
 2009 أيار/ مايو 18 النّص المقّدم من الرئيس في

K5087/A 

 بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناءالمقّدم من الرئيس مشروع االتفاق 
 القضاء عليهولمنع الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه 

 
 الديباجة

 
:  

رار الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وآثاره الضارة بالمخزونات السمكية  إزاء استم
 الشرعيين والحاجة المتزايدة إلى األمن والنظم اإليكولوجية البحرية وسبل عيش صيادي األسماك

 الغذائي على الصعيد العالمي؛
 

استخدام الموارد الحّية البحرية على نحو  دور دولة الميناء في اعتماد تدابير فّعالة للتشجيع على 
 مستدام وصونها في األجل البعيد؛

 
 بأّن التدابير الرامية إلى مكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم ينبغي أن تستند 

 الدولي، بالدرجة األولى إلى مسؤولية دولة العلم وأن تستخدم الوالية المتاحة بأآملها طبقًا للقانون
بما فيها التدابير التي تتخذها دولة الميناء، والتدابير التي تتخذها الدول الساحلية، والتدابير المتصلة 
بالسوق والتدابير التي تكفل عدم قيام رعايا البلد بدعم أو ممارسة الصيد غير القانوني دون إبالغ 

 ودون تنظيم؛
 
ميناء توفر سبال فّعالة ومتسمة بالكفاءة التكاليفية لمنع الصيد غير  دولة الالتي تتخذهابأن التدابير  

 القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه؛
 

لمكافحة الصيد غير القانوني دون وبين األقاليم  الحاجة إلى زيادة التنسيق على المستويين اإلقليمي 
  تتخذها دولة الميناء؛إبالغ ودون تنظيم عن طريق التدابير التي

 
 ساندسجالت العالمية التي تالشبكات والو بياناتالتكنولوجيا االتصاالت وقواعد سرعة تطّور  ب

 التدابير التي تتخذها دولة الميناء؛
 

  بالحاجة إلى مساعدة البلدان النامية في اعتماد وتنفيذ تدابير دولة الميناء؛
 
النداءات التي وجهها المجتمع الدولي عن طريق منظومة األمم المتحدة، بما فيها الجمعية العامة  ب

، )المنظمة(لألمم المتحدة، ولجنة مصايد األسماك التابعة لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 
 العمل الدولية تدابير دولة الميناء، على أساس خطةالمعايير الدنيا لإلصدار صك دولي ملزم بشأن 

 المنظمة في الصادرة عنلمنع الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه 
، والخطة النموذجية بشأن تدابير دولة الميناء لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ 2001عام 

 ؛2005المنظمة في عام الصادرة عن ودون تنظيم 
 
ه يجوز للدول، في معرض ممارسة سيادتها على الموانئ الواقعة ضمن أراضيها، أن تتخذ  أن

 تدابير أآثر تشددًا، طبقًا للقانون الدولي؛
 
آانون / ديسمبر10 الصادرة بتاريخاتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار األحكام ذات الصلة من  

 ؛)االتفاقية( 1982األول 
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آانون / ديسمبر10 لصادرة بتاريخاتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ااالتفاق بشأن تنفيذ أحكام  
والتي تتعلق بحفظ وإدارة األرصدة السمكية المتداخلة المناطق واألرصدة السمكية  1982األول 

اتفاقية تعزيز ، و1995آانون األول / ديسمبر4الكثيرة االرتحال في أعالي البحار الصادرة بتاريخ 
 24 الصادرة بتاريخ  الدوليةواإلدارة  البحار لتدابير الصيانةأعالي فيامتثال سفن الصيد 

 ؛1995 ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن المنظمة في ،1993تشرين الثاني /نوفمبر

 
: 

 
 1 الجزء
 

 أحكام عامة
 

 1 
 

 
 :ألغراض هذا االتفاق 

 
  التي وإدارة الموارد البحرية الحيةونتعني تدابير ص"  واإلدارةونتدابير الص" )أ(

في بما فيها تلك الواردة ُتعتمد وُتطبق تماشيًا مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة 
 االتفاقية؛

