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 األمساك مصايد جلنة

 الدورة الثالثون

 2132متوز /يوليو 31 - 9 ،روما، إيطاليا

 فيما يتعلق مبكافحة الصيد األخرية أبرز التطورات

 دون إبالغ ودون تنظيم غري القانوني
    

 موجز تنفيذي

الييد يري )إبالغ ودون تنظيم كافةة الييد يري القانوني دون مب املتعلقة التطورات اهلامة تلخص هذه الورقة

ميايد األمساك التابعة ملنظمة  للجنة التاسعة والعشرين منذ انعقاد الدورة اليت متت واألنشطة ذات اليلة (القانوني

دولة امليناء،  مبا يف ذلك تدابري العاملية الكربى املبادرات وهي تتناول. واليت اضطلعت بها املنظمة األيذية والزراعة

 .املربدة وسفن التموين النقل وسفن لسفن الييد سجل عاملي شامل وتطويرالعلم  لةوأداء دو

 :يطلب من اللجنة القيام مبا يلي 

 أو تدابري دولة امليناء، أو قبوهلا بشأن 2112عام لنظمة امل اتفاقية امليادقة على الدول األعضاء على تشجيع •

العمل  مشروع اختياصات جمموعة، واملوافقة على أسرع وقت ممكنيف  املوافقة عليها إلدخاهلا حّيز النفاذ

 لدعم مساهمات من خارج امليزانية وتقديم ،0 يف امللةق الوارد من االتفاق 20 يف املادة ااملشار إليه ةاملخيي

 االتفاق؛ لتنفيذ أنشطة تنمية القدرات

، نظمةامل نظام إلدراجها يف املوانئ احملددة وقائمة نقاط االتيال الوطنيةتقديم تفاصيل عن ل األعضاء تشجيع •

 تفاقية؛وفقا لال

 ذات اليلة املعلومات قدرة إدارة لتعزيز الدعم املباشرطلبت  مانة إذاإسداء املشورة لألعلى  األعضاء تشجيع •

 مثل هذه األنشطة؛ دعم اليت تريب يف البلدان، فضال عن االتفاق تنفيذب

من ، على النةو املالئم، وتوفري التوجيه أداء دولة العلم معايري املفاوضات بشأن التقدم احملرز يف الحظةم •

 معايري، ووضع الييغة النهائية لل أجل

مساهمات ، وتقديم مع األمانة من خالل التعاون التقين العاملي يف السجل دعم التقدم تشجيع األعضاء على •

 .وبناء القدرات لدعم التنمية من خارج امليزانية
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 مقدمة

. ميايد األمساك يف العامل يف ميثل مشكلة ملةة ومتفشية الييد يري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم ال يزال- 0

االستدامة الطويلة  تهديدا كبريا بالنسبة إىل يشكل ال يزال الييد يري القانوني، وانعدام األمن الغذائي تفاقم الفقرفمع 

األوضاع  عدم استقرار إىل يؤدي قداملنتجة السليمة، و اإليكولوجية البةرية النظماحلفاظ على األمساك ومليايد  األجل

 أو حيث يري كافية السمكية حيث قدرة اإلدارة يف بعض البلدان النامية على وجه اخليوص،، االجتماعية واالقتيادية

 .ضعيفة ضوابطال

وردعه والقضاء عليه، اليت  الييد يري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم العمل الدولية ملنع خطة وباالتساق مع- 2

 أنشطة حماوالت إىل وقف نظمةامل تطورها اليت الرئيسية واألدوات، تسعى األساليب 2110طرحتها املنظمة يف عام 

العلم ودول دول  دور وهي تركز على .ميايد األمساك قيمة يفال على طول سلسلة يف نقاط متعددة الييد يري القانوني

 يف مكافةة أقيى قدر من الفعالية لتةقيق بإدارة ميايد األمساك اهليئات اإلقليمية املعنيةالدول الساحلية وامليناء و

التعاون على مجيع الشفافية، و على أن تفاهما املبادرات اليت جتري متابعتهاتعكس  كما. الييد يري القانوني

إدارة ميايد احلوكمة و تعزيز، فضال عن وتعزيز القدرات البيانات على حنو منسقوتقاسم  املستويات، وتبادل املعلومات

