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 ، )QR( ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
 وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
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 االجتماع الثاني لألطراف في االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء
 2009الصادر عن منظمة األغذية والزراعة في عام 

 2019يونيو/حزيران  6-3سنتياغو، شيلي، 

 حالة االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء الصادر عن منظمة األغذية 
 والمستجدات على صعيد تنفيذه 2009والزراعة في عام 

 
 
 
 
 
 

ّ  إن    :القيام بما يلي األطراف مدعوة إلى 
 

ً                                                     اإلحاطة علًما بقائمة األطراف يف االتفاق وتشـــــــــــــجيع غري األطراف على إيداع  •                 االنضـــــــــــــمام يف أقرب     صـــــــــــــك         
         وقت ممكن.

                                                            باملستجدات على صعيد تنفيذ االتفاق، حىت تارخيه، وتناول أي حتديات.   ا          ً اإلحاطة علمً  •
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 معلومات أساسية -   ً أوال  
 
                  على االتفاق الصـــادر       2009                  نوفمرب/تشـــرين الثاين     22  يف             الذي انعقد                                         وافق مؤمتر منظمة األغذية والزراعة (املؤمتر)  - 1

                                                                                                          عن املنظمة بشــــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضــــــاء عليه 
            نوفمرب/تشــــــــــرين     21    وحىت       2009                  نوفمرب/تشــــــــــرين الثاين     22 ُ                          ً     فُتح باب التوقيع عليه اعتبارًا من    قد   و    ،                   (يف ما يلي "االتفاق")

         من الدول     23                                                                          من جانب مجيع الدول واملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصــــــــــــــادي. وخالل تلك الفرتة، قام       2010      الثاين 
ً         األعضــــــــــــــاء واالحتاد األورويب بالتوقيع على االتفاق. وعمًال بأحكام         مرهون      األخري    هذا      ّ فإنّ            من االتفاق    27 و    26       املادتني                                              

ً            ويكون باب االنضــــــــــــــمام إليه مفتوًحا ألية دولة    ،             ت املوقعة عليه                                         عليه أو قبوله أو املوافقة عليه من قبل اجلها          باملصــــــــــــــادقة                             
                                      ّ                                                                      أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي مل توّقع عليه. وتودع صكوك املصادقة أو القبول أو املوافقة أو االنضمام لدى املدير 

 1                                             العام ملنظمة األغذية والزراعة بصفته جهة اإليداع.
 

 حالة االتفاق -    ً ثاني ا
 
   ً                                   ً  طرًفا مبا يشــــــــــــــمل االحتاد األورويب باعتباره طرًفا     60                        بلغ عدد األطراف يف االتفاق       2019          مايو/أيار    1      ً     اعتبارًا من   - 2

ـــــــــــــــــــ ً                      واحًدا ميثل دوله األعضــــــاء الـ                            إىل االتفاق منذ االجتماع األول   3       االنضــــــمام   ً    ً                طرفًا جديًدا بإيداع صــــــكوك     12    قام   و   2  28 .   
                                      . وقد يرغب غري األطراف خالل االجتماع احلايل     2017          مايو/أيار     31   إىل     29                                    لألطراف الذي عقد يف أوسلو، النرويج من 

      ، حســـــــــــب          ذه الغاية هل       لديهم                            ت عن حالة العمليات الداخلية                                                 يف اإلعراب عن نيتهم االنضـــــــــــمام إىل االتفاق وتقدمي معلوما
        املقتضى.

 المستجدات على صعيد تنفيذ االتفاق على المستوى اإلقليمي -    ً ثالث ا
 
                            األجهزة اإلقليمية ملصـــــــــــــايد األمساك                                   مانات هيئة املصـــــــــــــايد اإلقليمية، بدعوة  أ                         قامت املنظمة، من خالل شـــــــــــــبكة   - 3

                     اختذت يف ما خص تنفيذ                                                                       ) إىل تقدمي معلومات عن التدابري اليت اعتمدهتا باإلضـــــــــــــافة إىل اإلجراءات األخرى اليت       (األجهزة
     توسط                                                التالية: اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض امل       األجهزة    بل                    ردود إىل املنظمة من ق                  وقد جرى تقدمي تسعة          االتفاق.

                                                  البلدان األمريكية واهليئة الدولية لصـــــون أمساك التونة                                هلندي وهيئة التونة االســـــتوائية يف      احمليط ا                           وهيئة مصـــــايد أمساك التونة يف
   ئ                                                 وهيئة األمساك البحرية النهرية الســـرء يف مشال احمليط اهلاد        األطلســـي                                       يف احمليط األطلســـي وهيئة مصـــايد أمساك مشال شـــرق 

                 وهيئة مصــــايد أمساك    ئ                                               املنظمة اإلقليمية إلدارة مصــــايد أمساك جنوب احمليط اهلاد                                  وهيئة مصــــايد أمساك مشال احمليط اهلادئ و 

                                                           
 من االتفاق.  36املادة   1
                                                          ّ                                        ميكن االطالع على احلالة األخرية لالتفاق، مبا يف ذلك قائمة اجلهات املوق عة واألطراف يف االتفاق على العنوان التايل:   2

www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/037s-e.pdf. 
 واالنضمام.  والقبولتشمل عبارة "صك االنضمام" صكوك القبول واملصادقة   3
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          يرد موجز   و   5                          دولة ســــــــــــاحلية واالحتاد األورويب.    93   من   4     ً         أطرافًا متعاقدة        األجهزة    تلك     ّ ضــــــــــــمّ   وت   .                   جنوب غرب احمليط اهلندي
        األجهزة                                                                                                    عن تدابري الصـــون واإلدارة املتصـــلة بتدابري دولة العلم واإلجراءات األخرى املتصـــلة بتنفيذ االتفاق اليت قدمتها تلك 

          وباختصار:                             املنظمة يف املرفق هبذه الوثيقة.   إىل 
 

ا يف االتفــــاق           قــــدة اليت كــــانــــ                                 تراوحــــت النســــــــــــــبــــة املئويــــة لألطراف املتعــــا •      2019      ً               اعتبــــارًا من مــــارس/آذار       ً           ت طرفــــً
          يف املائة.     63        متوسطها      بلغ ف   ة     التسع        األجهزة          املائة لدى   يف     80 و    47   بني 

