
May 2019 PSMA/2019/2 

 

MZ565/A 

A 

 
 

 االجتماع الثاني لألطراف في االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء
 2009الصادر عن منظمة األغذية والزراعة في عام 

 2019يونيو/حزيران  6-3سنتياغو، شيلي، 

 1األطرافالالئحة الداخلية الجتماعات 
 
 
 
 

 :القيام بما يلي األطراف مدعوة إلىإّن 
 
  الالئحة الداخلية الجتماعات األطراف والنظر يف اعتمادها. مسودةالبحث يف  

 
  

                                                           
  إّن هذه الوثيقة ال ختل بوجهات النظر أو بتفسري االتفاق والقانون الدويل والقرارات املتعلقة بتنفيذ اتفاق األطراف.  1
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 معلومات أساسية -أوًال 
 
  1مبوجـــــــب الفقرة   2وافق مؤمتر منظمـــــــة األغـــــــذيـــــــة والزراعـــــــة (املؤمتر) يف اجتمـــــــاعـــــــه الســــــــــــــــــــادس والثالثني -1

دستور املنظمة، على االتفاق الصادر عن هذه األخرية بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد من  14من املادة 
 غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه (يف ما يلي "االتفاق").

 
 .إطار املنظمةمن دستور املنظمة ولذلك فهو يندرج ضمن  14أُبرم االتفاق مبوجب املادة د قو  -2
 
مايو/أيار  31إىل  29من  يف الفرتة وخالل االجتماع األول لألطراف يف االتفاق الذي عقد يف أوســــــــلو، النرويج -3

 تند، تسأية جمموعات عمل فرعيةئحة داخلية الجتماعات األطراف و ال مسودة، طلبت األطراف من األمانة إعداد 2017
 إىل الالئحة العامة للمنظمة ولوائح جلنة مصايد األمساك ذات الصلة.

 
 الالئحة الداخلية مسودة -ثانًيا

 
 عتهــا على األطراف طلــب األطراف، قــامــت األمــانــة بــإعــداد مســــــــــــــودة أوىل عن الالئحــة الــداخليــة وزّ  حبســـــــــــــــب -4

 راعيــــًة املســــــــــــــودة م وقــــد قــــامــــت األمــــانــــة بتنقيح .هتمهم إىل اإلدالء بتعليقــــاداعيــــًة إيــــا 2019أبريــــل/نيســـــــــــــــــان  10يف 
ألمانة اوترد املســــودة املنقحة لالئحة الداخلية اليت أعدهتا ، حبســــب املقتضــــى. 3اعليقات واالقرتاحات اليت وردهتالت يف ذلك

فمتاحة  تردو املقرتحة على النص اليت التغيريات  مجيع أما فيها خالل هذا االجتماع. النظر األطراف تواصــــلل 1يف املرفق 
 . PSMA/2019/Inf.9يف الوثيقة 

 
 نظمة (يف ما يلييف املقام األول بأحكام الالئحة العامة للم الالئحة الداخلية وقد اقتدت صــــــــــــــياغة مســــــــــــــودة -5

من الدســـتور،  15و 14مبقتضـــى املادتني  ربمةم االتفاقيات واالتفاقات املواملبادئ واإلجراءات اليت حتك 4")"الالئحة العامة
 .5من الدستور (يف ما يلي "املبادئ") 6املادة  وجبمب واهليئات واللجان املنشأة

 
ة واالتفاقات زة الدستوريالالئحة الداخلية اللوائح واملمارسات اليت ختص األجه ةباإلضافة إىل ذلك، تراعي مسود -6

ق مع االتفا تتســـقي لالئحة الداخلية أن من املبادئ، ينبغ 35من دســـتور املنظمة. وتبًعا للفقرة  14ة مبوجب املادة املعتمد
 ومع دستور املنظمة.