 .تكلفة أكثرو وأكثر صعوبة قابلية لالستمرار أقل الييد يري القانوني جلعل مجيعها أمور ضرورية هي األمساك،

يزال الكفاح من أجل منع الييد يري القانوني وردعه والقضاء عليه وكذلك األنشطة ذات اليلة ميثل أولوية  ال- 3

ويف حني تركز هذه الورقة على أنشطة املنظمة، فقد قامت منظمات أخرى . على جدول أعمال ميايد األمساك يف العامل

القانوني وطرائقه، واستكشاف الكيفية اليت قد تتفاعل فيما  داخل منظومة األمم املتةدة أيضا بالتيدي لوطأة الييد يري

وشاركت املنظمة يف فريق املهام املعين بتقرير األمني العام لألمم املتةدة عن محاية . بينها بشكل بناء بشأن هذه القضية

دوره احملتمل يف الوضع املوارد الطبيعية واملياه اليومالية، والذي تضمن معلومات حول ادعاءات الييد يري القانوني و

وحبث مكتب األمم . هذا التقرير 2وقد طلب جملس األمن لألمم املتةدة .قبالة سواحل اليومال 1املتعلق بالقرصنة

املتةدة املعين باملخدرات واجلرمية يف العالقة بني صيد السمك واجلرمية املنظمة العابرة للةدود الوطنية يف تقريره 

، والذي ساهمت فيه 2100، يف عام "مة العابرة للةدود الوطنية يف صناعة صيد األمساكاجلرمية املنظ"املعنون 

وقد اتيلت مؤخرا املنظمة البةرية الدولية، واليت لديها تاريخ طويل من التعاون مع منظمة األيذية والزراعة . 3املنظمة

من األمور املتعلقة باألنشطة املستقبلية ذات يف عدد من قضايا ميايد األمساك، مبنظمة األيذية والزراعة خبيوص اثنني 

اجتماع مشرتك ثالث بني املنظمة واملنظمة البةرية الدولية جملموعة العمل املخيية بشأن الييد يري القانوني : اليلة

واملسائل ذات اليلة، ومذكرة تفاهم بني املنظمتني بشأن التعاون على معاجلة بعض جوانب القرصنة يف اليومال مبا يف 

عملها التعاوني اجلاري مع املنظمة البةرية الدولية بشأن تنفيذ وتواصل املنظمة . ذلك تعزيز إدارة ميايد األمساك

كما يسعى كل من البنك الدولي . قد ييبح أداة مفيدة يف مكافةة الييد يري القانوني الذيبروتوكول تورميولينوس 

                                                 
 .تقرير األمني العام عن محاية املوارد الطبيعية واملياه اليومالية،  S/2011.611, Oct. 2011 أنظر 1
2 UNSC Res 1976. 
3

 -fishing-the-in-crime-organized-transnational-paper-trafficking/2011/issue-http://www.unodc.org/unodc/en/human
industry.html. 

http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/2011/issue-paper-transnational-organized-crime-in-the-fishing-industry.html
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/2011/issue-paper-transnational-organized-crime-in-the-fishing-industry.html
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/2011/issue-paper-transnational-organized-crime-in-the-fishing-industry.html
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ال  كانت إنو. القانوني ميارس فيها الييد يري يتواملنظمة إىل إجياد سبل لتوسيع نطاق التعاون يف مشاريع يف املناطق ال

دعت الشرطة الدولية اإلنرتبول إىل مشاركة املنظمة يف اجتماع عقد مؤخرا  فقدتشكل جزءا من منظومة األمم املتةدة، 

ووضع االجتماع األهداف اإلسرتاتيجية ووضع . ملناقشة تشكيل جمموعة عمل اإلنرتبول املخيية بشأن جرمية امليايد

شاف دور الشرطة الدولية يف مساعدة الدول األعضاء على تعزيز مكافةة جرمية ميايد خريطة طريق ملواصلة استك

ويف حني مل تكن بعض هذه املنظمات قد شاركت تارخييا يف أنشطة الييد يري القانوني، فإن خربتها يف . األمساك

 .ملشكلة الييد يري القانوني جمدية والومش اطالعااملساعدة على إجياد حلول أكثر 

 :رئيسية هي ثالث مبادرات رتكز علىس فإن هذه الورقةطالع بها، ضبتنوع األنشطة اليت جيري اال العلم معو- 4