                    تدابري الصــــــــــــون واإلدارة   ،        يف املائة)    67                  قدمت ردودها (أي    اليت   ة     التســــــــــــع        األجهزة       من أصــــــــــــل    ة          واعتمدت ســــــــــــت •
      وقامت          و كامل.               بشــــــــكل شــــــــبه كامل أ                 متســــــــقة مع االتفاق                  وقد اعتربت مبعظمها   ،                   ص تدابري دولة امليناء خي     يف ما 
ً          يف املائة) هي أيًضا بإرساء     56   أو    ة     التسع        األجهزة       من أصل    ة  مخس         وجمموعها (   ة    الست        األجهزة           من أصل هذه    ة  مخس               

                                              آليات لرصد االمتثال لتدابري الصون واإلدارة تلك. 
                      ً                                        يف املائة) اليت تضــم أطرافًا متعاقدة من الدول النامية بوضــع مبادرات     43 (   ة     الســبع        األجهزة       من أصــل    ة         وقامت ثالث •

                                                                            ومواد لبناء القدرات من أجل دعم تنفيذ تدابريها للصون واإلدارة املتصلة باالتفاق. 
 

               ُ                            اإلجراءات التي ي قترح اتخاذها من جانب األطراف -   ً  رابع ا
 
ّ                                إّن األطراف مدعوة إىل القيام مبا يلي:  و   - 4   
 

ً                                                                        اإلحاطة علًما بقائمة األطراف يف االتفاق وتشــــــــــــــجيع غري األطراف على إيداع صــــــــــــــك انضــــــــــــــمامها يف أقرب  •           
         وقت ممكن.

                                                            باملستجدات على صعيد تنفيذ االتفاق، حىت تارخيه، وتناول أي حتديات.   ا           ً واإلحاطة علمً  •
 
 

                                                           
املذكورة أعاله مصطلحات خمتلفة ألعضائها؛ وتستخدم هذه الوثيقة عبارة "األطراف املتعاقدة" لإلشارة إىل األعضاء واألطراف األجهزة تعتمد   4

 سواء.                 ٍ املتعاقدة على حد  
ً                     البلد طرف ا متعاقد ا بالنيابة عن إقليمه عد فيهايستقلة يف احلاالت اليت ضاء يف االحتاد األورويب بصورة ممت إدراج دول أع  5  ما وراء البحار.           ً       
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 1المرفق 
 6إقليمية لمصايد األسماك أجهزة ةخص تنفيذ االتفاق من قبل تسعيموجز بالتدابير التي تم اعتمادها واإلجراءات األخرى المتخذة في ما 

 

األجهزة 
اإلقليمية 
لمصايد 
 األسماك

حالة االتفاق 
األطراف  لدى

 المتعاقدة

تدابير الصون واإلدارة الراهنة 
التي تتصل بتدابير دولة 
 الميناء وامتثالها لالتفاق

رصد االمتثال 
لتدابير الصون 

 واإلدارة

مبادرات الترويج 
                   ً  لالتفاق باعتباره أداة  

لمكافحة الصيد 
غير القانوني دون 
 إبالغ ودون تنظيم

ة بناء قدرات األطراف المتعاقدة من الدول أنشط
 النامية بشأن االتفاق

              الهيئـــة العـــامـــة 
       لــــمصــــــــــــــــايــــــد 
            أســــماك البحر 
ـــــــــــــض  ـــــــــــــي       األب

        المتوسط

    16         أصــــــــبح اآلن 
          مــــــــن األطــــــــراف 

ــــــــــ         املتعاقدة      24     الـ
           هـــــــذه اهليئـــــــة  يف 

ا يف       ً    أطــــــــــــــرافــــــــــــــً
         االتـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــاق.  
           وتتضــــــــــــــمن تلك 

   من            ً األطراف كالً 
               ألبـــــــانيـــــــا وليبيـــــــا 

      واجلبــــل          واليــــابــــان 
             األســــــــــــــود وتركيـــا 
              واالحتــاد األورويب 

ً  (ممثًال     ً  دولــــــًة     15   

     هليئــــة           ، اعتمــــدت ا    2016      يف عــــام 
     اليت   1 /    2016 /  40   قم           التوصـــــــــــــيــة ر 

                خطة إقليمية حول            تقضــــي بوضــــع
                               تدابري دولة امليناء ملكافحة أنشـــــطة 
                          الصـــــــــــــيــد غري القــانوين دون إبالغ 

                منطقـــــــة التطبيق             ودون تنظيم يف
             د كـانـت أحكـام   وقـ                 التـابعـة للهيئـة.

                ً          هذه التوصــــــية متســــــقًة إىل أقصــــــى 
                    مع الشــــــــروط الواردة يف         حد ممكن

   .       املنظمة       اتفاق

            التوصـــــــــــــيـــة رقم       تنفيـــذ          وقـــد كـــان
         بالتوصـــــــــية    ا     ً مدعومً    1 /    2016 /  40

  ّ               تقّيم جلنــة االمتثــال 
              يف كــل عــام حــالــة 
          تــــــنــــــفــــــيـــــــذ مجــــــيــــــع 
                 توصيات اهليئة، مبا 
                فيها تلك املتصـــــــلة 

                     بتدابري دولة امليناء.  
ّ        وقـــد قـــّدمـــت هـــذه       
            الـــلـــجـــنـــــــة جـــــــدوال 
                بشـــــــأن حالة تنفيذ 

       توصــــــــــــــيـــــات      مجيع
             اهلـــيـــئـــــــة إىل هـــــــذه 
              األخرية يف دورهتـــــا 

      ن أجل           الســــنوية، م

                  باإلضافة إىل توصيات 
           كورة أعاله،           اهليئــة املــذ 
      األخرية      هــــذه      قــــامــــت

    تهـــــــا         اســــــــــــــرتاتيجي    عرب
           ملــــــنــــــتصـــــــــــــــــــف املـــــــدة 