 
 ؛ أم ال مجهزةانت جميع أنواع الموارد البحرية الحية، سواء آتعني" األسماك" )ب(

 
 أوجني محصولها من أجل صيد األسماك أو اإلمساك بها أو البحث  يعني" الصيد" )ج(

اجتذاب األسماك، أو القيام بأي نشاط يكون من المتوقع بدرجة معقولة أن يسفر عن 
 جني محصولها؛صيدها، أو اإلمساك بها أو  أوتحديد مكانها، 

 
تعني أي عملية لدعم عملية الصيد أو التحضير لها، بما " األنشطة المتصلة بالصيد" )د(

أخرى إلى  أو نقلها من سفينة هاتجهيزإنزال األسماك إلى البّر أو توضيبها أو في ذلك 
، وآذلك توفير األفراد،  ما في ميناءأو نقل األسماك التي لم يسبق إنزالها إلى البّر

 دات، وغير ذلك من اإلمدادات في عرض البحر؛والوقود، والمع
 

المعنى المحدد في نفس ُيقصد به [" تنظيم إبالغ ودون القانوني دون الصيد غير" )هـ([
خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه 

ير إلى يش []؛2001والقضاء عليه الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة في عام 
 :األنشطة في المناطق البحرية ويشمل واحدا أو أآثر مما يلي

 
 :إلى األنشطة التي" الصيد غير القانوني"يشير  )1(

 
تقوم بها سفن وطنية أو أجنبية في مياه تقع ضمن والية دولة أخرى،  )1-1(

 دون إذن من تلك الدولة أو بما يتعارض مع قوانينها أو أنظمتها؛
 

بها سفن ترفع أعالم دول أطراف متعاقدة في منظمة إقليمية تقوم  )1-2(
إلدارة مصايد األسماك إال أنها تعمل بصورة تتعارض مع تدابير 
الصون واإلدارة التي اتخذتها تلك المنظمة والتي تلتزم بها الدول أو 

  من القانون الدولي الساري؛ أو ذات الصلةمع األحكام
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ية أو االلتزامات الدولية، بما في ذلك تلك التي تنتهك القوانين القطر )1-3(
تقوم بها الدول المتعاونة في منظمة إقليمية معنية إلدارة مصايد 

 األسماك؛
 

 :أنشطة الصيد التيإلى " الصيد دون إبالغ"ويشير  )2(
 

لم يبلغ عنها، أو أبلغ عنها بطريقة مضللة، للسلطات الوطنية بما  )2-1(
 لقوانين واألنظمة الوطنية؛يتعارض مع ا

 
إلدارة مصايد معنية اختصاص منظمة إقليمية منطقة أو تجري في  )2-2(

 يبلغ عنها أو أبلغ عنها بطريقة مضللة بما يتعارض مع لمواألسماك 
 .إجراءات اإلبالغ في تلك المنظمة

 
 :شطة الصيد التيأنإلى " الصيد دون تنظيم"ويشير  )3(

 
تتم في منطقة اختصاص منظمة إقليمية إلدارة مصايد األسماك  )3-1(

 تحمل علم دولة أو سفنال تحمل أي جنسية،  صيد سفن وتضطلع بها
لصيد، معنية باهيئة تضطلع بها ليست طرفا في تلك المنظمة أو 

 أو لتلك المنظمةمع تدابير الصون واإلدارة بطريقة ال تتسق 
 ؛تتعارض معها

 
سمكية ال تسري بشأنها تدابير أرصدة أو تتم في مناطق أو على [ )3-2(

صون أو إدارة، والتي تجري فيها أنشطة الصيد هذه بطريقة ال 
  الحّيةصون الموارد البحريةفي مجال تتسق ومسؤوليات الدولة 
 ؛بمقتضى القانون الدولي

 
، قد تحدث بعض أنواع الصيد دون تنظيم بطريقة ال )3(عاة الفقرة ومع مرا )4(

تمثل انتهاآا للقانون الدولي الساري، وقد ال تستوجب تطبيق التدابير التي 
 ]]؛نّص عليها هذا االتفاق