 .املربدة وسفن التموين النقل وسفن لسفن الييد عامليسجل الوال ،دولة العلم أداء ، وتدابري دولة امليناء

 بشأن تدابري دولة امليناء اتفاق

الييد يري القانوني دون تدابري دولة امليناء ملنع  بشأناملنظمة  اتفاقعلى  منظمة األيذية والزراعة صادق مؤمتر- 5

دة مفتوحا للتوقيع مل إال أنه ظل .2112 تشرين الثاني/نوفمرب 22يف ( االتفاق) وردعه والقضاء عليه إبالغ ودون تنظيم

أربعة  حتى اآلن،و. على االتفاق عضوا 23، وقع الفرتةيف تلك . (2101تشرين الثاني /نوفمرب 20حتى )سنة واحدة 

ومع  .اليك انضموا إىل وافقوا عليه أو صدقوا عليه أو (وسري النكا ،النرويجوميامنار، و، االحتاد األوروبي) أعضاء

 يف لديهم احمللية جراءاتأن اإل ثالثة عشر عضوا أشارلجنة ميايد األمساك، ل التاسعة والعشرينفي الدورة ف ذلك،

 االحتاد األوروبي) األعضاء اثنان من، لجنة ميايد األمساكل تلك الدورة منذو .املوافقة التيديق أو القبول أو حنو طريقها

 .املوافقة عليه، قاما بالفعل بذلك أو التيديق على االتفاق أو قبوله عزمهما على كانا قد أعربا عن (والنرويج

 مشروع اختصاصات الستعراض العضويةاجتماع فين غري رمسي ومفتوح 

 املخصصةجمموعة العمل 

 االتفاقية من 20 بتنفيذ املادة ما يتعلق التاسعة والعشرين يف يف الدورة جلنة ميايد األمساكطلب وفقا لو- 6

اختياصات جمموعة  مشروع الستعراض العضوية يري رمسي ومفتوح عقدت املنظمة اجتماعا فنيا، (33و 32 الفقرتان)

 املشار إليه التمويل املالئمة آليةمشروع اختياصات االتفاق، و من 20 من املادة 6 يف الفقرة واملشار إليه العمل املخيية

 جمموعة مشروع اختياصات على وافق االجتماع وقد. 4االتفاق النامية على تنفيذ ملساعدة الدول من االتفاق 20 يف املادة

هذا  وسيتعني املزيد من النظر يف .التمويل آلية مشروع اختياصات واستعرض، 0امللةق كما يرد يف  ،عمل املخييةال

 .يف نهاية املطاف هائعند إنشا عمل املخييةال من قبل جمموعة األخري

                                                 
تقرير االجتماع الفين يري الرمسي ومفتوح العضوية و. 282تقرير ميايد األمساك وتربية األحياء املائية رقم . 2100منظمة األيذية والزراعة،  4

ء ملنع الييد بشأن تدابري دول املينا 2112من اتفاق عام  20من املادة  6الستعراض مشروع اختياصات جمموعة العمل املخيية املشار إليه يف الفقرة 

من االتفاق بشأن دعم  20واختياصات آلية متويل مالئمة مشار إليها يف املادة ( االتفاق)يري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه 

 .ص 08. روما. منظمة األيذية والزراعة. الدول النامية لتنفيذ االتفاق
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 تنمية القدرات

تنفيذ  إىل دعم الرامية لقات العملحل منظمة األيذية والزراعة سلسلتها العاملية بدأست ،2102 نيسان/يف أبريلو- 7

األموال من  توافر وحسب. يف جنوب شرق آسياعضاء لأل 2102 نيسان/يف أبريل األوىل حلقة العمل وقد عقدت. االتفاق

  .مداورةمن إقليم إىل آخر  حلقات العمل يتم نقل مكان سوف، ميادر خارج امليزانية

  علوماتاملأدوات  

 يف على النةو املشار إليه تنفيذ االتفاق علومات تدعمامل جمموعة من أدوات والزراعةمنظمة األيذية  وقد أعدت- 8

 :إىل ثالث فئات كما يلي  واألدوات مينفة. (06)املادة 

 نقاط االتيال الوطنيةل مبا يف ذلك قائمةتنفيذ االتفاق الالزمة ل املوحدة لنشر املعلومات العامة البوابات  (0)

