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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، 

 متطلبات الدول النامية
 
 
 
 
 
 

ّ                                  إن  األطراف مدعوة إلى القيام بما يلي:   
 

                    من االتفاق واعتماده؛   6                                                               استعراض مشروع االختصاصات بشأن آليات التمويل املنصوص عليها يف اجلزء  •

ا بــالنتــائج اليت خلص إليهــا االجتمــاعــان األول والثــاين جملموعــة عمــل اجلزء   و  • ً                                                               األخــذ علمــً                وتقــدمي تعليقــات    6       
           أو توصيات؛

                                                                  توجيهات حول إتاحة املزيد من الدعم لتنفيذ االتفاق والصكوك التكميلية.       إسداء  و  •
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 مقدمة -   ً أوال  
 
                                                                                                  عاجل املتطلبات اخلاصــــــــــــة للدول النامية يف ما يتعلق بتنفيذ االتفاق بشــــــــــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع  ُ تُ   - 1

           من االتفاق،    6                                                                                         الصــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضــــاء عليه الصــــادر عن املنظمة (االتفاق) يف اجلزء 
                    ما يلي باســــــــــــم "جمموعة                                   هتا األطراف يف االتفاق (يشــــــــــــار إليها يف                                   ومن خالل جمموعة العمل املخصــــــــــــصــــــــــــة اليت أنشــــــــــــأ

               عقد خالل الفرتة   ان                                                          واالختصــــــــــــــاصــــــــــــــات اليت اعتمدت يف االجتماع األول لألطراف يف االتفاق الذي    ،  ") 6         عمل اجلزء 
  .1                  ، يف أوسلو، النرويج    2017          مايو/أيار     31   إىل     29   من 

 
 6نتائج االجتماعين األول والثاني لمجموعة عمل الجزء  -ا    ً ثاني  

 
                                                      سنويا منذ اختتام أعمال االجتماع األول لألطراف يف االتفاق.    6                      اجتمعت جمموعة عمل اجلزء     لقد   - 2
 
  .     2017             يونيو/حزيران    2 و   1        يف يومي                  يف أوســــــــــــــلو، النرويج،    6              موعــة عمــل اجلزء  جمل                       وقــد انعقــد االجتمــاع األول   - 3

                                                                            ، يف اجتماعها األول، بأنه ينبغي للدعم املقدم من خالل آليات التمويل املنصـــــوص عليها  6               جمموعة عمل اجلزء       وأوصـــــت 
                                                                                              من االتفاق مراعاة ثالثة جماالت رئيسية، وهي اجلوانب القانونية والسياساتية، واهليكل املؤسسي واالحتياجات    6       يف اجلزء 

    عمل                              اجملاالت بشكل متسق. وشددت جمموعة             النظر يف هذه             وبأنه ينبغي                                           اخلاصة ببناء القدرات، والعمليات واإلجراءات، 
                                                                                    أيضــــــا على أمهية الصــــــلة القائمة بني األنشــــــطة اليت ســــــتحظى بدعم صــــــندوق املســــــاعدة الذي ســــــينشــــــأ مبوجب    6     اجلزء 
                 مية القدرات لدعم                         برنامج املنظمة العاملي لتن  و                                                            من االتفاق والذي يعود بالفائدة على األطراف من الدول النامية،    6     اجلزء 

                                                 تنفيذ االتفاق والذي يقدم الدعم أيضا إىل غري األطراف.
 
                من االتفاق وأوصت    6                                  آليات التمويل املنصوص عليها يف اجلزء       تنقيح   و          باستعراض    6         عمل اجلزء       جمموعة      قامت   و   - 4

    خالل                     لكي تنظر فيه األطراف    1                       من االتفاق، يرد يف املرفق    6                                            مبشــــروع اختصــــاصــــات بشــــأن آليات التمويل مبوجب اجلزء 
       جتماع.      هذا اال

 
  .     2018          يوليو/متوز    6 و   5        يف يومي                 يف رومــــا، إيطــــاليــــا،    6                                   انعقــــد االجتمــــاع الثــــاين جملموعــــة عمــــل اجلزء       بينمــــا   - 5
                  األول. ويف ما يتعلق     ها               تقدم خالل اجتماع           ما أحرز من                  خالل هذا االجتماع،    ، 6                       اســــــــــــــتعرضــــــــــــــت جمموعة عمل اجلزء   و 

                                             من االتفاق، أشارت جمموعة العمل إىل أن هناك حاجة    6                                      املوصى هبا بشأن آليات التمويل مبوجب اجلزء            باالختصاصات 
                             اخلرباء من أجل اســـــتعراض الطلبات     جلنة         ســـــتخدمها  ت                                              املزيد من الوضـــــوح يف ما خيص املعايري واألولويات اليت ســـــ     توخي    إىل 

                                ذي سينشأ حتت إطار صندوق املساعدة.                                                    وتقدمي توصيات خبصوص املساعدة اليت سيقدمها حساب األمانة ال
 