) 2017      -   2020    (   
        اســــــــــــــتــدامــة         من أجــل

              مصــــــــــــــايد األمساك يف 
                    البحر املتوسط والبحر 

       بـــتـــعـــيـــني       األســــــــــــــــود، 
                أهداف اســــــــــــــرتاتيجية 
              حمـــــددة مبـــــا يف ذلـــــك 

         بشـــــأن احلد    3     اهلدف 

       طرافها   ّ                                         توفّر اهليئة املساعدة الفنية بصورة منتظمة إىل أ
               ويتضــــــــمن ذلك مجيع              حبســــــــب املقتضــــــــى.          املتعاقدة، 

                       ، مبا يف ذلك تنفيذ تدابري      األمساك             جوانب مصــــــــــــــايد
          ويف املاضــي،                                يناء والرصــد واملراقبة واإلشــراف.       دولة امل

                                                     أجرت أمانة اهليئة بالتعاون مع الوكالة األوروبية ملراقبة 
                  ً                     مصــــــــايد األمساك، تدريًبا للمفتشــــــــني على املســــــــتوى 

   .        املختارة        تعاقدة                          الوطين لدى عدد من األطراف امل

                                                           
 .اإلقليمية ملصايد األمساكاألجهزة                                   ً                         تشكل املعلومات الواردة يف اجلدول موجز ا عن املعلومات اليت قدمتها   6
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        مـــــــــــــــن دولــــــــــــــه  5
        األعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
ا            ً  اليت هي أيضــــــــــــــً
               أطراف متعـــاقـــدة 

           يف اهليئة). 

          بشـــــــــــــأن خطة   7 /    2017 /  41    رقم 
ـــة      عمـــل                        إقليميـــة حول تـــدابري دول

               أنشــطة الصــيد غري               امليناء ملكافحة 
                            القـــــانوين دون إبالغ ودون تنظيم 
                                يف منطقــة التطبيق التــابعــة للهيئـــة، 
                             مــــا يعيــــد التــــأكيــــد على التزامــــات 

    دول                        الدول، مبا يف ذلك بصــــــــفتها 
                       كافحة الصيد غري القانوين  مل     ناء،  ي م

                      دون إبالغ ودون تنظيم. 

    ً                    وفضـــــالً عن ذلك، صـــــدر بيانان 
                             وزاريان اعتمدا يف ســـــــــياق انعقاد 

     باسم       2017            (األول يف عام       اهليئة 
                             "بيان الصــــــيد البحري املســــــتدام"

ـــــــذي خيـــص الـــبـــحـــر األبـــيـــض                      ال
     باسم       2018  يف         والثاين   ،      املتوسط

        الــــذي خيص               "إعالن صــــــــــــــوفيــــا"
                      الــبــحــر األســـــــــــــــود") حيــيــالن إىل 
                     االتفـــــــاق وحيضــــــــــــــــــــان البلـــــــدان 

       على أن               ، يف مجلة أمور ة       الســاحلي
      فيه.           تصبح عضو

              املصـــــــــــــــادقــة عليهــا 
            واعـــــــــتـــــــــمـــــــــادهـــــــــا.

       ً         واســـــــــــتناًدا إىل هذا 
            اجلدول، وحبســـــــب 
            مقتضــــــــــــــى احلـــال، 
              بوســــــــــــــع اهليئــــة أن 
        تـــــــــــطـــــــــــلـــــــــــب إىل 
                األطراف املتعــاقــدة 
                املعنيــة بــذل جهود 
             إضـــــــــافية لضـــــــــمان 
               االمتثــــال الكــــامــــل 
                 للتوصــــيات القائمة 
          و/أو حتــــــــــــديــــــــــــد 
         حــــــــــاالت عــــــــــدم 

          االمتثال. 

             مـــن الصــــــــــــــــيـــــــد غـــري
                 القـــــــانوين دون إبالغ 

      ومبوجب              ودون تنظيم.
ــغـــــــايـــــــة     هلـــــــذا    2 - 3        ال

            اهلــــــــدف بــــــــعــــــــنــــــــوان 
                 "إجــراءات الــتــفــتــيــش 

              يف إطــار مراقبــة        املعززة 
ــنـــــــاء" ـــــــة املــي    مــن    ،            دول

                 احملبـــــذ إقـــــامـــــة دورات 
                تـــدريبيـــة للمفتشــــــــــــــني 

                وطنيني تتماشـــــى مع   ال
    ومن                أحكام االتفاق.

ً              احملبذ أيًضا إقامة نظام         
             معلومــــــات بشـــــــــــــــــــأن 
ــــــاء  ــــــة املين ــــــدابري دول                   ت
              يتســــــــــــــق مع أحكـــــام 

         االتفاق. 
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            هيئة مصــــــــــايد 

       التونة        أســـــماك
       الــمــحــيــط     فــي

       الهندي

       من أصــل     21   إن 
       األطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف 

ــــــــــ     32              املتعاقدة الـ
             يف هيئة مصــــــــايد 

   يف            أمســــاك التونــــة 
           احملـــيـــط اهلـــنـــــــدي 
           هــــي أطــــراف يف 

         االتفاق. 

           بشــــــــأن تدابري     11 /  16           القرار رقم 
ــــد غري  ــــاء ملنع الصــــــــــــــي ــــة املين                          دول
                            القــانوين دون إبالغ ودون تنظيم 
                         وردعـــه والقضــــــــــــــــاء عليـــه (الـــذي 

    خيص   ه    ولكنـــــ       التفـــــاق ل        املمـــــاثـــــل
   يف                       هيئــة مصـــــــــــــــايــد أمســاك التونــة 

              والـذي اعتمــد يف    ،     اهلنــدي     احمليط 
        دخــــل حيز      الــــذي   و       2010    عــــام 

    ).     2011                    التنفيذ يف مارس/آذار 

              املتعلق بإنشاء     03 /  05           القرار رقم 
                           برنــــــامج تفتيش يف املوانئ تــــــابع 

     احمليط    يف                  هليئــة مصـــــــــــــــايــد التونــة 
    ).     2005         (اعتمد يف        اهلندي