ذا االتفاق طبقا هل للسفن أن تطلب الدخول إليها قد ميكن اليت ةدداملوانئ احملب، وقائمة (3-06 املادة)

ميايد  اهليئات اإلقليمية إلدارة اليت تعتمدها وتنفذها من تدابري القراراتقائمة و، (0-7 املادة)

 ؛(5-06املادة )التفاق ل وفقا األمساك ذات اليلة

، مع املراعاة ذات اليلة بني السلطات الوطنية املباشر إلكرتونيا املعلوماتلتمكني تبادل  آليات االتيال (2)

 ، و(0-06 املادة) السرية املناسبة لشروطالواجبة 

دول دول امليناء و، والسيما الدول النامية، من جانب الدولة تنفيذ االتفاق لتسهيل جمموعة من األدوات (3)

وإعداد العمليات امليدانية الداخلية واخلارجية و تبادل املعلوماتمبا يف ذلك دعم ، على حد سواء العلم

 .التقارير

 الستقبالو للمراجعة األولي النموذج، ويتوقع أن يتاح (2)و  (0) دعمل اإلطار العام وضعوقد مت تقريبا اكتمال - 2

وقاعدة بيانات سجل الرتخيص  حاليا مراجعة بوابة نفسه اإلطار يدعمو. 2102خالل عام  األعضاء من قبل تعليقاتال

 .نظمةاتفاقية االمتثال يف امل املادة السادسة من مبوجب بسفن أعالي البةار

 أداء دولة العلمب املعايري اخلاصة

وكان التقدم  .2100 أيار/مايو 6إىل  2 روما يف الفرتة من يف بشأن أداء دولة العلم املشاورة التقنية مت انعقاد- 01

 .2102آذار /مارس 2إىل  5 عملها من  املشاورة استأنفتوقد  .هذا االجتماع حمدودايف  احملرز

تنظيم  اتفق االجتماع علىلمشاورة التقنية، املعتمد لنة ميايد األمساك وجدول األعمال جل واليةيف إطار و- 00

تقييم األداء، بجراء اخلاص اإل األداء؛ تقييم معايري؛ نطاق التطبيق واملبادئ؛ بيان الغاية :وفقا للبنية التالية أعماله

مع البلدان  التعاون ؛عدم االمتثالثنيها عن و ، تشجيع دول العلم على االمتثالوالدول الساحلية دول العلم بنيالتعاون 

نص  بعضا من على الريم من أنو. منظمة األيذية والزراعة ودور تنمية القدرات، بهدف وتقديم املساعدة هلا النامية
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من  جوانب رئيسية يفملموسا قد سجل  يف ختام الدورة املستأنفة، إال أن تقدما تنيلرئيس ظل موضوعا بني معقوفا

 .مشروع النص

 الرئيس يف وقد أشار. التعاون بني الدول األعضاء بقدر عال منلمشاورة التقنية الدورة املستأنفة ل وقد اتسمت- 02

ستعداد اال كذاالدول األعضاء، وأبدتها  يتاملرونة الو إىل النوايا احلسنة الرضا بعني نظرهاملوجز الذي أعده عن الدورة 

 .املشاورة التقنيةاملرجوة من  حتقيق الغايات اد من أجلاجلللعمل 

أداء مشروع معايري  لتطوير أداء دولة العلم املشاورة التقنية بشأن الذي أحرزته كبريال االعرتاف بالتقدمومع - 03

لوضع صيغة نهائية للمعايري  يف أسرع وقت ممكن املضي قدما العلم، رفعت املشاورة التقنية توصية من أجل دولة

التقييم، وعملية  نفسها املعايري يتضمن" معايري"ميطلح  كذلك بأن املشاورة التقنية، اعرتفت يف هذا اليددو .هاواعتماد

 .للبلدان النامية وتقديم املساعدة اليت ميكن اختاذها، واإلجراءات والدول الساحلية دول العلمالتعاون بني و

 التموينوسفن  سفن النقل املربدةو السجل العاملي لسفن الصيد

، ويرجع مهمة هائلة( عامليالسجل ال) تمويناملربدة وسفن ال النقل وسفن عاملي لسفن الييد سجل بناءميثل - 04