 

                                                           
 . منظمــة األغــذيــة والزراعــة لألمم املتحــدة، رومــا. وهو متــاح على املوقع التــايل:12/2009رقم  املنظمــة . قرار مؤمتر2009منظمــة األغــذيــة والزراعــة.   2

http://www.fao.org/3/K6302a/K6302a01.htm#Resolution12 
 والواليات املتحدة األمريكية. جاليابان والنروي إلدالء بتعليقات ومبقرتحات:اف باقامت ثالثة أطر   3
. منظمة 7201، نســــــــــخة عام األول والثاين . النصــــــــــوص األســــــــــاســــــــــية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. اجلزءان7201منظمة األغذية والزراعة.   4

 .http://www.fao.org/3/a-mp046a.pdfاألغذية والزراعة لألمم املتحدة. روما. متاحة على املوقع التايل: 
 الثاين، القسم سني.. النصوص األساسية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. اجلزء 7201. منظمة األغذية والزراعة  5

http://www.fao.org/3/K6302a/K6302a01.htm#Resolution12
http://www.fao.org/3/a-mp046a.pdf
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 موعات العمل الفرعية، وتلحظ مســــــــــــودة الالئحة الداخلية مســــــــــــائل متنوعة تتصــــــــــــل باجتماعات األطراف وجم -7
 اختاذ) و 3؛ (اومتطلباهت الجتماعات) وعملية عقد ا2اب الرئيس؛ () انتخاب الرئيس ونائب الرئيس األول ونوّ 1( مبا فيها:

 ) وتطبيق الالئحة العامة للمنظمة.8) ومشاركة املراقبني؛ (7) واإلبالغ؛ (6) واللغات؛ (5) والنصاب؛ (4القرارات؛ (
 

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب األطراف -ثالثًا
 
 األطراف والنظر يف اعتمــادهــا.ة إىل اســــــــــــــتعراض مســــــــــــــودة الالئحــة الــداخليــة الجتمــاعــات إن األطراف مــدعوّ  -8
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 1المرفق 
 

 مسودة الالئحة الداخلية
 الجتماعات األطراف

 
 التعاريف  - 1المادة 

 
 لغايات هذه الالئحة الداخلية: 

 
يعين "االتفاق" االتفاق بشـــــــــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصـــــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه 

 والقضاء عليه؛ 
 

 ؛وتعين "الالئحة العامة للمنظمة" الالئحة العامة ملنظمة األغذية والزراعة
 

  15و 14ني تقـــات املربمـــة مبوجـــب املـــاداالتفـــاقيـــات واالتفـــا وتعين "املبـــادئ واإلجراءات" املبـــادئ واإلجراءات اليت ترعى
 6؛من دستور املنظمة 6جان املنشأة مبوجب املادة من دستور املنظمة واهليئات والل

 
 ؛ أحد نّواب الرئيسونائب الرئيس األول و  ويعين "املسؤول" الرئيس

 
 وتعين "األطراف" األطراف يف االتفاق؛ 

 
 ؛ 1-5مبوجب املادة  ودعقامل األطراف اجتماعالجتماع العادي" ويعين "ا

 
ويعين "املمثلون" املنــدوبني واملنــاوبني واألشــــــــــــــخــاص اآلخرين الــذين يقوم الطرف بتعيينهم من أجــل متثيلــه خالل اجتمــاع 

 األطراف؛ 
 

 .2-5مبوجب املادة  عقوداملألطراف ااجتماع  ويعين "االجتماع اخلاص"
 
 

 التطبيق - 2المادة 
 
  .كافة  على اجتماعات األطراف يف االتفاقتطّبق هذه الالئحة الداخلية  2-1
 
ااألطراف خالف ذلك، فإن  وما مل تقرر 2-2   ،مع إدخال التغيريات الضـــــــــــرورية ،هذه الالئحة الداخلية تطبق أيضـــــــــــً

  .على جمموعات العمل املنشأة مبوجب االتفاق ومن قبل األطراف
  

                                                           
 كاف وميمطاء و . النصوص األساسية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.  اجلزء الثاين، األقسام 2017منظمة األغذية والزراعة.   6
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 الرئيس ونواب الرئيس - 3المادة 
 
