم يف 

   21وتتجلى هنا أمهية إنشــــــاء جمموعة العمل املخصــــــصــــــة مبوجب املادة  معظم األطراف وســــــيكون بالتايل حامسًا لنجاحه.
لدول ا وستمّهد مناقشة متطلبات األطراف من من االتفاق واستعراض اختصاصات هذه اجملموعة واعتمادها. 6من اجلزء 
  وفهمها وأولويات املســـــــــــــــاعدة املوازية هلا، الطريق لقدرات قوية لدى األطراف كافة من أجل مكافحة الصـــــــــــــــيد  النامية

  غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم بشكل فّعال. 
  

وأخريًا، ســــــيكون من الضــــــروري بالنســــــبة إىل هذا االجتماع مناقشــــــة اخليارات املتاحة حول كيفية ضــــــمان إجراء   
  اســـــــــــــتعراض منتظم ورصـــــــــــــد منهجي لتنفيذ االتفاق للتأكد من مواصـــــــــــــلة إحراز تقدم حنو حتقيق هدف االتفاق والتمّكن 

  من مواجهة التحديات اليت تنشأ يف سياق هذه العملية. 
  

ايته ســـــــــتكونون قد مهدمت الطريق أمتىن لكم كل    التوفيق يف مداوالتكم خالل هذا االجتماع وكلي ثقة أنكم يف 
  الغ كــافحــة الصـــــــــــــــيــد غري القــانوين دون إبملإّن هــذا االجتمــاع يعكس التزامكم  لقفزة نوعيــة على طريق تنفيــذ االتفــاق.

تابعة القرارات اليت ستصدر عنكم. وإين أتطّلع إىل مناقشاتكم خالل األيام املقبلة وإىل م ودون تنظيم.
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  واو المرفق
  

  من اتفاق منظمة األغذية والزراعة 6مجموعة العمل المخصصة بموجب الجزء  اختصاصات
  لمنع الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم دولة الميناءالتي تتخذها تدابير البشأن 

 وردعه والقضاء عليه
  

  الخلفية
  
انوين دون دولة امليناء ملنع الصـــيد غري الق اليت تتخذها تدابريالمن اتفاق منظمة األغذية والزراعة بشـــأن  21املادة   -1

"األطراف") مبنح  ييلما  االتفاق (يفيف ما يلي "االتفاق") تطالب األطراف  ودون تنظيم وردعه والقضــاء عليه (يف إبالغ
ع االتفاق. األطراف يف ما يتعلق بتنفيذ تدابري دولة امليناء مبا يتماشى م االعرتاف الكامل للمتطلبات اخلاصة للدول النامية

  وترفع توصـــــــــــــــيات تقارير دورية  تقدممن املادة املذكورة األطراف بإنشـــــــــــــــاء جمموعة عمل خمصـــــــــــــــصـــــــــــــــة  6وتطالب الفقرة 
  إىل األطراف بشأن آليات التمويل.

 
  إنشاء مجموعة العمل المخصصة

  
  من االتفاق. 21املادة من  6الفقرة يتم إنشاء جمموعة العمل املخصصة مبوجب   -2
  
  تتألف جمموعة العمل املخصصة من ممثلني عن األطراف.  -3
  
يف حالة عدم التوصل إىل توافق يف اآلراء، تنتخب جمموعة العمل املخصصة باألغلبية البسيطة لألطراف احلاضرة   -4

الدول  من بني ا(أو نوابا) للرئيس من بني األطراف ملدة ســـــــــــنتني، على أن ميثل أحدهم طرفً واملصـــــــــــوتة، رئيســـــــــــا هلا ونائبا 
  النامية.

  
  توفر إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف املنظمة اخلدمات جملموعة العمل املخصصة.  -5
 

  المراقبون
  
  اجتماعات جمموعة العمل املخصصة:تكون اجلهات التالية مؤهلة للمشاركة بصفة مراقب يف   -6
 

  ؛قايف هذا االتف اجلهات األخرى غري األطراف اليت هلا مصلحة يف أن تصبح طرفًاعون وسائر املوقّ   (أ)
  املنظمات احلكومية الدولية اليت تشمل واليتها معاجلة تدابري دولة امليناء؛ و   (ب)
  ا باالتفاق.اهتمامه بدتاملنظمات الدولية غري احلكومية اليت أو   (ج)

  



31 

 

  جمموعة العمل املخصصة وفقا لتقدير الرئيس. خماطبةجيوز للمراقبني   -7
  
  ال يشارك املراقبون يف صنع القرار.  -8
 

  مهام مجموعة العمل المخصصة
  
  توصيات إىل األطراف بشأن ما يلي:رفع جمموعة العمل املخصصة تقارير وت قدمت  -9
  

  إنشاء آلية للتمويل؛  (أ)
  أولويات استخدام آلية التمويل؛ و   (ب)
وحتديد الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملؤسسات املالية الدولية، واملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي،   (ج)

واملؤســـــســـــات الوطنية، واملنظمات غري احلكومية، واملؤســـــســـــات، فضـــــال عن األشـــــخاص الطبيعيني واالعتباريني، 
  آللية التمويل.طوعية مالية  مسامهاتمة تقدمي املنظ تطلب منهمالذين 

 
  اجتماعات مجموعة العمل المخصصة

  
   مــدة ترتاوحرومــا بعــد للمنظمــة يف قر الرئيســـــــــــــــي امليعقــد االجتمــاع األول جملموعــة العمــل املخصـــــــــــــــصـــــــــــــــــة يف   -10
ن يكون ذلك أ، ويفضل على األقلّ  مرة كل سنتني بعد ذلك جتتمعو دخول االتفاق حيز النفاذ،  على ايومً  120و 90بني 