           بشــــأن إنشــــاء     06 /  18           القرار رقم 
                         برنامج نقل املصــــــــــــــيد يف ما بني 
                      ســــــــــــــفن الصــــــــــــــيد الكبرية احلجم 

               الشــــــــــــــروط املتعلقة    -   1       (امللحق 
                    املصــــــيد بني الســــــفن داخل    ل   بنق

     ودخل    6   200                 املوانئ) (اعتمد يف 
  ح    ّ ونقّ    9   200              حيز التنفيـــــــذ يف 

  )    2018              للمرة األخرية يف 

            إن املــــــعــــــلــــــومـــــــات 
            املتصــــــــــــلة برصــــــــــــد 
               االمتثـــــــال لتـــــــدابري 
              اإلدارة والصـــــــــــــــون 
            تلـــــك متـــــاحـــــة يف 
               تقـــــــارير االمتثـــــــال 

    ألجل      ضعت     ُ اليت وُ 
               ألطراف املتعــاقــدة  ا

         املتعــاونـة          واألطراف
            غـــــري املـــــتـــــعـــــــاقـــــــدة 

ــــل  ل                تقييمهــــا من قب
             جلنة االمتثال.

    ثــال               وإن تقرير االمت
              لكــل من األطراف 
                 املتعاقدة واألطراف 
            املـــــتـــــعـــــــاونـــــــة غـــــري 
                 املتعاقدة منشور يف 
      صـــــــــــــــــــــــفــــــــــحــــــــــات 

    جلنــــة           اجتمــــاعــــات
          االمتثال. 

               إنشـــــــــــــاء االســـــــــــــتمارة 
-e                 اإللكرتونية لتطبيق 

PSM.  

                 املقدمة: استمارة      املواد 
  e-PSM       تــــــطــــــبــــــيــــــق

ــــــــــــــعــــــــــــــة أدلــــــــــــــة              وأرب
    من   ني        للمســــــــــــــتخـــــدم

  .       التطبيق     أجل

           احمليط اهلندي                                وضـــــعت هيئة مصـــــايد أمساك التونة يف
     ً                               جمموعًة شاملة من أنشطة بناء القدرات: 

            لدى األطراف                                تقييم الشــؤون القانونية والقدرات   )  1 (
   ة                                            املتعــاقــدة واألطراف املتعــاونــة غري املتعــاقــدة من دولــ

         امليناء. 

                                                  املواد املقدمة: تقييم الشـــؤون القانونية والقدرات على 
     دولة                                         مســـــتوى االســـــتعداد لتنفيذ القرار بشـــــأن تدابري 

      تنفيــــــذ                   التوجيهيــــــة: تعزيز                       املينــــــاء (القرار) واخلطوط 
    ات.       القرار 

                           وطين على تدابري دولة امليناء       تدريب   )  2 (

        للهيئة                                       املواد املقدمة: منهج دراســــــــــــــي وبرنامج تدرييب 
        إجراءات    -            دليل إرشـــادي   و          امليناء؛               حول تدابري دولة 

               لتعريف األنواع      دليــــل  و                          تنفيــــذ تــــدابري دولــــة املينــــاء؛ 
     ودفرت              ودليل للرتمجة؛    ؛     األمساك             ملفتشــــــــــــــي مصــــــــــــــايد
                     ؛ وعــــــدة أدوات للمفتشــــــــــــــني               لتــــــدوين املالحظــــــات

                                          ومنشورات تروجيية بشأن تدابري دولة امليناء.  

                                          تدريب إقليمي يف إطار تدابري دولة امليناء على   )  3 (
                                              التعاون بني الوكاالت على الصــــعيد الوطين، والتعاون 

                  تفاهم منوذجية بشأن                املقدمة: مذكرة               اإلقليمي. املواد 
                                             التعــــاون بني الوكــــاالت الوطنيــــة والتعــــاون اإلقليمي؛ 

                           أفضل املمارسات بشأن التعاون    -             خطوط توجيهية   و 



 

 

PSM
A

/2019/3
 

                                     يف مـــــا بني الوكـــــاالت وعلى الصــــــــــــــعيـــــد اإلقليمي؛  7
                                        ومنشــــــــــــــورات تروجيية بشــــــــــــــأن التعاون بني الوكاالت 

    .                والتعاون اإلقليمي

    رصـــــــد    -                              إقليمي على تدابري دولة امليناء      تدريب   )  4 (
                                               املصيد املفرغ ونقل املصيد يف ما بني السفن يف امليناء 

                                           املواد املقــدمــة: إجراءات تنفيــذ الــدليــل اإلرشـــــــــــــــادي 
                   ودليل تعريف األنواع    ،                            للهيئة حول تدابري دولة امليناء

      األمساك             ملفتشي مصايد

                                قانونية من أجل حتويل تدابري الصـــــون        مســـــاعدة   )  5 (
                          تشـــريعات حملية، مبا فيها تلك           اهليئة إىل            واإلدارة هلذه 

                             املتعلقة بتدابري دولة امليناء. 

                بشـــــــــــأن تدابري دولة                            املواد املقدمة: منوذج تشـــــــــــريعي  
  .                                          امليناء هليئة مصايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي

            هيئــــــة التونـــــة 
   ي           االســـتوائية ف

ـــــــــلـــــــــدان  ـــــــــب         ال
         األمريكية

    10         أصــــــــبح اآلن 
       األعضــــــــــــــــــاء    من 
ـــــــ           هلذه اهليئة     21   الـ

      ً          أطرافًا يف االتفاق

ّ          قّدمت ســــــــــــلســــــــــــلة         تدابري.  ال     من  
                           قرتاحات من أجل اعتماد تدابري   اال

ـــــذهـــــا على مر  ـــــاء وتنفي ـــــة املين                             دول
          ن مل يتمكن                   السنوات األخرية، ولك

  يف                التوافق الالزم     نيــل           أي منهــا من 
                  من أجل اعتمادها.        اآلراء

       ال يوجد       ال يوجد       ال يوجد
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               الهيئــة الــدوليــة  

      أسـماك      لصـون 
          الــــتــــونــــــة فــــي 
ــــــط  ــــــمــــــحــــــي        ال

       األطلسي

    27         أصــــــــبح اآلن 
       مـــــــــن أصــــــــــــــــــــــل 
       األطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف 

ـــــــــــ     52             املتعاقدة الـ
ا  ً   يف اهليئـــــة أطرافـــــً             

           يف االتفاق. 