                                                                إىل أمهيــة جتنــب ازدواجيــة تــدخالت تنميــة القــدرات املتعلقــة بتنفيــذ االتفــاق،    6               جمموعــة عمــل اجلزء        وأشـــــــــــــــارت   - 6

                                 لتنمية القدرات تســــــــــــــتضــــــــــــــيفها املنظمة.        عاملية                             هلا املنظمة من أجل إنشــــــــــــــاء بوابة                                 وأعربت عن تقديرها للجهود اليت تبذ
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                                                                                   العمل إىل أن من شــــــــــأن هذه البوابة أن تتيح معلومات عن مبادرات تنمية القدرات ذات الصــــــــــلة                 كما أشــــــــــارت جمموعة 
                                                       ئية واملتعددة األطراف، واملؤســـــــــســـــــــات املالية الدولية، واملنظمات  ا                                جلهات املاحنة املعنية، واملشـــــــــاريع الثن                  اليت تأخذ بزمامها ا

                                                 يع املبادرات ذات الصـــلة يف الوقت املناســـب وتشـــجيع أوجه                                                  احلكومية الدولية وغري احلكومية األخرى، هبدف التعريف جبم
                                                                                                          التآزر والتكامل والتبادالت يف ما بني الربامج واملشاريع واملؤسسات ذات الصلة، مع تفادي التداخل وازدواجية التدخالت 

              يف الوقت ذاته.
 

 لدعم تنفيذ االتفاق والصكوك الدولية القدرات تنمية لالعالمي لمنظمة ا برنامج -ا    ً ثالث  
 التكميلية لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم

 
                                        تنفيذ االتفاق والصكوك الدولية التكميلية     لدعم                              ربنامج العاملي لتنمية القدرات  ال  ،     2017                    أطلقت املنظمة، يف عام   - 7

                                                                     . ويهدف الربنامج إىل املســــــــــــامهة يف اجلهود الوطنية واإلقليمية والعاملية اهلادفة                                    (يشــــــــــــار إليه يف ما يلي باســــــــــــم "الربنامج")
                                         (الصــيد غري القانوين). وهو ميثل اإلطار الشــامل                    وردعه والقضــاء عليه                                             إىل منع الصــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم 

                                      وحشــــــــــــــدها دعما لتنفيذ تدابري دولة امليناء                                                      يف ظله املنظمة وشــــــــــــــركاؤها يف التنمية ببلورة إجراءات منســــــــــــــقة       تقوم      الذي
      مليون     15                                                                                                  على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية. ويتألف الربنامج يف الوقت احلايل من عشرة مشاريع بتمويل يتجاوز 

         ألمريكية.                                                                                              دوالر أمريكي من االحتاد األورويب وآيسلندا والنرويج ومجهورية كوريا وإسبانيا والسويد والواليات املتحدة ا
 
           من الربنامج                                من األطراف وغري األطراف يف االتفاق،    ،                           الدول النامية اجلزرية الصـــــــــــــغرية                الدول النامية و        تســـــــــــــتفيد   و   - 8

  :      ما يلي                    يشمل أنشطة ترمي إىل     الذي 
 

       شـــــراف،                                                                                         تقييم االحتياجات لتعزيز التشـــــريعات الوطنية، واهليكل املؤســـــســـــي، ونظم وعمليات الرصـــــد واملراقبة واإل    (أ)
           خرائط طريق                                                                                يف ما يتصــــــل مبســــــؤوليات دول امليناء والعلم والدول الســــــاحلية ودول الســــــوق، مبا يشــــــمل صــــــياغة 

                                           اسرتاتيجيات وطنية لتنفيذ التدابري ذات الصلة؛  و 

                                                            دعم صياغة سياسات وقوانني مصايد األمساك ذات الصلة أو استعراضها؛  و     (ب)

                                                   بة واإلشراف، مبا يف ذلك من خالل آليات التنسيق والتعاون                                           دعم تعزيز مؤسسات ونظم وعمليات الرصد واملراق  و     (ج)
                    على املستوى اإلقليمي؛

                                                                    العلم وتنفيذ تدابري الوصول إىل األسواق، مثل خمططات توثيق املصيد والتتبع؛   ة            حتسني أداء دول  و     (د)

                                                                           وضع وتنفيذ دورات تدريبية وأنشطة لبناء القدرات ومواد وبرامج للدعم التشغيلي؛  و     (ه)

                                                                                              إنشاء وتطبيق نظم معلومات عاملية لدعم تنفيذ االتفاق، مبا يف ذلك السجل العاملي لسفن الصيد وسفن النقل   و     (و)
                                                                                                  املربدة وســــــــــــــفن التموين (الســــــــــــــجل العاملي)، وبوابة تنمية القدرات العاملية التابعة لالتفاق، ونظام عاملي لتبادل 

                            املعلومات لدعم تنفيذ االتفاق؛
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                                                                           اجتماعات االتفاق ذات الصـــــلة، مبا يف ذلك اجتماعات األطراف وجمموعات العمل الفرعية،              دعم الســـــفر إىل   و     (ز)
                        واجتماعات السجل العاملي.