 
هذا د بيعني دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي وافقت على التقّي" الطرف" )و(

  لها؛بالنسبةاالتفاق نافذًا االتفاق ويكون هذا 
 

نزال األسماك، أو نقلها إلسي الشاطئية، وغير ذلك من منشآت ايشمل المر" الميناء" )ز(
 بالمؤن؛بالوقود أو مجددًا أو التزود أو تجهيزها  أخرى،إلى من سفينة 

 
تصادي تكون تعني منظمة إقليمية للتكامل االق" قليمية للتكامل االقتصادياإلمنظمة ال" )ح(

هذا  شملهاي الخاصة بالمسائل التي صالحياتهاالدول األعضاء فيها قد نقلت إليها 
ما يتعلق  لدول األعضاء فيها فيلاالتفاق، بما في ذلك سلطة اتخاذ القرارات الُملِزمة 

 بهذه المسائل؛
 

ة أو أي ترتيب تعني منظمة حكومية دولي" قليمية إلدارة مصايد األسماكاإل المنظمة" )ط(
اتخاذ تدابير  صالحيةخاص بمصايد األسماك، تكون لها، حسب مقتضى الحال، 

  واإلدارة؛صونلل
 

يستخدم، أو يكون قارب  آخر وأي تعني أي سفينة أو مرآب من أي نوع" سفينةال"و )ي(
 في الصيد أو األنشطة المتصلة ،ستخدمُي أو يكون المقصود أن مجهزًا لالستخدام،

 .صيدبال
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 2 
 

 
منع الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء الهدف من هذا االتفاق هو  

 الموارد عليه من خالل تطبيق تدابير فّعالة تتخذها دولة الميناء، األمر الذي يضمن بالتالي صون
 .منها على نحو مستداماالنتفاع ووالنظم اإليكولوجية البحرية في المدى البعيد البحرية الحية 
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 3 
 

 
، هذا االتفاق على السفن التي ال يحّق لها أن ترفع يطّبق آل طرف، بصفته دولة الميناء -1

 :أو الموجودة في أحد موانئه، باستثناء) أو موانئه(علمه والتي تحاول الدخول إلى مينائه 
 

في لتأمين سبل العيش، شرط أن َرصيد الِح التي تمارس الالمجاورةسفن الدول  )أ(
 الصيد غير القانوني دون السفنتتعاون دولة الميناء ودولة العلم آي ال تمارس تلك 

 ؛أو تدعمه/إبالغ ودون تنظيم و
 

 أسماآًا، فقط أسماآًا ال تحمل سمكًا أو، في حال آانت تحمل التيالسفن الحاوية و ) ب(
 مبررات واضحة تثير الشّك هناك تكون أالشريطة سبق أن جرى إنزالها إلى البّر، 

حول ضلوع تلك السفن في أنشطة متصلة بالصيد غير القانوني دون إبالغ ودون 
 .تنظيم

 
يجوز ألي طرف بصفته دولة الميناء أن يختار عدم تطبيق هذا االتفاق على السفن  

ضعة لواليته الوطنية والتي تعمل المؤجرة من رعاياه حصرًا لممارسة الصيد في المناطق الخا
وتكون هذه السفن خاضعة للتدابير التي يتخذها ذلك الطرف . بموجب سلطاته في تلك المناطق

 .والتي تكون فّعالة تمامًا آالتدابير المتخذة بالنسبة إلى السفن التي ترفع علمه
 
ك التالية في المناطق البحرية بما في ذل  واحدة أو أآثر من األنشطة     يسري هذا االتفاق على      -

 :األنشطة الرامية إلى دعم ما يلي
 

 : األنشطة التيوُيقصد به" الصيد غير القانوني" )أ(
 

ة أخرى، دون إذن تقوم بها سفن وطنية أو أجنبية في مياه تقع ضمن والية دول )1(
 من تلك الدولة أو بما يتعارض مع قوانينها أو أنظمتها؛