ل امويوفر األرونة، ومبمراحل و العمل يف تقدم، جيري ثّم منو .املعنية للسفن الكبريالعدد  إىلذلك، ضمن مجلة أمور، 

على عدة  السجل العاملي العمل على جيريو. على السواء والتمويل اخلارج عن امليزانية الربنامج العادي من كل

  .جبهات

 011اليت تفوق سعتها  السفن، أي تلك، واليت تشمل أكرب السجل العاملي مناملرحلة األوىل  وفيما خيص- 05

عامل التعريف الوحيد هلوية  فسوف حتتاج السفن إىل احليول على، مرتا 24وز طوهلا امحولة إمجالية أو اليت يتج

املنظمة البةرية  املستخدمة من قبل خطة الرتقيم UVI خطة ترقيموتتبع . IHS-Fairplay من شركة( UVI) السفينة

حليول ا يتطلب وال. IHS تديرها شركة املنظمة البةرية الدولية خطة وجتدر اإلشارة إىل أن، التجارية للسفن الدولية

 يف السجلدخول لل شرطا مسبقايشكل  وإمنا هوأية رسوم،  دفع UVI على عامل التعريف الوحيد هلوية السفينة

السلطات السفن و وأصةابعامة،  ، بيفةبني أصةاب امليلةة توعية محلة، هناك حاجة إىل ومع ذلك. العاملي

 حول إجراءات احليول على عامل التعريف الوحيد هلوية السفينة، السفن، بيفة خاصة تسجيلالوطنية املسؤولة عن 

UVI، كيف ميكن لعامل التعريف الوحيد  أيضا هذاوينبغي أن يظهر . ذلكالالزمة ل واملعلوماتUVI الذي يالزم ،

، بناء القدرات للسجل العاملي برنامج بيفته جزءا منو. الييد يري القانوني مكافةة، أن يساهم يف بشكل دائم السفينة

2102يف أواخر  يف وقت الحق رفع مستوى الوعيأن يبدأ  قررمن امل
اليت يتعني  على البيانات مت التعرف يف حنيو .5

                                                 
ومنح جملس اإلدارة للسفن اليت تنطبق على . تدابري صون( foundation.org-www.iss)البةرية أصدرت املؤسسة الدولية الستدامة األطعمة  5

 حجمها شروط سجل املنظمة اإلقليمية إلدارة ميايد األمساك مهلة سنة واحدة للةيول على عامل التعريف الوحيد هلوية السفينة من خالل خطة

الشركات املشاركة التابعة للمؤسسة الدولية الستدامة األطعمة البةرية  وتدعو التدابري.  IHSالرتقيم املعمول بها يف املنظمة البةرية واليت تديرها شركة 

وجتدر اإلشارة إىل أن قاعدة بيانات بالسفن . 2100أيار /مايو 30إىل االمتناع عن املعامالت مع السفن اليت فشلت يف كفالة عامل التعريف الوحيد قبل 

 .database/-foundation.org/imo-http://issاحة على املوقع، احلاصلة على عامل التعريف الوحيد واخلاصة باملؤسسة مت

 

http://www.iss-foundation.org/
http://iss-foundation.org/imo-database/
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فإن منظمة األيذية ميطلةات، املوحد لل الفهم لضمانكرب السفن، أل UVI للةيول على عامل التعريف الوحيد تقدميها

 .يف وقت قريبالستقبال التعليقات  هذه الورقة وستعمم. تعريفات امليطلةاتل ورقة شاملة مبشروعأجنزت  والزراعة

 وقد بدأ. الوطنية أو اإلقليمية للسفن سجالتها لتعزيز بناء القدرات يف حاجة إىل وطنية كثرية سلطاتكما أن - 06

 ن مععاومنظمة األيذية والزراعة بالتأشرفت عليها  تعليمية حلقة عمل مع 2102يف عام  تنمية القدرات النوع من هذا

باالستناد ، (OSPESCA)تربية األحياء املائية و أمريكا الوسطى املعنية بقطاع ميايد األمساكالدول األعضاء يف منظمة 

ذات  خطة عمل حلقة العمل وقد طورت. إقليم أمريكا الوسطى يف لسفن الييداإلقليمي البنية القائمة للسجل  إىل