 
ــــامج على املســــــــــــــتوى الوطين، قــــدمــــت املنظمــــة  - 9 ــــذ الربن ــــذ دخول االتفــــاق حيز النفــــاذ    ،                                                        ويف مــــا يتعلق بتنفي                             من

                     تنفيذ االتفاق والصـــــــكوك                 لتنمية القدرات ل         مل وطنية                 ســـــــرتاتيجيات وخطط ع       صـــــــياغة ا       الدعم ل  ،     2016             يونيو/حزيران    5  يف 
                              من هذه االســـــرتاتيجيات منذ انعقاد     23                    دولة ســـــاحلية. ومت وضـــــع     29                                            الدولية التكميلية ملكافحة الصـــــيد غري القانوين يف 

                 التشــــــــــــريعات احمللية            الســــــــــــياســــــــــــات و              إتاحته بشــــــــــــأن               ، أو جيري حاليا      الدعم       وأتيح                              االجتماع األول لألطراف يف االتفاق. 
    .                ع متطلبات االتفاق م      واءمة   امل      لضــــــــــــــمان                              الدول النامية اجلزرية الصــــــــــــــغرية  و             وغري األطراف                نامية من األطراف    ة   دول    16   إىل 

                     دول نامية من األطراف    8                                         بشـــــــــأن العمليات والرصـــــــــد واملراقبة واإلشـــــــــراف إىل                                     كما مت تقدمي الدعم أو جيري حاليا تقدميه 
     تلقى                                                      العتماد إجراءات ونظم متاشـــــــــيا مع االتفاق. وباإلضـــــــــافة إىل ذلك،       صـــــــــغرية                       الدول النامية اجلزرية ال  و            وغري األطراف 

      بلدان    7   من        مسؤوال    24           يف حني تلقى                                                      بلدا التدريب القانوين يف جمال القانون الدويل ملصايد األمساك،     11   من        مسؤوال    37
                من حلقات دراســــــية       بلدان    4   ت      اســــــتفاد       وأخريا،                                                                التدريب على إجراءات التفتيش يف املوانئ والرصــــــد واملراقبة واإلشــــــراف.

                                              تفاصـــيل البلدان اليت اســـتفادت من املســـاعدة املذكورة                ميكن االطالع على                املســـتوى الوطين. و                      نظمت بشـــأن االتفاق على 
  . 2          ه يف املرفق    أعال

 
               ُ                            اإلجراءات التي ي قترح اتخاذها من جانب األطراف -ا    ً رابع  

 
               القيام مبا يلي:          مدعوة إىل        األطراف   إن   -  10

 
  ؛ ه       واعتماد           من االتفاق   6                                                               استعراض مشروع االختصاصات بشأن آليات التمويل املنصوص عليها يف اجلزء  •

ا بـــ  و  • ً    األخـــذ علمـــً                وتقـــدمي تعليقـــات    6                             ن األول والثـــاين جملموعـــة عمـــل اجلزء  ا       االجتمـــاعـــ              اليت خلص إليهـــا       نتـــائج   ال       
  ؛         أو توصيات

                   والصكوك التكميلية.             تنفيذ االتفاق  ل     لدعم                 إتاحة املزيد من ا            توجيهات حول        إسداء  و  •
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 1المرفق 
 

 مشروع االختصاصات
 

 من االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها  6آليات التمويل المنصوص عليها في الجزء 
 دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء 

 عليه الصادر عن منظمة األغذية والزراعة
 

 معلومات أساسية والنطاق -   ً أوال  
 
                                                                             من االتفاق بشــــــــــــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصــــــــــــــيد غري القانوين دون إبالغ     21            تقتضــــــــــــــي املادة   - 1

                             "االتفاق") من األطراف يف االتفاق                         يشـــــار إليه يف ما يلي باســـــم                                                 ودون تنظيم وردعه والقضـــــاء عليه الصـــــادر عن املنظمة (
                                        و من خالل منظمة األغذية والزراعة أو وكاالت                                    "األطراف") أن تقدم، إما بشـــكل مباشـــر أ              يف ما يلي باســـم    ا         يشـــار إليه (

                                                                                                     األمم املتحدة املتخصــصــة األخرى، وغريها من املنظمات واألجهزة الدولية املناســبة، مبا يف ذلك املنظمات اإلقليمية إلدارة 
      ً       وخصوصاً الدول                                                                                             مصايد األمساك، املساعدة إىل األطراف من الدول النامية من أجل القيام جبملة أمور منها، تعزيز قدراهتا، 

                                                              ، على تطوير أســـــاس قانوين وقدرة على تنفيذ تدابري دولة امليناء بشـــــكل                            الدول النامية اجلزرية الصـــــغرية        ً            األقل منواً من بينها و 
       وتســـــهيل                                                                                          فعال؛ وتســـــهيل مشـــــاركتها يف أي منظمات دولية تشـــــجع على وضـــــع وتنفيذ تدابري دولة امليناء بشـــــكل فعال؛ 

                              ِ          ً                          وتنفيذ تدابري دولة امليناء من ِقبلها، وفقاً لآلليات الدولية ذات الصلة.                           املساعدة الفنية لتعزيز وضع
 