ا ونائًبا أول للت 3-1 تشـــــّكل ي ســـــة،يصـــــل إىل مخ لرئيسانواب  عدًدا منئيس و ر نتخب األطراف من بني املمثلني رئيســـــً

ىل التوزيع إولدى انتخاب املســــــؤولني، تويل األطراف االعتبار الواجب ما بني االجتماعات وخالهلا.  فرتة املكتب يف منهم
ول أن يكون من وعلى نائب الرئيس األ هذه الوظائف بني األقاليم اجلغرافية. تناوبوالرغبة يف ضـــــــمان اجلغرايف املنصـــــــف 

 إقليم للمنظمة غري اإلقليم الذي ينتمي إليه الرئيس. 
 
وجيوز لألطراف كذلك أن تنتحب من بني املمثلني مقررًا وأي مسؤولني آخرين تعتربهم األطراف ضروريني حلسن  3-2

 اهتا. سري اجتماع
 
 املمثل.  مهاموال جيوز ملسؤول يرأس اجتماًعا أن ميارس يف اآلن عينه  3-3
 
نواب  أحد من الالئحة الداخلية، فإذا كان الرئيس أو نائب الرئيس األول أو 8-3وباســــــــــــــتثناء ما تلحظه املادة  3-4

 .له وبًاإليه ذلك الشخص أن يعّني منا، جيوز للطرف الذي ينتمي أداء أي من مهامه لىالرئيس غري قادر بصورة مؤقتة ع
 
ي يتم انتخــاهبم االجتمــاع الــذ نتهــاءاافتتــاح  فورب الرئيس األول ونّواب الرئيس واليــة الرئيس ونــائــ رتاتف أتبــدو  3-5

 . خالله
 
ي اجتماعات أعن ضـــطلع الرئيس ونائب الرئيس األول ونواب الرئيس بدور املســـؤولني عن االجتماع العادي و وي 3-6

يبقى و  اجتماعات األطراف وعقدها. حتضـــــريص خيإىل األمانة يف ما  توجيهاتويســـــدون ال ،خالل والياهتم خاصـــــة تقعد
 نواب رئيس جددو  أول رئيس ونائب رئيسإىل أن يتم انتخاب  اصـــــــــــبهمول ونواب الرئيس يف منالرئيس ونائب الرئيس األ

 كل اجتماع عادي.   ختاميف 
 
طراف خالف األ وما مل تقّررخاب الرئيس. تنباســــــــــــــتثناء ا كافة  اجتماعات األطرافتوّىل رئاســــــــــــــة أّما الرئيس في 3-7

 أية مهام أخرى مطلوبة من أجل تيسري عمل األمانة. بالرئيس  ضطلعذلك، ي
 
 ، أو يف حال العجز املؤقت عن أداءعن اجتماع أو عن جزء من اجتماعويف حال تغّيب الرئيس بصـــــــــــورة مؤقتة  3-8

نائب الرئيس األول، أو يف غياب هذا األخري أحد نواب الرئيس، بأداء  قوم بتكليفبني االجتماعات، ي اواجباته يف م
 الرئيس. بدور الرئيس. وتكون لنائب الرئيس األول أو أي نائب رئيس يعمل بصفة رئيس، السلطات واملهام نفسها املناطة 

 
 م دائالـ همن نواب الرئيس من منصــــــــــــــبهم أو عجز الرئيس أو نـائـب الرئيس األول أو أي م ةويف حـال اســــــــــــــتقـالـ 3-9

  ممثًال آخر حيل حمل ذلك الشـــــــــخص خالل الفرتة املتبقية لشـــــــــخص يعّني ا الذي ينتمي إليهفإن الطرف هامهم، عن أداء م
 من الوالية.
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 األمانة - 4المادة 
 

ذه الالئحة أو يف ه مبســــــــــــــؤوليات األمانة، مبا فيها أداء املهام املوصــــــــــــــوفة يف االتفاقتنهض أمانة منظمة األغذية والزراعة 
 عمل املكتب واملقرِّر وأي مسؤولني آخرين ينتخبهم األطراف ألداء مهام حمددة.ل مقدمًة الدعمالداخلية 

