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 إتفاقية إنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط

 
 

( على اتفاقية 0191وافق مؤمتر منظمة األغذية والزراعة )الفاو( فى دورته اخلامسة ) نوفمرب/تشرين الثاني  

 . ودخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ، وفقًا)اهليئة( العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسطإنشاء اهليئة 

، وهو تاريخ تسلم صك القبول اخلامس. وُسجلت االتفاقية لدى األمانة 0127فرباير/شباط  71 ، يف1منها 1للمادة 

 .0910حتت الرقم  0127أبريل/نيسان  2العامة لألمم املتحدة يف تاريخ 

 

دورتها اخلاصة األوىل التعديالت على االتفاقية اليت وافق عليها مؤمتر املنظمة يف دورته  واعتمدت اهليئة يف 

واعتمدت اهليئة يف دورتها الثالثة عشرة )يوليو/مّتوز (. 0191ديسمرب/كانون األول -الثانية عشرة )نوفمرب/تشرين الثاني

اليت وافق جملس املنظمة عليها خالل دورته السبعني )نوفمرب/تشرين ( التعديالت اإلضافية على االتفاقية 0129

 (.0129ديسمرب/كانون األول -الثاني

 

ئة يف دورتها الثانية ووافق اجمللس يف دورته الثالثة عشرة بعد املائة على التعديالت التى اعتمدتها اهلي 

حيز التنفيذ بالنسبة إىل مجيع األطراف (. ودخلت بعض هذه التعديالت 0112أكتوبر/تشرين األول والعشرين )

املتعاقدة، يف حني دخلت تعديالت أخرى حيز التنفيذ بالنسبة إىل األطراف املتعاقدة اليت قبلت بها فقط على النحو 

 املبني أدناه.

 

0112ويف الوقت احلاضر ومنذ عام  
التفاقية بالنسبة إىل جمموعتني من األطراف لمثة نسختان ساريتان  ،2

 املتعاقدة:
 

 0112و 0129و 0191، واليت مت تعديلها يف عام 0191االتفاقية على النحو املوافق عليها يف عام  -ألف

)للسماح ملنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية اليت هي أعضاء يف املنظمة بأن تصبح أعضاء يف اهليئة، 

 )انظر إىل العمود ألف يف جدول األطراف املتعاقدة الوارد أدناه(؛ (وإتاحة تغيري االسم
 

 0112و 0129و 0191، واليت مت تعديلها يف عام 0191االتفاقية على النحو املوافق عليها يف عام  -باء

)للسماح ملنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية اليت هي أعضاء يف املنظمة بأن تصبح أعضاء يف اهليئة، 

                                                 
؛ ووفقذًا  0112نوفمرب/تشذرين الثذاني    9، واليت دخلت حيز التنفيذذ يف  0112و 0129و 0191من االتفاقية بصيغتها املعّدلة يف عام  07وفقًا للمادة   1

 . 7109مايو/أّيار  71واليت دخلت حّيز التنفيذ يف تاريخ  7109و 0112و 0129و 0191من االتفاقية بصيغتها املعّدلة يف عام  79للمادة 
 .7102نيسان /أبريل 79 يف آخر حتديث  2
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. واعتمدت اهليئة يف دورتها الثامنة والثالثني )مايو/أّيار 3 حة تغيري االسم وإدخال اشرتاكات إلزامية(وإتا

النسخة من االتفاقية، اليت قام جماس الفاو باملوافقة عليها خالل هذه ( تعديالت إضافية على 7109

وّقعت  ألطراف املتعاقدة اليتوبالنسبة إىل ا (.7109دورته اخلمسني بعد املائة )ديسمرب/كانون األّول 

الصلة، تبطل النسخة الثانية من االتفاقية النسخة  ذاعلى االتفاقية أو أودعت صك القبول  بصورة نهائّية

 األوىل منها )انظر العمود باء من جدول األطراف املتعاقدة الوارد أدناه(. 

 

 ، واليت دخلت حيز التنفيذ0112و 0129و 0191وإن النسخة األوىل من االتفاقية املعّدلة يف عام  

  أطراف من األطراف املتعاقدة. ثالثةملزمة بالنسبة إىل  0112نوفمرب/تشرين الثاني  9يف 

 

بعد تعديلها يف عام ، اطرفًا من األطراف املتعاقدة به 70قبل وفيما يتعلق بالنسخة الثانية من االتفاقية،  

وال يزال الباب مفتوحًا لقبول األطراف  .7109مايو/أّيار  71 يف، ودخلت حّيز التنفيذ 7109و 0112و 0129و 0191

 املتعاقدة املتبقية بالنسخة الثانية. 

 

 طرفًا يف االتفاقية يف اجملموع . 79وهناك  
 

 األطراف املتعاقدة

بالنسخة املعّدلة يف  القبول باالتفاقية -ألف

، واليت دخلت حّيز 3669و 3699و 3691عام 

 3669نوفمرب/تشرين الثاني  9 يفالتنفيذ 

القبول باالتفاقية بالنسخة املعّدلة يف  -باء 

، واليت 4132و 3669و 3699و 3691عام 

4132مايو/أّيار  41 يفدخلت حّيز التنفيذ 
4 

 )مع اشرتاكات إلزامية(

 7111أكتوبر/تشرين األّول  01 0110أبريل/نيسان  01 ألبانيا

 7112أبريل/نيسان  79 0192ديسمرب/كانون األول  00 اجلزائر

 7117أكتوبر/تشرين األول  11 0191نوفمرب/تشرين الثاني  1 5بلغاريا

 7117أغسطس/آب  71 0112مايو/ّأيار  77 كرواتيا

 7111أغسطس/آب  71 0192يونيو/ حزيران  01 قربص

  0120فرباير/شباط  01 مجهورية مصر العربية

 7111يوليو/مّتوز  72 0111يونيو/ حزيران  72 االحتاد األوروبي )منظمة عضو(

 7117أكتوبر/تشرين األّول  11 0127يوليو/متوز  1 فرنسا

 7117أغسطس/آب  71 0127أبريل/نيسان  2 اليونان

                                                 
ول على قبول وّلد التعديل بإدخال اشرتاكات إلزامية التزامًا جديدًا لألطراف املتعاقدة؛ لذا ُطرح التعديل على كل طرف من األطراف املتعاقدة للحص  3