                                                                           من االتفاق من األطراف التعاون إلنشـــــــاء آليات متويل مالئمة ملســـــــاعدة البلدان النامية     21                كما تقتضـــــــي املادة   - 2

       دوليــة   الــ        وطنيــة و   ال      تــدابري   ال                                        ً                               يف تنفيــذ هــذا االتفــاق. وهتــدف هــذه اآلليــات حتــديــداً، من بني مجلــة أمور أخرى، إىل وضــــــــــــــع 
                                                                                                    تتخذها دولة امليناء؛ وتنمية وتعزيز القدرات، مبا يشـــــــــمل الرصـــــــــد واملراقبة واإلشـــــــــراف، وكذلك تدريب مديري املوانئ     اليت 

   بة  ا                                                                    مي، والقائمني على التنفيذ ورجال القانون؛ وأنشــطة الرصــد، واإلشــراف، والرق      واإلقلي        القطري                     واملفتشــني، على املســتويني 
                        ومســـــــــاعدة األطراف من الدول                                                                             واالمتثال املتصـــــــــلة بتدابري دولة امليناء؛ مبا يف ذلك احلصـــــــــول على التكنولوجيا واملعدات؛ 

              ً            ذه الدول وفقاً هلذا االتفاق.                                                          ي إجراءات لتسوية النزاعات اليت ترتتب على أي إجراءات تتخذها ه أ          النامية يف 
 
           ، مبا يف ذلك   17                                                    ً                         وتشمل آليات التمويل خطط املسامهة يف صندوق للمساعدة دعماً لألغراض املذكورة يف الفقرة   - 3

                                    من خالل مشاريع وبرامج تديرها املنظمة.
 

 صندوق المساعدة -ا    ً ثاني  
 
        يف تنفيذ                          األطراف من الدول النامية                               إنشـــاء صـــندوق مســـاعدة لغرض مســـاعدة           من االتفاق     21           مبوجب املادة     يتم   - 4

        االتفاق.
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ّ       ً        وســيشــكل صــندوق املســاعدة هذا أحد مكّونات املســاعدة اليت ســُتقّدم وفقاً للمادة   - 5 ّ   كّمل  ي ســ  و             من االتفاق،    21                                ّ                 ُ    
                     مصادر املساعدة األخرى.

 
                     إدارة صندوق المساعدة

 
         ّ               ً                         املكتب املنّفذ للصــــــندوق وفقاً لالئحتها املالية والقواعد            عمل بصــــــفتها           املســــــاعدة وت             بإدارة صــــــندوق       نظمة  امل     تقوم   - 6

              املرعية األخرى.
 
          واملشــــــــــــــرتيات                     ّ                                                              وحترص املنظمة على أن توفّر املعايري اليت تطبقها يف جماالت احملاســــــــــــــبة واملراجعة والرقابة الداخلية   - 7

                     ً  للمعايري املقبولة دولياً.        معادلة        ضمانات
 
                                                                                              وتأخذ املنظمة يف االعتبار، يف سياق إدارة صندوق املساعدة، التجارب واملمارسات الفضلى املستمدة من إدارة   - 8

   .     1982                                            إطار اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام                مجلة أمور منها                              صناديق مساعدة أخرى منشأة ضمن
 
                  ُّ                         ة من أي ترتيبات تـُّتخذ يف إطار صندوق املساعدة                                                   وتسعى املنظمة، حسب ما هو مالئم، إىل حتقيق منافع متبادل  - 9

                 مم املتحدة لقانون                             اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية األ                                                             بالنســــــــــــــبة إىل األنشــــــــــــــطة املماثلة، مبا يف ذلك يف ما يتعلق بتعزيز وتنفيذ 
        واألرصــــــدة                                     دارة األرصــــــدة الســــــمكية املتداخلة املناطق  إ             ، بشــــــأن حفظ و     1982      ديســــــمرب            كانون األول/      10               البحار، املؤرخة 

  .    1995                                                                         ، ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة يف عام                      السمكية الكثرية االرحتال
 

                                 من االتفاق برصـــد عملية تنفيذ صـــندوق     21         من املادة    6                                            وتقوم جمموعة العمل املخصـــصـــة املنشـــأة مبوجب الفقرة   -  10
ّ                           املساعدة، وتقّدم تقارير مرحلية دورية وتر                                        فع توصياهتا إىل األطراف، حسب ما هو مالئم.            