 
 

 االجتماعات - 5المادة 
 
عادية مرّة   تن االتفاق، تعقد األطراف اجتماعام 2-24باإلضــــــــــــــافة إىل اجتماع األطراف املنعقد وفًقا للمادة  5-1

هدافه خالل قيق ألفعالية االتفاق يف حت تقييمٌ و  نفذ اســــــــــتعراضٌ وســــــــــيُ  كل ســــــــــنتني، إلرشــــــــــاد التنفيذ الفعال هلذا االتفاق.
 وترية يقررها األطراف. وفًقا لاالجتماعات العادية، 

 
طلب خطي  على ، أو بناءً األطراف راهاتفًقا للضرورة اليت و ى عقد اجتماعات خاصة لألطراف يف أوقات أخر وتُ  5-2

 أي طرف، شــــــــــــــريطــة أن حيظى هــذا الطلــب بــدعم غــالبيــة األطراف. أمــا االجتمــاع اخلــاص املعقود بنــاء  صــــــــــــــــادر عن
 على طلب أحد األطراف فيجب أن يعقد يف غضون ستة أشهر من نيل الطلب دعم غالبية األطراف. 

 
 شاور مع املكتب واملدير العام للمنظمة واألمانة.تجتماعات األطراف بالا ويقوم الرئيس بعقد 5-3
 
على األقل من افتتاح  أســــبوًعا 12قبل  ومكانه، كل اجتماع لألطراف  مبوعدمجيع األطراف واملراقبني  يتم إبالغو  5-4

 أي اجتماع.
 
 اتتماعاج من ممثليه وأمساء أعضــــــــــــــاء وفده إىل األمانة قبل افتتاح كل دقّدم كل طرف ومراقب أوراق اعتماوي 5-5
 ألطراف. ا
 
 .ألطراف مبوافقة املكتبا إىل حضور اجتماعات وجيوز لألمانة أن تدعو خرباءَ  5-6
 
 

 جدول األعمال والوثائق - 6المادة 
 
 األمانة جدول أعمال مؤقًتا بالتشاور مع املكتب.  تعدّ  6-1
 
مال عألإدراج بنود حمددة يف جدول ا ،مباشــــــــــرة أو عرب املكتببصــــــــــورة ألي طرف أن يطلب من األمانة وجيوز  6-2

 طراف واملراقبني املدعوين إىل حضور االجتماع. ألاملؤقت لالجتماع قبل تعميمه على ا
 
 ، ه حضــــــــــــــور طراف واملراقبني املـــدعوين إىلألل األعمـــال املؤقـــت لالجتمـــاع على اجـــدو  وتقوم األمـــانـــة بتعميم 6-3

 . ةاخلاص اتاالجتماع بالنسبة إىل أسابيع على األقل 8تاح االجتماع العادي وأسبوًعا على األقل من افت 12 قبل
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  ح،الفتتـــا قبـــل ا ،اجتمـــاع على جـــدول األعمـــال املؤقـــت هلكـــذاوز ألي طرف أن يقرتح إدراج بنود حمـــددة وجي 6-4
ضــــــــــــــور االجتمــاع، قبــل أســــــــــــــبوع واحــد من افتتــاح واملراقبني املــدعوين إىل حعلى أن تعممــه األمــانــة على مجيع األطراف 

 جيوز ألي من األطراف املتعاقدة، قبل اعتماد جدول األعمال، اقرتاح إدراج أية بنود أخرى يراها ذات صلة.و االجتماع. 
 
حبذف، أو إضـــــــــــافة ر تعديل جدول أعمال ذلك االجتماع جدول األعمال، جيوز لألطراف أن تقرّ  اعتمادعد وب 6-5

 أو تعديل أي من البنود.
 