ـــة     2012    عـــام   يف                 ، اعتمـــدت اهليئ
                             التوصــية بإنشــاء خطة ملعايري احلد 
                      األدىن لــــلــــتــــفــــتــــيــــش يف املــــوانــــئ 

    اليت    ]  07 -  12            التوصـــــــــــــيــــــة رقم  [
       من خالل       2018           عدلت يف عام 

           لتــدابري اليت               التوصـــــــــــــيــة بشـــــــــــــــأن ا
                             تتخذها دولة امليناء ملنع الصـــــــــــــيد 
                         غري القـــــــانوين دون إبالغ ودون 
                          تنظيم وردعـــــه والقضــــــــــــــــــاء عليـــــه

     وعلى    . ]  09 -  18            التوصـــــــــــية رقم  [
                              الرغم من أن التدابري اخلاصة هبذه 
                            اهليئة ليســـت متســـقة بالكامل مع 
                              االتفاق، فإ�ا تنطوي على العديد 

                ناهيك عن توحيد   ،      عناصــــــــــره   من 
   .           مناذج اإلبالغ

       اعتمدت    ،              باإلضــــــــــــــافة إىل ذلك
              بـــالـــدعم الفعـــال        توصــــــــــــــيـــة       اهليئـــة

    07 -  12            التوصــــــــــــــيـــة رقم        لتنفيـــذ 
                         اخلاصــــــة خبطة معايري احلد األدىن 

             [التوصــــية رقم                   للتفتيش يف املوانئ
           يئة بتوضـــيح          وتوصـــية اهل  ]   08 -  14

ــــة الســــــــــــــعي إىل  ــــاء      دعم               عملي      بن

                 تقوم جلنــة االمتثــال 
    راض      بـــــــاســـــــــــــــــــتــــــعــــــ

            االمـــــتـــــثـــــــال هلـــــــذه 
         تقــاريرهــا   و          التــدابري، 

                 متاحة للعموم على 
         اإللـــكـــرتوين      املـــوقـــع 
        للهيئة.

    09 -  18            التوصـــية رقم 
 -  12           (اليت حتـــل حمـــل 

             هي تـــــدبري ملزم   )   07
ا إىل           ً     يرمي خصـــــــــيصـــــــــً

       األنشـــــــــــــطة     كشـــــــــــــف 
                املمكنة للصــــــــــــــيد غري 

                لقـــــــانوين دون إبالغ  ا
    وفــر  يــ              ودون تــنــظــيــم، و 

    ً           إطـــــــارًا لـــــــإلجـــــــراءات 
          للمســــامهة يف         ً ووســــيلةً 

                  قائمة اهليئة اخلاصــــــــــــــة 
                  بالصــــــــــيد غري القانوين 
              دون إبــــــــــالغ ودون 
            تـــــنـــــظـــــيـــــم، مبـــــوجـــــــب 

          اليت تقضـــــي         توصـــــيتها
             قائمة بالســــفن       بوضــــع

             الــــــــيت يــــــــرجــــــــح أ�ـــــــا 
            مارســــــــــــــت أنشــــــــــــــطة 

        القانوين           الصــــــــــــــيد غري
              دون إبــــــــــالغ ودون 

 -  18         (التوصـــية        تنظيم

      نشـــــــأت أ    08 -  16 و    08 -  14                    ناء على التوصـــــــية رقم  ب
       من أجل                                     اهليئة جمموعة خرباء يف جمال تفتيش املوانئ 

                     ً  وتدأب هذه اجملموعة حالًيا                        بناء القدرات واملساعدة. 
         ومراجعـــــة                                 على تقييم احتيـــــاجـــــات الـــــدول النـــــاميـــــة 

   يــة           دورة تــدريب     وضــــــــــــــع       من أجــل         تلقتهــا           العروض اليت 
            ميكن اســـــــتخدام   و                             بشـــــــأن تفتيش املرافئ خاصـــــــة هبا.

                                                هــذه الــدورة بــاالقرتان مع الــدورات التــدريبيــة احلــاليــة، 
                                مبا فيها تلك اليت ترعاها املنظمة. 
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ً  عـــمـــًال          إكـــمـــــــاهلـــــــا،          الـــقـــــــدرات و  9   
        التوصــــية  [    08 -  14              بالتوصــــية رقم

  . ]  08 -  16     رقم

                               تتيح اهليئــة تقــدمي تقــارير التفتيش 
   e-PSM       تـــطـــبـــيـــق         بـــنـــــــاء عـــلـــى 
             إىل أمانتها. 

          الــيت حتـــــــل حمـــــــل     08
11  - 18  .(   

           هيئة مصــــــــــايد 
           أســماك شــمال 
    شــــــــــــــــــــــــــــــــــرق 

       األطلسي

               أصـبح اآلن أربعة 
       مـــــــــن أصــــــــــــــــــــــل 
       األطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف 
               املتعاقدة اخلمســـة 
ا  ً   يف اهليئـــــة أطرافـــــً             

           يف االتفاق. 

                         تنص املادة اخلامســـــــــــــة من اخلطة 
               لـة املينـاء لســــــــــــــفن               على مراقبـة دو 

         وقــد دخلــت                 الصــــــــــــــيــد األجنبيــة.
   .     2007                        حيز التنفيذ يف مايو/أيار 

                             حتدد مراقبة دولة امليناء مســـــــــتوى 
           ملصيد املفرغ  ا        لتفتيش          احلد األدىن

                            أو األمســاك الطــازجــة املنقولــة من 
ـــــــــــــــ              ســفينة إىل أخرى          يف املائة    5    بـ

                            واألمساك اجملمدة يف املوانئ بنسبة 
                          يف املائة يف كل سنة تقوميية.    5 . 7

      تســــــــــــــتنـــــــد       2013       ً     واعتبـــــــارًا من 
            بـــــــالـــكـــــــامـــــــل عـــلـــى          اإلجـــراءات 

                        االســــــــــــــتمــــارات اإللكرتونيــــة اليت 
                          تعمل من خالل منصــة إلكرتونية 

             على اإلنرتنت. 