 
          المساهمات

 
                 لتكامل االقتصـــــادي ا                                                                              تدعو املنظمة الدول، واملنظمات احلكومية الدولية، واملؤســـــســـــات املالية الدولية، ومنظمات   -  11

        باريني،                                                                                ، واملؤســــســــات الوطنية، واملنظمات غري احلكومية، واملؤســــســــات، فضــــال عن األشــــخاص الطبيعيني واالعت        اإلقليمية
                                                                                              إىل تقدمي مســامهات مالية طوعية يف صــندوق املســاعدة. وجيوز إيداع هذه املســامهات يف حســاب (حســابات) أمانة تقوم 

ّ                                           ، وتُقّدم املساعدة مبا يتفق مع األحكام الواردة أدناه.                      املنظمة بإنشائه وإدارته   ُ    
 

               برنامج (برامج)    و أ        ً                                                                   جيوز أيضـــاً تقدمي املســـامهات املالية الطوعية، يف إطار صـــندوق املســـاعدة، ملشـــروع (مشـــاريع)   و   -  12
                                  ّ         ً الــدول النــاميــة، ويف منطقــة (منــاطق) معّينــة، وفقــاً    من         األطراف   ً                                      دعمــًا لتنفيــذ االتفــاق يف طرف واحــد أو أكثر من      حمــدد

                          ملتفق عليها مع اجلهة املاحنة.                                          ألهداف املشروع (املشاريع) والربنامج (الربامج) ا
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                          طلبات الحصول على المساعدة
 

                                                    نامية تقدمي طلب للحصـــــــــول على مســـــــــاعدة من صـــــــــندوق املســـــــــاعدة.   ال     دول                  طرف أو أطراف من ال       جيوز ألي   -  13
                                                      ً  مناســــب تقدمي مثل هذا الطلب باســــم هذا الطرف (األطراف)، وبناًء      فرعي                                         كما جيوز ملنظمة أو ترتيب إقليمي أو إقليمي 

         لى طلبه. ع
 

    ّ                                                                                        وتقدّم دولة نامية طرف طلب احلصـــول على مســـاعدة عن طريق خطاب رمسي من الســـلطة الوطنية املعنية التابعة   -  14
ّ                                     للجهة مقدمة الطلب. ويُرفق طلب املســــــــــــــاعدة املقّدم من منظمة أو ترتيب إقليمي أو إقليمي                 مناســــــــــــــب بالنيابة       فرعي                      ُ                    

         تؤكد فيه          النامية      دولة  ال            (أطراف) من     طرف ل                                             دولة نامية خبطاب رمسي من الســــــــــــلطة الوطنية املعنية             (أطراف) من     طرف   عن 
ّ              أن الطلب مقّدم نيابة عنها.             

 
ّ                                                                                   وتُقّدم طلبات املســـاعدة للســـفر إىل املدير العام املســـاعد إلدارة مصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية  -  15   ،         يف املنظمة   ُ  

                                ُ                                         موعد انعقاد احلدث أو النشــــاط الذي ُتطلب من أجله املســــاعدة. وأما طلبات املســــاعدة                          قبل شــــهر واحد على األقل من 
ّ                                           ألنواع أخرى من األنشطة، فُتقّدم قبل أربعة أشهر على األقل من النشاط املقرر.   ُ                        

 
ً  وُحيدد الطلب كيفية ارتباطه بتنفيذ االتفاق ويضــــــم وصــــــفاً للمخرجات املتوخاة من املشــــــروع/النفقات وتفصــــــيًال   -  16                                          ً                                               ُ  

                  للتكاليف املتوقعة.
 

             هدف المساعدة
 

     21               متاشــــــــــــيا مع املادة               الدول النامية     من        األطراف                                              يتمثل اهلدف من تقدمي املســــــــــــاعدة يف االســــــــــــتجابة ملتطلبات   -  17
           من االتفاق:

 
                             الدول النامية اجلزرية الصـــــــغرية                       ً            ، وخصـــــــوصـــــــا الدول األقل منواً من بينها و                        األطراف من الدول النامية            تعزيز قدرات     (أ)

                           ً              دولة امليناء بشـــــــــــكل فعال، وفقاً ألحكام االتفاق                              قانوين وقدرة على تنفيذ تدابري                 ، على تطوير أســـــــــــاس       األطراف
       ً                  ومتاشياً مع القانون الدويل.

                             الدول النامية اجلزرية الصــغرية                       ً            ، وخصــوصــا الدول األقل منواً من بينها و                        األطراف من الدول النامية             تســهيل مشــاركة     (ب)
                                                                                ات واألنشــــــــــطة املتعلقة بتنفيذ تدابري دولة امليناء املتخذة من قبل منظمات وترتيبات إدارة            ، يف االجتماع      األطراف

                                   اإلقليمية واإلقليمية الفرعية املعنية.             مصايد األمساك

                                                         ً                                      وقد تشــــمل هذه املســــاعدة تكاليف مثل الســــفر، وإذا كان ذلك مالئماً، بدالت اإلقامة اليومية للوفود املشــــاركة  
                                                                                              تيبات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ذات الصلة املعنية بإدارة مصايد األمساك، مبا يف ذلك اخلرباء الفنيون.               يف املنظمات والرت 
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   ،       األطراف                             الدول النامية اجلزرية الصــــــــــغرية  و          من بينها                  ً ، ال ســــــــــيما األقل منواً                        األطراف من الدول النامية       مســــــــــاعدة     (ج)
                             مية، للمشـــــاركة يف اجتماعات ذات                        تغطية بدالت اإلقامة اليو                                        ً   يف تغطية تكاليف الســـــفر، وإذا كان ذلك مالئماً، 

                                                      صلة تتعلق بتدابري دولة امليناء للمنظمات العاملية املعنية.