جيوز ألي طرف لمنظمة. و الرئيســـي لقر امليف يف منظمة األغذية والزراعة اجتماعات جلنة مصـــايد األمساك  على التوايل بعد
  املخصـــــــــــــــصـــــــــــــــة، واليت تعقد إذا وافق على هذا الطلب الثلث أو أكثر  العملطلب عقد اجتماعات إضـــــــــــــــافية جملموعة 

  .فمن األطرا
 

  النفقات
  

   تاخلاصـــــة أو حيصـــــلون على املوارد املالية الضـــــرورية حلضـــــور اجتماعام االتكاليف على نفق املشـــــاركون يتحمل  -11
ــــــــا  ــــــــار إليهـ ــــــــة املشـ جمموعة العمل املخصصة. وميكن متويل حضور ممثلي الدول النامية األطراف يف االتفاق من خالل اآلليـ

  (أ).9الفقرة  يف
  

  (أ).9آلية التمويل املشار إليها يف الفقرة  بواسطةوتتم تغطية النفقات اإلدارية جملموعة العمل املخصصة   -12
  

  إدارة مصـــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف املنظمة تقارير تقدمها إىل جمموعة العمل املخصـــــــــــــــصـــــــــــــــة تعدّ   -13
  .12بشأن استخدام النفقات املشار إليها يف الفقرة 
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  العمللغة 
  

قة بعمل ليزية، ويتم إعداد الوثائق املتعلكاجتماعات جمموعة العمل املخصــــصــــة باللغة اإلن تعقدمن حيث املبدأ،   -14
  ليزية.كجمموعة العمل املخصصة باللغة اإلن

 
  التقرير العام عن أنشطة مجموعة العمل المخصصة

  
تعّد إدارة مصـــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف املنظمة تقريرا عاما عن أنشـــــــــطة جمموعة العمل املخصـــــــــصـــــــــة   -15

  .يف املنظمة اجتماعات جلنة مصايد األمساكإىل األطراف وعلى سبيل اإلحاطة، إىل وتقدمه 
 

  صنع القرار
  

، تتخــذ قرارات جمموعــة 4رئيس مبوجــب الفقرة نتخــاب رئيس ونــائــب (نواب) للات الراعيــة الجراءمع مراعــاة اإل  -16
  العمل املخصصة بتوافق اآلراء بني األطراف احلاضرة يف اجتماع جمموعة العمل املخصصة.

 
  المراجعة واالستعراض

  
  هذه االختصاصات إذا استدعت الظروف ذلك. تقوم مبراجعةميكن لألطراف أن   -17
  

دف  24ويف إطار املادة   -18 ا جمموعة العمل املخصــصــة  من االتفاق، تســتعرض األطراف األنشــطة اليت تضــطلع 
  فعالية تنفيذ هذه االختصاصات.مدى تقييم 

 
  اإلعالن

  
  علومـــاتمبة لمنظمـــاملوقع اإللكرتوين لإدارة مصـــــــــــــــــايـــد األمســـاك وتربيـــة األحيـــاء املـــائيـــة يف املنظمـــة على  حتتفظ  -19

 من هذه االختصاصات. 15عن جمموعة العمل املخصصة مبا يف ذلك التقرير املرفوع وفقا للفقرة 
 
 



تتضّمن هذه الوثيقة تقرير االجتماع األول لألطراف في االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع 
ترة عقد في أوسلوا، النرويج، خالل الفتنظيم وردعه والقضاء عليه الذي الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون 

األطراف على أن تتولى منظمة األغذية والزراعة (المنظمة)،  ت. وقد وافق2017مايو/أيار  31إلى  29الممتدة من 
دور أمانة االجتماع. وأُقّر بالحاجة إلى إجراءات منسقة من قبل دول الميناء ودول العلم والدول األخرى لتنفيذ 

االتفاق إلى جانب الدور الهام الذي تضطلع به المنظمة والمنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك 
نظمات واألجهزة الدولية األخرى. وأشارت األطراف إلى أهمية استخالص الدروس من المبادرات الموجودة والم

واتفقت األطراف على سماك والمنظمات الدولية األخرى. حاليا لدى المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األ
اء ة مفتوحة العضوية إلعطضرورة اتباع نهج تدريجي لتبادل البيانات ودعت إلى إنشاء مجموعة عمل فني

لومات مهمة إعداد نماذج تقارير المعبوُكّلفت منظمة األغذية والزراعة  ت إلرساء آليات لتبادل البيانات.توجيها
عن جهات االتصال الوطنية والموانئ المعّينة وأي معلومات مفيدة أخرى لتنفيذ االتفاق ونشر المعلومات من 

وقد أنشأت األطراف مجموعة العمل بموجب اإللكتروني للمنظمة. على الموقع خالل قسم مخصص لذلك 
من االتفاق واعُتمدت اختصاصاتها.  ودعت األطراف األمانة إلى إعداد استبيان إلكتروني محدد لغرض  6القسم 

رصد تنفيذ االتفاق، فضالً عن تسجيل التحديات الناشئة، على أن يُنجز ذلك كل سنتين في مرحلة أولى.  
أيًضا إلى األمانة إعداد مشروع الالئحة الداخلية الجتماعات األطراف وأي مجموعات عمل فرعية وطُلب 

استناًدا إلى الالئحة العامة لمنظمة األغذية والزراعة واللوائح ذات الصلة للجنة مصايد األسماك، للنظر فيها 
نتين إلى جانب أي اجتماعات األطراف على عقد اجتماعات كل س تواتفق اف.طر خالل االجتماع المقبل لأل

فنية إضافية قد تدعو إليها الحاجة.
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