 .مشروع رائد، ويتوقع من ذلك واإلقليمي والعاملي على اليعيد الوطين لالحتياجات املستقبلية أولويات

 يف أقاليم أخرى يستمر أن على يف إقليم آخر، 2102جل مستقبلي للسفن يف أواخر سبناء قدرات ل ططخيو- 07

حيثما كان ذلك  النظم القائمة واالستفادة من فعالة من حيث التكلفة سعيا إلجياد حلولو .تسمح به التمويالتحسب ما 

يف  واليت سوف تستخدم سابقة مشاريع اليت أعدت ضمن شاملال السفن تكييف مواد تسجيلب أيضا تقوم املنظمة، ممكنا

 .مثل هذه املساعدة اليت تتطلب أو األقاليم الدول

من شأنه احلد  السجل العاملي باعتبارها نشاطا مناملرحلة األوىل  تنفيذ أيضا منظمة األيذية والزراعة واقرتحت- 08

وصون التنوع  التونة، املستدامة مليايد أمساك اإلدارة، والعاملي يف إطار متويل مرفق البيئة الييد يري القانوني من

 .ناطق اخلاضعة للوالية الوطنيةامل يف احليوي

بشأن  مبا يف ذلك االتفاقيكوك أخرى، ل داعمني بيفتهمااملعلومات واإلطار  أدواتاستخدام  كما أنه مت- 02

للمنظمات اإلقليمية إلدارة  ملساعدة، من أجل تقديم ايف أعالي البةاررتخيص السفن ل عسجل املراَجالو يناءامل تدابري دولة

استعراض صياية إضافية و 2102لعام  قررومن امل .سفنها بيانات حتسني إدارة حنو مبا أنها تتجه التونة ميايد أمساك

 يكون له دور يف وقد ،زيد من الطلباتمل جيري استكشاف اإلطار هكما أن. العام لكنطاق امل بيانات متاحة يف معلإلطار 

 .السجل العاملي سياق
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 3امللحق 

 

 مشروع االختصاصات

تدابري دولة  بشأن منظمة األغذية والزراعة من اتفاق 6 مبوجب اجلزء جمموعة العمل املخصصة

 ردعه والقضاء عليهغري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم و الصيد ملنع امليناء

 

 اخللفية

ملنع الييد يري القانوني دون إبالغ ودون  تدابري دولة امليناء بشأن منظمة األيذية والزراعة اتفاق من 20ادة امل -0

يشار إليها فيما بعد ) االتفاقب األطراف املعنيةتطالب ( "االتفاق" إليه فيما يلي باسم املشار)ردعه والقضاء عليه تنظيم و

 دولة امليناء تدابري بتنفيذ يف ما يتعلق األطرافدول النامية لمتطلبات اخلاصة للل االعرتاف الكامل مبنح "(األطراف" بـ

 دورية ترفع تقارير خميية عمل بإنشاء جمموعة األطراف املادة املذكورة من 6الفقرة وتطالب  .االتفاق مبا يتماشى مع

 .آليات التمويل األطراف بشأن وتتقدم بتوصيات إىل

 العمل املخصصة إنشاء جمموعة

 .من االتفاق (6) 20 مبوجب املادة املخيية العمل تم إنشاء جمموعةي -2

 .األطراف من ممثلني عن املخيية العمل تتألف جمموعة -3

املخيية باأليلبية البسيطة لألطراف  العمل جمموعة تنتخب توافق يف اآلراء، يف حالة عدم التوصل إىل -4

الدول  طرف أحدهم على أن ميثل، سنتني ملدة من بني األطرافللرئيس ( أو نوابا)نائبا رئيسا هلا و، احلاضرة وامليوتة

 .النامية

 .املخيية العمل دمات جملموعةاخل وتربية األحياء املائية يف املنظمة ميايد األمساكإدارة  توفر -5

 املراقبون

 :املخيية العمل اجتماعات جمموعة يف للمشاركة بيفة مراقب مؤهلة التاليةات هتكون اجل -6

 االتفاق؛ يف هذا طرفا أن ييبةوا الذين هلم ميلةة يف يري األطرافوسائر اآلخرين  املوقعون (أ)

 و ؛تدابري دولة امليناء معاجلة والياتها تشمل اليت املنظمات احلكومية الدولية (ب)
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املشاورة  من خالل املشاركة يف أعربت عن اهتمامها باالتفاق احلكومية اليت املنظمات الدولية يري (ج)

آب /أيسطس - 2118حزيران /يونيو، يف بشأن تدابري دولة امليناء صك ملزم قانونا ليياية التقنية

2112. 