                                                                               وتشمل الطلبات املقدمة هلذا الغرض تفاصيل عن العالقة بني االجتماع املعين وتنفيذ االتفاق. 
 

   ،       األطراف                             الدول النامية اجلزرية الصــــــــــغرية  و          من بينها                    ً ، ال ســــــــــيما األقل منواً                        األطراف من الدول النامية       مســــــــــاعدة     (د)
                                                                                                      على تنمية املوارد البشـرية، وتوفري املسـاعدة الفنية وتدريب مديري املوانئ واملفتشـني، واألفراد املسـؤولني على إنفاذ 

                           القانون واملوظفني القانونيني.

                                            دولة امليناء؛ مبا يف ذلك احلصـــــول على التكنولوجيا                                                     أنشـــــطة الرصـــــد واملراقبة واإلشـــــراف واالمتثال املتصـــــلة بتدابري      (هـ)
         واملعدات.

                                               تسهيل تبادل املعلومات واخلربات بشأن تنفيذ االتفاق.    (و)

   ،       األطراف                             الدول النامية اجلزرية الصــــــــــغرية  و          من بينها                  ً ، ال ســــــــــيما األقل منواً                        األطراف من الدول النامية       مســــــــــاعدة     (ز)
           من االتفاق.   7                                       ً       راءات لتسوية النزاعات بطريقة سلمية وفقاً للجزء   إج   ة                             يف تغطية التكاليف املرتتبة عن أي

 
                                      دراسة الطلبات وتقديم المساعدة وشروطها

 
  ،        الرفيعة                      من ذوي املكانة املهنية        احملايدين   و                                                       تشـــــــــكل املنظمة، بالتشـــــــــاور مع األطراف، جلنة من اخلرباء املســـــــــتقلني   -  18

                                                  توصـــيات بشـــأن املســـاعدة الواجب تقدميها يف كل حالة. وتضـــم                                             يعملون بصـــفتهم الشـــخصـــية، الســـتعراض الطلبات ورفع 
               ً   َ                                                                              هذه اللجنة أيضـــاً ممثَلني رمسيني اثنني عن األطراف، يتم انتخاهبما من قبل جمموعة العمل املخصـــصـــة ملدة ثالث ســـنوات. 

                                                ويكون أحد املمثلني من اجلهات املاحنة لصندوق املساعدة.
 

                            تأخري بالرتتيب اليت وردت فيه.                                    وتتم دراسة طلبات املساعدة من دون أي  -  19
 

      ، جيوز   17                                                                                      وبالنســبة إىل طلبات املســاعدة لتغطية نفقات الســفر مبوجب الفقرتني الفرعيتني (ب) و(ج) من الفقرة   -  20
ّ           للمنظمة البّت يف الطلبات                   يف املائة من األموال     60                             ُ                   من دون الرجوع إىل جلنة اخلرباء. وُتســـــــــتخدم نســـــــــبة أقصـــــــــاها          الواردة             

                                                املتاحة يف أي وقت من األوقات هلذا النوع من املساعدة.
 

                                                   فيها بالغايات املنشــــــــودة لصــــــــندوق املســــــــاعدة وأحكام االتفاق                                     ّ وتســــــــرتشــــــــد عملية اســــــــتعراض الطلبات والبتّ   -  21
              ً  لبلدان األقل منًوا  ل      ولوية                           وتوافر األموال، مع إســـــــــــــناد األ             مقدمة الطلب               النامية الطرف   ة    لدول ل        املســـــــــــــاعدة               واالحتياجات إىل 

ّ                  وللدول اجلزرية الصــغرية النامية األطراف. وتقّدم املســاعدة بطريقة  ا تقييما ملدى توافر   دة ي ا حم                                         ً                    . وتشــمل دراســة الطلبات أيضــً                         
                                                                                                   أي مصادر مساعدة بديلة. وتراعي مجيع القرارات بشأن املساعدة املقدمة من صندوق املساعدة حجم الصندوق واحلاجة 

                            فعالية التكاليف يف استخدامه.        إىل حتقيق 
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                                                                                                 يقوم املدير العام املســـــــاعد إلدارة مصـــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف املنظمة باختاذ القرارات بشـــــــأن تقدمي   و   -  22
        ، وتقدم   18                                                                                        املســـــــاعدة من الصـــــــندوق، مع األخذ يف االعتبار التوصـــــــيات الصـــــــادرة عن جلنة اخلرباء املشـــــــار إليه يف الفقرة 

                  من هذه االختصاصات.    20   إىل     18                                  ً            املنظمة املساعدة على وجه السرعة وفقاً للفقرات من 
 

                                                                                       تستخدم املساعدة املقدمة من صندوق املساعدة من قبل مقدم الطلب فقط للغرض احملدد يف طلب املساعدة.  و   -  23
 

ّ   ُمنحت من أجله، يقدم طلبا معّدال                                                          ويف حال رغب مقدم الطلب يف اســــتخدام املســــاعدة لغرض غري ذلك الذي   -  24                           ُ
            ُ                                 ً               للمساعدة. ويُقدم الطلب املعدل وجتري دراسته وفقاً هلذه االختصاصات.