            وقـــــــد مت تـــــقـــــيـــــيـــــم 
            االمـــتـــثـــــــال خلـــطـــــــة 
                  اهليئة بكاملها، مبا 

ـــــــك مر  قبـــــــة          يف ذل      ا
                دولــــــة املينــــــاء، من 
                   قبل اللجنة الدائمة 
              املعنيـــة بـــالرصــــــــــــــــد 

ــــابعــــة   و  ــــال الت                 االمتث
   ويف             هلــــــذه اهليئــــــة.

            كل ســــــــــنة تنشــــــــــر 
           ً  اهلــــــيــــــئـــــــة تــــــقــــــريــــــرًا 
              لالمتثال يتضــــــــــمن 
   ً           فصــــــــــــالً عن مراقبة 
                   دولة امليناء تفاصيل 
       عـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــدد 

            يتضــــــــــــــمن الفصــــــــــــــــل 
  ة            ً       الســـابع أحكاًما قائم

ــــــة  خي     يف مــــــا           ص مراقب
ـــــــة املــيــنـــــــاء.     وهــو               دول

            خيص دخول ســــــــــــــفن 
                   األطراف غري املتعاقدة 
               إىل مــــيــــنـــــــاء الــــطــــرف 
                املــتــعـــــــاقـــــــد. ويــنــبــغــي 
               لســـــــــفن األطراف غري 
                 املتعـــــــاقـــــــدة االمتثـــــــال 
            ألحكــــــام الفصــــــــــــــــــــل 
            اخلـــــــامس. وختضــــــــــــــع 
               مجيع ســـــــفن األطراف 
               غـــري املـــتـــعـــــــاقـــــــدة إىل 
              الـــتـــفـــتـــيـــش وتـــتـــخـــــــذ 

               اهليئـة فهي ليســــــــــــــت                     طراف املتعـاقـدة يف هـذه       أمـا األ
ا نــــاميــــة. ً         بلــــدانــــً      ّ                        ويتعّني على األطراف املتعــــاونــــة غري       

   أن                        ً       قد تضــــــــــــــم يف عدادها بلداًنا نامية              املتعاقدة اليت
                                           تكون قادرة على اســـــتيفاء شـــــروط اخلطة قبل منحها 

            ومع ذلك فإن                           الطرف املتعاون غري املتعاقد.      صــــــــــــــفة
ً   نشــــــــــــــطت جًدا                               هذه اهليئة من خالل أمانتها، قد   يف       
         يف األنشـــــطة        ملســـــامهة                       مشـــــاركة أفضـــــل املمارســـــات وا

                                               اإلقليمية والوطنية للتدريب على االتفاق مع املنظمة 
   .     2014        منذ عام 
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          االســـــــــــــــــــتــــــمـــــــارات  
         والــــــــــــرتاخــــــــــــيــــــــــــص 
        وعـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــات 

          التفتيش. 

               اإلجراءات بشــــــــــــــــأ�ــا 
               بـــنـــــــاء عـــلـــى نـــتـــــــائـــج 

          التفتيش. 

            هيئة األســـماك 
                البحرية النهرية 
         الســـــــــــــرء فـــي 
     شـــــــــــــــــــــمــــــــــال 
ــــــط  ــــــمــــــحــــــي        ال

  ئ     الهاد
 

ا مــــــن        ً     إن ثــــــالثـــــــً
          أصــــــــــــــــــل الـــــدول 
            األعضــاء اخلمس 
            يف هـــــــذه اهليئـــــــة 
            (أي الــــــــيــــــــابــــــــان 

ـــــة         كوريـــــا          ومجهوري
         والـــــــــــــــــواليـــــــــــــــــات 
       املـــــــــــــــتـــــــــــــــحـــــــــــــــدة 
             األمريكيـــــــة) هي 
        أطــــــــــــــــــراف يف 
ّ  االتفاق، فيما أّن                
        الــــــــــــــدولــــــــــــــتــــــــــــــني 
           األخــــــريــــــني (أي 
            كنـــــــدا واالحتـــــــاد 
           الروســــــــــــــي) قـــــــد 

              وقعتا عليه. 

                     ذه اهليئة تدابري للصــــون  هل      ليســــت
          واإلدارة. 

             تســـــــــــــتعرض جلنتها 
                املعنيـــــــة بـــــــالتنفيـــــــذ 
                   بوترية سنوية التقدم 
             احملـــرز يف تـــنـــفـــيـــــــذ 
ــــــــفــــــــاق إذ أّن  ّ  االت            

ــــــ       املــــــعــــــين      فــــــريــــــق  ال
             اســــــــــــــتعراض أداء  بـــ

              اهليئة قد أوصــــــــــــــى 
           بـــــــذلـــــــك يف عـــــــام 

2011     .   

               منــــاقشـــــــــــــــــات مرتقبــــة 
               بشــــــأن وضــــــع تعريف 
               للســــــــــــــفن اليت متـــارس 
                 الصــــــــــــــيد غري القانوين 
              دون إبــــــــــالغ ودون 

    لى          وما يرتتب ع       تنظيم
  ة     قائم ل            ذلك من حتويل 

                الســــــــــــــفن املعنيــــــة إىل 
          الســــــــــــــفن اليت        قـــائمـــة

               متـــارس الصــــــــــــــيـــد غري
                 القـــــــانوين دون إبالغ 

   م.         ودون تنظي

       ال يوجد
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        الــــدوليــــة     يئــــة   اهل
         صــــــــــــايد مشال  مل

  ئ    اهلاد     احمليط 

             قـــــــام أربعـــــــة من 
          أصــــــــــــــــــل مثـــــانيـــــة 
             أعضــــــــــــــــاء بـــإبرام 

   أي    -       االتفـــــــاق 
                اليــابــان ومجهوريــة 

ــــــا  ــــــانواتو       كوري          وف
         والـــــــــــــــــواليـــــــــــــــــات 
       املـــــــــــــــتـــــــــــــــحـــــــــــــــدة 

           األمريكية. 