  اعألطراف واملراقبني املدعوين إىل حضــــــــــــــور االجتملفتتاح  أي اجتماع لألطراف، يف قدمالوثائق اليت ســــــــــــــت أّما 6-6

أســــــــابيع كحد  6ت ممكن بعد ذلك، ولكن قبل بالتزامن مع تعميم جدول األعمال أو يف أقرب وق من قبل األمانة وذلك
 أقصى من افتتاح الدورة.

 
 االجتماعات.ب اخلاصة عملالجتماعات األطراف، وثائق الاألمانة  تيحهاضم الوثائق اليت ستوت 6-7
 
كتـابـًة   ،افاألطر  خالل أي من اجتمـاعـات وتعـديالتـهألعمـال قـدم االقرتاحـات الرمسيـة املتعلقـة ببنود جـدول اوتُ  6-8

 ترتيبات لتعميم نسخ منها على مجيع املمثلني احلاضرين يف االجتماع.لرئيس الذي يتخذ إىل ام وتسلّ 
 
 طراف أن تنشر كوثائق لألطراف يف االجتماع. ألاجتماعات اب اخلاصة قئوثااللى وع 6-9
 
 

 اتخاذ القرارات – 7المادة 
 
تأمني نصــــــــــــــاب أي اجتماع لألطراف، لغايات اختاذ  من أجل د ممثل عن غالبية األطرافوجو  من الضــــــــــــــروري 7-1

 القرارات. 
 
 .ما مل يُقّرر األطراف خالف ذلك ،وتـُّتخذ مجيع قرارات األطراف بتوافق اآلراء 7-2
 
الئحة ، جيري هذا التصويت مبوجب أحكام الر األطراف استخدام التصويت كوسيلة الختاذ قرار معّني حني يقرّ و  7-3

 .مراعاة املبادئ واإلجراءات، مع العامة للمنظمة
 
 

 المراقبون - 8المادة 
 
ا على األقــل من انعقــاد أي اجتمــاع لألطراف، مــا  12تقوم األمــانــة قبــل  8-1 مل تقرر األطراف خالف ذلــك، يومــً
 إلعراب ظمــة ليتمكنوا من اللجنــة مصـــــــــــــــايــد األمســاك للمن األخرية طراف واملراقبني يف الــدورةمجيع الــدول غري األ بالغبــإ

هلم  أن حيقّ  بدونع أن يشـــــــــــــاركوا يف االجتما  وجيوز هلؤالء املراقبنيا ممثلني كمراقبني يف االجتماع. أن يكونو يف  رغبتهمعن 
 يف اختاذ القرارات.  املشاركة
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 يكونوا ممثلني  أنيف  رغبتهمبـــاملراقبني الـــذين أعربوا عن  م األمـــانـــة قـــائمـــةً اجتمـــاع األطراف، تعمّ  افتتـــاحوقبـــل  8-2
 .االجتماعيف 

 
 

 السجالت والتقارير - 9المادة 
 
حتفاظ اال تقرر أنقراراته وآرائه وتوصـــــــياته. وجيوز لألطراف ضـــــــّم ، يوافق األطراف على تقرير يلدى كل اجتماع 9-1

 اخلاص، حسب االقتضاء. ابأي سجالت أخرى الستخدامه
 
 املتحدة، ما مل يقرر األطراف خالف ذلك.ألمم لويكون تقرير اجتماعات األطراف باللغات الست  9-2
 
ا من املوافقـة عليـه، على مجيع األط اجتمـاع األطراف يف غضــــــــــــــون ســــــــــــــتنيتتوىل األمـانـة تعميم تقرير و  9-3 راف يومـً

 وعلى مدير عام منظمة األغذية والزراعة، وإتاحته للعموم.  واملراقبني املمثلني يف االجتماع
 
 

 مجموعات العمل  - 10المادة 
 

جمموعات  إقامة من االتفاق، جيوز لألطراف )6(21املادة مبوجب باإلضافة إىل جمموعة العمل املخصصة املنشأة  10-1
 ضرورية لتنفيذ مهامها.  العمل اليت تعتربها

 
حيثما و  املطلوبة لتنفيذ االتفاق. ضــــــروريةرهن إتاحة املوارد ال عملها وســــــري ويكون إنشــــــاء جمموعات العمل كافةً  10-2

افية ذات الصلة، يتوىل املدير العام للمنظمة حتديد مدى توافر األموال الك صروفاتاملنظمة هي اجلهة اليت تتحّمل املتكون 
 لتغطيتها.