 
                 من أجله املوافقة ّ   ّمتت                                                                       ويف حال مل يســــــتخدم مقدم الطلب املســــــاعدة املقدمة من صــــــندوق املســــــاعدة للغرض الذي   -  25
                                       خذ خطوات فورية إلعادة املســــــــاعدة إىل املنظمة  ت       ميكن، وي                                              ، يقوم مقدم الطلب بإبالغ املنظمة بذلك بأســــــــرع ما       ى الطلب  عل

ّ                                        على وجه السرعة. ويؤثر عدم االمتثال هلذه املتطلبات على البّت يف أي طلب للحصول على املساعدة يف املستقبل.                                                        
 

ّ                                          ويُطلب إىل املســــــتفيدين من املســــــاعدة تقدمي تقرير موّحد إىل املنظمة بشــــــأن هدف نفقاهتم املصــــــادق عليها   -  26          والنتيجة  ُ                                          
ّ                                        املنشودة منها. ويؤثر عدم تقدمي هذا التقرير على وجه السرعة على البّت يف أي طلب للحصول على املساعدة يف املستقبل.                                                                 

 
             رفع التقارير  - ا    ً ثالثً 

 
ّ                ً                                                   تقّدم املنظمة تقريراً عن أنشــــطة صــــندوق املســــاعدة، مبا يف ذلك كشــــف مايل باملســــامهات   -  27         الصــــندوق           املقدمة إىل   

            ُ     من االتفاق. وتُقدم     21         من املادة    6                                                                 واملدفوعات منه، إىل اجتماعات جمموعة العمل املخصــــــــصــــــــة املنشــــــــأة مبوجب الفقرة 
        ً                                  ، متاشــــياً مع أي متطلبات حمددة لرفع التقارير   12 و   3    ً                                                        أيضــــاً تقارير إضــــافية عن املشــــاريع والربامج املشــــار إليها يف الفقرتني 

      عنية.                       قد تضعها اجلهات املاحنة امل
 

                  التنقيح واالستعراض  - ا    ً رابعً 
 

                      هذه االختصــــــاصــــــات إذا دعت                                     أن توصــــــي أن توصــــــي بإجراء تنقيحات على                       جيوز جملموعة العمل املخصــــــصــــــة   -  28
             الظروف لذلك.

 
                                ً      ً                                                       وجتري جمموعة العمل املخصصة استعراضاً دورياً ألنشطة صندوق املساعدة، مبا يف ذلك املشاريع والربامج، لتقييم   -  29

ً                فعالية املساعدة املقدمة عمًال هبذه االختصاصات.            وتقدير مدى                          
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        الدعاية  - ا    ً خامسً 
 

                                                    علومات عن صــــــــندوق املســــــــاعدة، مبا يف ذلك تفاصــــــــيل عن املشــــــــاريع  مب                          املنظمة على موقعها اإللكرتوين       حتتفظ  -  30
                                                                                                      والربامج، واملتطلبات واإلجراءات اخلاصـــــــة بتقدمي طلبات املســـــــاعدة، واملســـــــاعدة املقدمة، والروابط مبواقع إلكرتونية أخرى 

                ريف هبذا الصــندوق                                 ً                                                ذات الصــلة. ويتعني على املنظمة أيضــاً اســتكشــاف ســبل تعزيز املســامهات يف صــندوق املســاعدة والتع
                                          ، واملنظمات املاحنة املتعددة األطراف واملؤســــــــــــــســــــــــــــات                 دارة مصــــــــــــــايد األمساك إل                                  من خالل املنظمات والرتتيبات اإلقليمية 

               املالية الدولية.
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 2المرفق 
                                   تنمية القدرات في ما يتعلق باالتفاق  ل                   على المستوى الوطني        المقدم     دعم   ال   - 1       الجدول 

 

 البلد

 تنمية القدرات في ما يتعلق باالتفاقالمقدم لدعم السابق والجاري ال

الطرف في 
 االتفاق

على  استراتيجية وخارطة طريق
 المستوى الوطني

المقدم على الدعم 
القطري في المستوى 

مجال 
 التشريعات/السياسات

المقدمة على المساعدة 
القطري في مجاالت المستوى 

 واإلشرافالرصد والمراقبة 
التدريب على الرصد والمراقبة  التدريب القانوني

 واإلشراف/التفتيش في الموانئ

 المشاركون # الموعد نعم/ال المشاركون#  الموعد النعم/ الموعد النعم/ الموعد النعم/ موعد انعقاد حلقة العمل النعم/ النعم/

نوفمرب/تشرين الثاين    جزر البهاما
2018  2017   يوليو/متوز

2019 
      

يوليو/متوز     .        كمبوديا
2018 

        

يوليو/متوز   2019فرباير/شباط             كوستاريكا
2019 

       يونيو/حزيران
2018 3 

           2017مايو/أيار        كوبا
           2017فرباير/شباط            دومينيكا

يوليو/متوز   2018سبتمرب/أيلول   .                     اجلمهورية الدومينيكية
2019 

        