                         مبـــــــا أن اهليئـــــــة ال تزال يف طور 
                          إنشـــــــــــــــائهــا، مل جير تنــاول تــدابري 
                               دولة امليناء بعد لديها، ولكن من 

          هبذا الشـــــــــأن                   املرتقب اختاذ إجراء 
ً  إدراًكا                 يف املستقبل القريب      مهية  أل      

                         دولــة املينــاء كــأداة امتثــال        تــدابري
            القانوين دون                 ملكافحة الصيد غري 
                 إبالغ ودون تنظيم.

     يوجد  ال        ال يوجد       ال يوجد

       املـــــــــنـــــــــظـــــــــمـــــــــة 
               اإلقليمية إلدارة 
           مصــــــــايد أمساك 
          جــنــوب احملــيــط 

  ئ    اهلاد

   من     11     أصـــــــــــــبح 
   ً  عضـــًوا     15    أصـــل 

            يف هـــــــذه اهليئـــــــة 
ا يف       ً    أطــــــــــــــرافــــــــــــــً

  .      االتفاق

     تــــــدبري       ، أي              إن التــــــدبري احلــــــايل
      2017 -  07                  الصـــــون واإلدارة رقم 

                  ً          (تنتهي صـــــــالحيته قريًبا) قد كان 
    ً                        متسًقا بشكل وثيق مع االتفاق. 

                          قامت الدورة الســــــــــادســــــــــة للجنة 
                      ل والشــــــــــــــؤون التقنيـــة اليت       االمتثـــا

                      اجتمعت يف الهاي خالل شـــهر 
ــــــاين من عــــــام  ــــــاير/كــــــانون الث                          ين

                     الدورة الســــــادســــــة للجنة  (      2019
       بإقرار    )                       االمتثال والشـــــــؤون التقنية

        بثقــــــة عن          توصــــــــــــــيــــــات من     ثالث
               ول للهيئة الذي          ســــــــــــتعراض األ ال ا

         االســـــــــــــــتـعـراض     إن
                  الداخلي هذا العام 
               المتثال األعضـــــــــاء

ــــــــــذي أجــــــــــري             (ال
ـــــري       مبـــــوجـــــــب تـــــــ     دب

              الصـــــــــــــــون واإلدارة 
      2018 -  10   قــــــــم   ر 

             من خطة الرصــــــــــــد 
       ) مل جيد        واإلشــراف
       ل ممكنة         أية مشــــــاك

         عـــلـــى صــــــــــــــــعـــيـــــــد 
     يف مـــــــا         االمــتــثـــــــال 

    07              يتعلق بــالتــدبري 

                األمانة ليســــــــــــت على 
               أية مبادرات من  ب     علم

ـــــــدى                هـــــــذا الــــــنــــــوع ل
          أعضائها. 

                     مبادرات من هذا النوع           علم بأية                األمانة ليســـت على 
             لدى أعضائها.

http://www.sprfmo.int/assets/Fisheries/Conservation-and-Management-Measures/CMM-07-2017-Port-Inspection-27Feb17.pdf
http://www.sprfmo.int/assets/Fisheries/Conservation-and-Management-Measures/CMM-07-2017-Port-Inspection-27Feb17.pdf
http://www.sprfmo.int/assets/Fisheries/Conservation-and-Management-Measures/CMM-07-2017-Port-Inspection-27Feb17.pdf
http://www.sprfmo.int/assets/0-2019-Annual-Meeting/CTC-6/final-report/SPRFMO-CTC6Report.pdf
http://www.sprfmo.int/assets/0-2019-Annual-Meeting/CTC-6/final-report/SPRFMO-CTC6Report.pdf
http://www.sprfmo.int/assets/0-2019-Annual-Meeting/CTC-6/final-report/SPRFMO-CTC6Report.pdf
http://www.sprfmo.int/assets/0-2019-Annual-Meeting/COMM-7/Report/ANNEX-4-COMM7-2019-Final-Compliance-Report.pdf
http://www.sprfmo.int/assets/0-2019-Annual-Meeting/COMM-7/Report/ANNEX-4-COMM7-2019-Final-Compliance-Report.pdf
http://www.sprfmo.int/assets/0-2019-Annual-Meeting/COMM-7/Report/ANNEX-4-COMM7-2019-Final-Compliance-Report.pdf
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  ة  لـــــــ         تـــــــدابري دو    ل   حو           ً أجنز مؤخرًا 
   ) د ( و   ) ج (   215              املــيــنـــــــاء (الــرقــم 

         يف النســــخة     33   حة    لصــــف   ، ا   (و) و
    ).          اإلنكليزية

                          وقد مت اســـــتعراض تدابري الصـــــون 
                          واإلدارة بشـــــــــــأن عمليات تفتيش 
                           املوانئ يف ينــــــاير/كــــــانون الثــــــاين 

ــــه     2019                     ، عقــــب اقرتاح تقــــدم ب
        االجتماع                  االحتاد األورويب خالل 

           ، هولندا.      الهاي  يف                السابع للهيئة
                       تدبري الصــــــــــــــون واإلدارة رقم     وإن 
            اجلــــــــديــــــــد (الــــــــذي       2019 -  07

    28                     ســــــــــــــيــدخــل حيز التنفيــذ يف
    من         ) قد زاد     2019            أبريل/نيســـــان 

                        حتســـــني اتســـــاق تدابرينا للصـــــون 
                              واإلدارة مع اتفاق املنظمة، وعزز 
                            مكافحة الصيد غري القانوين دون 
                             إبالغ ودون تنظيم، وأتاح آليات 
                           إضـــــــــــافية للتعاون يف ما بني دول 
                        املينـــــاء، مبـــــا يف ذلـــــك عمليـــــات 
                         التفتيش املشــــــــــــرتكة و(إىل جانب 