 .الرئيس وفقا لتقدير املخيية العمل جمموعة معاجلة جيوز للمراقبني -7

 .يف صنع القرار املراقبون ال يشارك -8

 املخصصة العمل مهام جمموعة

 :بشأن ما يلي  األطرافبتوصيات إىل  املخيية تقارير وتتقدم العمل جمموعة ترفع -2

 تمويل؛آلية للإنشاء  (أ)

 و التمويل؛استخدام آلية أولويات   (ب)

لتكامل لنظمات اإلقليمية املاملالية الدولية، و احلكومية الدولية واملؤسسات الدول واملنظمات حتديد (ج)

األشخاص  فضال عناملنظمات يري احلكومية، واملؤسسات، واملؤسسات الوطنية، واالقتيادي، 

 .التمويل آلليةتقديم تربعات مالية  نظمة حلثهم علىامل الذين تتيل بهم، الطبيعيني واالعتباريني

 املخصصة العمل جمموعةاجتماعات 

يوما على  021 و 21ما بني بعد  يف مقر املنظمة الرئيسي بروما املخيية العمل موعةجمل االجتماع األول يعقد -01

 اجتماعات جلنة مع بالتعاقب، ويفضل مرة كل سنتني على األقل جتتمعبعد ذلك، حيز النفاذ، و االتفاق دخول

، املخيية العمل موعةجمل طلب عقد اجتماعات إضافية وجيوز ألي طرف. يف مقر املنظمة بشأن ميايد األمساك نظمةامل

 .أكثر من ثلث األطراف على هذا الطلب الثلث أو وافق إذا تعقدواليت 

 النفقات

 جمموعةاجتماعات  حلضور املوارد املالية الضرورية حييلون على اخلاصة أو همنفقات على وسيجتمع املشاركون -00

 ا يف الفقرةـار إليهـاملش ةـمن خالل اآللي االتفاق األطراف يف ممثلي الدول النامية حضور وميكن متويل. املخيية العمل

 .(أ) 2

 .(أ) 2 املشار إليها يف الفقرة التمويلآلية  من قبل املخيية العمل موعةالنفقات اإلدارية جمل تغطية وتتم -02

بشأن  املخيية العمل جمموعةإىل  تقدمها وتربية األحياء املائية يف املنظمة تقارير ميايد األمساكإدارة  تعد -03

 .02الفقرة  املشار إليها يف النفقات استخدام
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 اللغة

 الوثائق املتعلقةيتم إعداد و، اإلجنليزيةباللغة  املخيية العمل جمموعةاجتماعات  جترى، من حيث املبدأ -04

 .باللغة اإلجنليزية املخيية العمل جمموعةبعمل 

 املخصصة العمل أنشطة جمموعة التقرير العام عن

 املخيية العمل جمموعة عن أنشطة اعام اوتربية األحياء املائية يف املنظمة تقرير ميايد األمساك إدارة تعّد -05

 .مليايد األمساك املنظمةجتماعات جلنة ال وتقدمه

 صنع القرار

 العمل جمموعةقرارات ، تتخذ 4مبوجب الفقرة للرئيس ( نواب)نائب رئيس و انتخاب إجراء وعلى الريم من -06

 .املخيية العمل جمموعة يف اجتماع األطراف احلاضرة بني بتوافق اآلراء املخيية

 واالستعراض املراجعة

 .إذا استدعت الظروف ذلك هذه االختياصات لألطراف أن تراجعميكن  -07

 بهدف املخيية العمل جمموعة األطراف األنشطة اليت تضطلع بها تستعرضاالتفاق،  من 24املادة  يف إطارو -08

 .هذه االختياصات تنفيذ فعالية تقدير وتقييم

 اإلعالن

 العمل جمموعة عن معلومات املنظمة موقععلى ميايد األمساك وتربية األحياء املائية يف املنظمة  إدارة ستةفظ -02

 .هذه االختياصات من 05 وفقا للفقرة رفوعامل مبا يف ذلك التقرير املخيية

 