يناير/كانون الثاين           إكوادور
2019    العمل جار ٍ            يوليو/متوز

2019 
     يونيو/حزيران

2018 3 

ـــــــا  ـــــــات مـــيـــكـــرونـــيـــزي                  والي
 لسبتمرب/أيلو         .       املوحدة

2018 2    

أكتوبر/تشرين األول         غابون
2017 

          

مايو/أيار   2018يونيو/حزيران        غانا
2019 

    يوليو/متوز
2018 3    

              ٍ العمل جار      2017يونيو/حزيران         غينيا
ديسمرب/كانون 

 4 2018األول 

                  ٍ العمل جار    2017مايو/أيار         غيانا

  2018فرباير/شباط             إندونيسيا
نوفمرب/تشرين 

  2018الثاين 
ديسمرب/كانون 

يوليو/متوز   2018األول 
2018 4    
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 البلد

 تنمية القدرات في ما يتعلق باالتفاقالمقدم لدعم السابق والجاري ال

الطرف في 
 االتفاق

على  استراتيجية وخارطة طريق
 المستوى الوطني

المقدم على الدعم 
القطري في المستوى 

مجال 
 التشريعات/السياسات

المقدمة على المساعدة 
القطري في مجاالت المستوى 

 واإلشرافالرصد والمراقبة 
التدريب على الرصد والمراقبة  التدريب القانوني

 واإلشراف/التفتيش في الموانئ

 المشاركون # الموعد نعم/ال المشاركون#  الموعد النعم/ الموعد النعم/ الموعد النعم/ موعد انعقاد حلقة العمل النعم/ النعم/
           2018مايو/أيار   .        جامايكا

نوفمرب/تشرين الثاين          مدغشقر
2018 

        
ديسمرب/كانون 

 4 2018األول 

فرباير/شباط             ماليزيا
2019 

        

مايو/أيار           ملديف
2019 

        

سبتمرب/أيلول         .           جزر مارشال
2018 1    

                     موريتانيا
ديسمرب/كانون 

 4 2018األول 

           2017فرباير/شباط            موزامبيق

أكتوبر/تشرين األول          ميامنار
2017 

          

يوليو/متوز       2018مايو/أيار           ناميبيا
2018 4    

           2017أغسطس/آب        باالو

يونيو/حزيران          2019فرباير/شباط        بنما
2018 3 

سبتمرب/أيلول            ٍ العمل جار        .                   بابوا غينيا اجلديدة
2018 6    

يوليو/متوز            ٍ العمل جار    2019فرباير/شباط       بريو
2019 

     يونيو/حزيران
2018 3 

           2019أبريل/نيسان          الفلبني
                ســـــــانت فنســـــــنت وجزر 

  2019أبريل/نيسان            غرينادين
نوفمرب/تشرين 

 2018الثاين 
    يوليو/متوز

2018 4    

           2018فرباير/شباط                     سان تومي وبرينسييب
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 البلد

 تنمية القدرات في ما يتعلق باالتفاقالمقدم لدعم السابق والجاري ال

الطرف في 
 االتفاق

على  استراتيجية وخارطة طريق
 المستوى الوطني

المقدم على الدعم 
القطري في المستوى 

مجال 
 التشريعات/السياسات

المقدمة على المساعدة 
القطري في مجاالت المستوى 

 واإلشرافالرصد والمراقبة 
التدريب على الرصد والمراقبة  التدريب القانوني

 واإلشراف/التفتيش في الموانئ

 المشاركون # الموعد نعم/ال المشاركون#  الموعد النعم/ الموعد النعم/ الموعد النعم/ موعد انعقاد حلقة العمل النعم/ النعم/

سبتمرب/أيلول         .           جزر سليمان
2018 3    

           2017أبريل/نيسان           الصومال
           2017فرباير/شباط                جنوب أفريقيا

سبتمرب/أيلول            ٍ العمل جار                 سري النكا
2018 4    

أكتوبر/تشرين األول           السودان
2017   يوليو/متوز

2019 
    سبتمرب/أيلول

2018 4    

           2017سبتمرب/أيلول          تايلند

نوفمرب/تشرين الثاين         تونغا
2017 

          

يوليو/متوز            ٍ العمل جار    2018سبتمرب/أيلول   .                 ترينيداد وتوباغو
2019 

      

أكتوبر/تشرين األول           فانواتو
2017 

      سبتمرب/أيلول
2018 2    

 24  7 25  7  6  11  26 29 مجموع األطراف
 0  0 12  4  2  5  3 9 مجموع غير األطراف

 24  7 37  11  8  16  29 38 المجموع
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                                                    احللقات الدراسية املنظمة بشأن االتفاق على املستوى الوطين   - 2      اجلدول 
 

 الموعد انعقاد حلقة دراسية وطنية بشأن االتفاق البلد
     2018                  يناير/كانون الثاين               مجهورية كوريا

     2019          مارس/آذار               االحتاد الروسي
     2016          مايو/أيار           سنغافورة
     2017                 ديسمرب/كانون األول           أوكرانيا

   4        المجموع
 
 