      تناول    قد                      تغيريات أجرهتا األمانة) 

               من تدابري الصـــــــون 
       عمليــــات  (         واإلدارة

                تفتيش املوانئ) 

http://www.sprfmo.int/assets/0-2019-Annual-Meeting/COMM-7/COMM7-report-28Jan-21.15hrs.pdf
http://www.sprfmo.int/assets/0-2019-Annual-Meeting/COMM-7/COMM7-report-28Jan-21.15hrs.pdf
http://www.sprfmo.int/assets/0-2019-Annual-Meeting/COMM-7/COMM7-report-28Jan-21.15hrs.pdf
http://www.sprfmo.int/assets/0-2019-Annual-Meeting/COMM-7/Report/ANNEX-7d-COMM7-CMM-07-2019-Port-Inspection.pdf
http://www.sprfmo.int/assets/0-2019-Annual-Meeting/COMM-7/Report/ANNEX-7d-COMM7-CMM-07-2019-Port-Inspection.pdf
http://www.sprfmo.int/assets/0-2019-Annual-Meeting/COMM-7/Report/ANNEX-7d-COMM7-CMM-07-2019-Port-Inspection.pdf
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         انبثقت                   التوصــــــــــــيات الثالث اليت
                     عن االســــــــــــــتعراض األول هلـــــــذه 

        اهليئة. 

           هيئة مصــــــــــايد 
           أسماك جنوب 
           غرب المحيط 

       الهندي

       من أصـــــــــل    9   إن 
         ل األعضــــــــاء      الدو 

      يف هذه     12   الــــــــــــــــــ
        أطراف يف        اهليئــــة

  .       االتفاقي

  ،     2019             يف فــــــربايــــــر/شـــــــــــــــــــبـــــــاط 
                    اعــــتــــمـــــــدت اهلــــيــــئـــــــة "اخلــــطــــوط 
                          التوجيهية ألحكام وشـــــــروط احلد 
                     األدىن بشـــــــــــــأن دخول الســـــــــــــفن 

           إقليم هيئة        مصـــــــــــايد           األجنبية إىل 
                    مصــــــــــــــــايـــد أمســـاك جنوب غرب 

              احمليط اهلندي." 

         من اخلطوط     19  ة     املـــاد      مبوجـــب  و 
           تـــــــب على دول     "يرت            التوجيهيـــــــة

       يع ســــفن  مج                  اهليئة أن تفرض على 
                         الصـــــــــيد األجنبية اليت تســـــــــتخدم 

ً              مينـاء واحـًدا أو أكثر من           موانئها         
        أن متتثل    ،                   أو مراســــــيها الشــــــاطئية

  ة                          جلميع التــدابري الســـــــــــــــاريــة لــدولــ
                     مبا يتماشــــــــــــــى مع االتفاق       امليناء 

                         ومع قرار هيئــة مصـــــــــــــــايــد أمســاك 
     بشــــــــــــــأن        اهلنـدي     احمليط    يف       التونة 

                            تــدابري دولــة املينــاء، مبــا يف ذلــك 

             العمــــــل جــــــار من 
      مركز      إنشــــــــــاء     أجل 

         اإلقليمي         التنســــــــيق
               للرصـــــــــــــــــد واملراقبـــة 
               واإلشــــــــــــراف التابع 
                للجمــاعــة اإلمنــائيــة 
                 للجنوب األفريقي. 

ـــــــــــــــــــق وزراء              وواف
               اجلمـــاعـــة اإلمنـــائيـــة 

        األفريقي        للجنوب 
            إدراج مشروع      على

FISH-i Africa  
             ملنع الصــــــــــــــيـــد غري 

      يف هــــذا    ،       القــــانوين
                  املركز ليكون مبثــابــة 
ــــــادل              منصـــــــــــــــــــة لتب
            املـــعــــلــــومـــــــات بـــني 
               البلدان األعضـــــــــــاء 

ا    ،        والشــــــركاء     ً  وأيضــــــً

                           موظفون خمصـــــــــــــصـــــــــــــون ملســـــــــــــاعدة بلدا�ا          يف اهليئة       ال يوجد
                     بدعم من مشاريع البنك   ،       االتفاق     نفيذ           األعضاء يف ت

                             ومبا أن أعضــــــــاء هيئة مصــــــــايد أمساك     ك.   كذل         الدويل
ً                جنوب غرب احمليط اهلندي هم أيًضا أعضاء يف هيئة                           

                      احمليط اهلندي فإن األنشـــــطة    يف                  مصـــــايد أمساك التونة 
    قبل                                     املتصــــــــــــــلة باالتفاق قد نفذت حىت اللحظة من 

             احمليط اهلندي.    يف                  مصايد أمساك التونة       هيئة
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                       أية شــــــــروط ذات صــــــــلة لإلبالغ  
                        املســــــــــــــبق والتعـــــــاون واالمتثـــــــال 

                   إلجراءات التفتيش." 

                        بالنســـــــــــــبة إىل نقل املصـــــــــــــيد بني 
        على أنه     20                 الســـفن، تنص املادة 

        يف اهليئة                      ينبغي "للدول األعضـــــاء
             صــــيد بني الســــفن               أن تتيح نقل امل

                       فــــقــــط يف مــــرافــــئ أو يف مــــراس
       أحكام       ، مبوجب      معينة        شـــــــــــــاطئية

                              االتفاق وقرار اهليئة بشـــــأن تدابري 
               دولة امليناء." 

               ألجل توفري الدعم 
ــــــــــات  ــــــــــدوري             إىل ال
                اإلقليمية املشـــــــرتكة 

       األمساك       ملصــــــــــــــايد
          واحملــــــــــــيــــــــــــطــــــــــــات.  
            وتــــعــــمـــــــل أمـــــــانـــــــة 
               اجلمـــاعـــة اإلمنـــائيـــة 
               للجنوب األفريقي 
ـــــــدويل                 والتعـــــــاون ال
           مــــن أجـــــــل وقــــف 
                 الصيد غري القانوين 
              على وضـــــــع مذكرة 
             تفــــــاهم من أجــــــل 
                   تنفيذ هذا القرار. 

 