 
 تكون املنظمة مبوجبه مســــــــــؤولة  مصــــــــــروفات متصــــــــــلة بإنشــــــــــاء جمموعات عمل نطوي علىوقبل اختاذ أي قرار ي 10-3

األطراف بتقرير من األمانة أو من مدير عام املنظمة، حسب املقتضى، بشأن االنعكاسات اإلدارية  واىفتُ  عن املصروفات،
 واملالية املرتتبة على ذلك.

 
 جمموعات العمل واختصاصاهتا وترتيبات عملها.  أعضاء فاألطرا حيددو  10-4

 
 

 المصروفات - 11المادة 
 

 تهم مشـــــــــــــــاركعن املكتــب واملراقبني التــابعني هلــا األطراف و تتحمــل كــل حكومــة أو منظمــة مصــــــــــــــروفــات ممثلي  11-1
 .يف اجتماعات األطراف أو يف جمموعات العمل
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الالزمة لدعم مشـــــــــــاركة األطراف من البلدان النامية يف اجتماعات األطراف أو جمموعات العمل  التدابريتـُّتخذ و  11-2
 من االتفاق.  21وفًقا للمادة 

 
وحيث يوافق األطراف على قبول عرض من أحد األطراف باســـتضـــافة اجتماع ما، يتحمل هذا الطرف تكاليف  11-3

 استضافة االجتماع. 
 

 ام املناســــــــبة من الالئحة املالية.عمليات مالية ختص اجتماعات األطراف وجمموعات العمل لألحك أيةوختضــــــــع  11-4
  .[ويف غياب أية الئحة مالية تتفق عليها األطراف، تطبَّق الالئحة املالية ملنظمة األغذية والزراعة]

 
شـــؤو�ا اجمها أو ر توصـــيات األطراف وقراراهتا اليت هلا انعكاســـاهتا على ســـياســـات املنظمة وب وتقوم األمانة بعرض 11-5

 من أجل اختاذ اإلجراء املناسب. ،املنظمة أو جملسهالى مؤمتر ع ،عن طريق املدير العام للمنظمة ،املالية
 
 

 اللغات - 12المادة 
 

 ].ما مل يقرر األطراف خالف ذلك[ألمم املتحدة، لكون اجتماعات األطراف باللغات الست ت 12-1
 

الفورية مجيع تكاليف الرتمجة  1-12يف املادة  ذكورةإحدى اللغات امل خمتلفة عن يتحمل أي ممثل يســـــتخدم لغةً و  12-2
 إىل هذه اللغة.

 
 

 تعديل الالئحة - 13المادة 
 

 حـــث وخيضــــــــــــــع الب القرار بشــــــــــــــــأ�ـــا بتوافق اآلراء. يتخـــذ هـــذه الالئحـــة على أن على تجيوز لألطراف اعتمـــاد تعـــديال
ا ألحكـا6يف التعـديالت املقرتحـة على هـذه الالئحـة إىل أحكـام املـادة   قيـام قبـل 6م املـادة ، وتعمَّم وثـائق املقرتحـات وفقـً

 . بالبحث فيها األطراف
 
 

 أحكام االتفاقأولوية  - 14المادة 
 

 بني أحكام هذه الالئحة وبني أي من أحكام االتفاق، تسري أحكام االتفاق. ضاربت أيّ  يف حال وجود
 
 

 بدء النفاذ - 15المادة 
 
 ف ذلك.خال ما مل تقرر األطراف طراف عليها،موافقة األ فور ز التنفيذحيّ  ي من تعديالهتادخل هذه الالئحة وأت