 رمسي به. وال يزال الباب مفتوحًا لتوافق األطراف املتعاقدة املتبقية على التعديل. 
النسخة  الصلة، تبطل النسخة الثانية من االتفاقية ذاعلى االتفاقية أو أودعت صك القبول  بصورة نهائيةّقعت و اليتبالنسبة إىل األطراف املتعاقدة   4

 األوىل منها.
 من الالئحذة العامذة للمنظمذة علذى أن تذودع صذك قبذول رمسذي.         70من املادة  9اإلجراء املنصوص عليه يف الفقرة  قبلت بلغاريا باالتفاقية مبوجب  5

 .0127يوليو/متوز  1لدى املدير العام بتاريخ  يالصك الرمسوقد أودعت 
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 األطراف املتعاقدة

بالنسخة املعّدلة يف  القبول باالتفاقية -ألف

، واليت دخلت حّيز 3669و 3699و 3691عام 

 3669نوفمرب/تشرين الثاني  9 يفالتنفيذ 

القبول باالتفاقية بالنسخة املعّدلة يف  -باء 

، واليت 4132و 3669و 3699و 3691عام 

4132مايو/أّيار  41 يفدخلت حّيز التنفيذ 
4 

 )مع اشرتاكات إلزامية(

  0127فرباير/شباط  71 إسرائيل

 7111أغسطس/آب  71 0121مايو/أّيار  71 إيطاليا

 7119يوليو/متوز  11 0112يونيو/ حزيران  07 اليابان

 7112مارس/آذار  9 0191نوفمرب/تشرين الثاني  09 لبنان

 7111ديسمرب/كانون األول  71 0191مايو/أّيار  01 ليبيا

 0111ديسمرب/كانون األول  71 0192أبريل/نيسان  71 مالطة

 7110يونيو/ حزيران  07 0129مايو/أّيار  09 موناكو

 األسوداجلبل 
 

 7111يناير/كانون الثاني  10

 7119يوليو/متوز  79 0129سبتمرب/أيلول  02 املغرب

 7111أكتوبر/تشرين األّول  0 0120فرباير/شباط  01 رومانيا

 7111يناير/كانون الثاني  1 0117أبريل/نيسان  72 انسحبت من االتفاقية( 6)صربيا

 7119أبريل/نيسان  71 7111مايو/أّيار  72 سلوفينيا

 7117فرباير/شباط  02 0121أكتوبر/تشرين األّول  01 أسبانيا

  0122ديسمرب/كانون األول  07 اجلمهورية العربية السورية

 7111يونيو/ حزيران  11 0129يونيو/ حزيران  77 تونس

 7111يونيو/ حزيران  2 0129أبريل/نيسان  9 تركيا

  0121نوفمرب/تشرين الثاني  71 انسحبت من االتفاقية( 7)اململكة املتحدة 

 

                                                 
، إشعارًا من مجهورية يوغوسالفيا االحتادية، يفيد بأنها خلفت مجهورية يوغوسذالفيا االحتاديذة   7111يناير/كانون الثاني  1 تلقى املدير العام يف  6

شعارًا جديدًا يفيد بأن اسم مجهورية يوغوسذالفيا االحتاديذة قذد أصذبح يصذربيا      ، إ7111فرباير/شباط  9وبعد ذلك، تلقى املدير العام يف  االشرتاكية.

 فاده أن مجهورية صربيا تواصذل عضذوية يصذربيا واجلبذل األسذودي     ، إشعارًا إضافيًا م7119يونيو/حزيران  07واجلبل األسودي. وتلقى املدير العام يف 

من امليثاق الدستوري لصربيا واجلبل األسود، الذي مت تفعيله مبوجب إعالن االسذتقالل   91يف املنظمة ومجيع األجهزة التابعة هلا، على أساس املادة 

بذل  واجل ، وأنه ينبغي استخدام اسم يمجهورية صذربياي عوضذًا عذن يصذربيا    7119يونيو/حزيران  1الذي اعتمدته اجلمعية الوطنية للجبل األسود يف 

، إشعارًا يفيد بانسحاب مجهورية صربيا من االتفاقية. وقد أصبح االنسحاب نافذًا بعد ثالثذة   7112أبريل/نيسان  01يف  األسودي. وتلقى املدير العام

 . ووفقًا لذلك، مل تعد مجهورية صربيا طرفًا يف االتفاقية. 7112يوليو/متوز  01أشهر من إيداع الطلب، أي يف 
 إشذذعارًا باالنسذذحاب مذذن االتفاقيذذة  -0121نوفمرب/تشذذرين الثذذاني  71أصذذبحت طرفذذًا فذذذذي االتفاقيذذة يف   الذذيت -اململكذذذذة املتحذذذذدة أودعذذت   7

بعد ثالثة أشهر من تاريخ تسلمه من جانذب املذدير    من االتفاقية، أصبح إشعار االنسحاب نافذًا 07من املادة  0. ووفقا للفقرة 0191مارس/آذار  72يف 

  وبناء على ذلك، مل تعد اململكة املتحدة طرفًا يف االتفاقية.. 0191يونيو/حزيران  72العام، أي يف 