 
تقوم بها سفن ترفع أعالم دول أطراف متعاقدة في منظمة إقليمية إلدارة  )2(

 ،مصايد األسماك
إال أنها تعمل بصورة تتعارض مع تدابير الصون واإلدارة التي اتخذتها تلك 

  أو مع األحكام من القانون الدولي الساري؛ أوالمنظمة والتي تلتزم بها الدول
 

تنتهك القوانين القطرية أو االلتزامات الدولية، بما في ذلك تلك التي تقوم بها  )3(
 الدول المتعاونة في منظمة إقليمية معنية إلدارة مصايد األسماك؛

 
 :يأنشطة الصيد التوُيقصد به " الصيد دون إبالغ" )ب(

 
لم يبلغ عنها، أو أبلغ عنها بطريقة مضللة، للسلطات الوطنية بما يتعارض مع  )1(

 أو القوانين واألنظمة الوطنية؛
 

إلدارة مصايد األسماك معنية تجري في منطقة اختصاص منظمة إقليمية  )2(
ارض مع إجراءات  يبلغ عنها أو أبلغ عنها بطريقة مضللة بما يتعلموالتي 

 .اإلبالغ في تلك المنظمة
 

 : أنشطة الصيد التيه بوُيقصد" الصيد دون تنظيم" )ج(
 

 وتضطلع بهاتتم في منطقة اختصاص منظمة إقليمية إلدارة مصايد األسماك  )1(
 في تلك  تحمل علم دولة ليست طرفًاأو سفنسفن صيد ال تحمل أي جنسية، 
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، أو بواسطة هيئة للصيد بطريقة ال تتسق أو تتعارض مع تدابير المنظمة
 الصون واإلدارة لتلك المنظمة؛ أو

 
سمكية ال تسري بشأنها تدابير صون أو إدارة، أرصدة تتم في مناطق أو على  )2[(

والتي تجري فيها أنشطة الصيد هذه بطريقة ال تتسق ومسؤوليات الدولة عن 
  .بمقتضى القانون الدوليالحّية لبحرية صون الموارد ا

 
، قد تحدث بعض أنواع الصيد دون تنظيم بطريقة ال تمثل )ج(مع مراعاة الفقرة  )د(

انتهاآا للقانون الدولي الساري، وقد ال تستوجب تطبيق التدابير التي نّص عليها هذا 
 .]]االتفاق

 
 .ق هذا االتفاق بطريقة عادلة، وشفافة وغير تمييزية، بما يتفق مع القانون الدوليُيطّب - 2
 

 4 
 

 
. ق ما ُيخّل بحقوق األطراف وواليتها وواجباتهــا طبقًا للقانون الدولييتضمــن هذا االتفا ال - 1

 :وال يتضّمن هذا االتفاق، على وجه التحديد، ما يمكن اعتبار أنه يؤثر على
 

األرخبيلية واإلقليمية أو حقوقها و  الداخليةممارسة الدول لسيادتها على مياهها )أ(
 االقتصادية الخالصة التابعة لها؛في المناطق  والقاري جرفهاعلى السيادية 

 
 لسيادتها على الموانئ التي تقع ضمن أراضيها طبقًا للقانون األطرافممارسة  )ب(

 السماح بدخول تلك الموانئ، باإلضافة إلى اعتماد عدم في حقهاالدولي، بما في ذلك 
، بما في ذلك تدابير أآثر تشددًا لدولة الميناء مقارنة بتلك التي نّص عليها هذا االتفاق
  .إعماال ألي قرار يصدر عن المنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك

 
 ال يتضّمن هذا االتفاق ما يمكن أن يفّسر على أنه قبول دولة ما أو إقرارها بأي   ًامكرر1[

التزام من أي نوع آان لضمان امتثال دولة الميناء للتدابير أو القرارات الصادرة عن المنظمات 
الدولة  تساهم ،ومع ذلك] [.قليمية إلدارة مصايد األسماك والتي ال تكون تلك الدولة عضوًا فيهااإل

قدر المستطاع وطبقًا لقوانينها وأنظمتها في جعل التدابير التي تتخذها تلك المنظمات اإلقليمية 
 .]إلدارة مصايد األسماك تدابير فّعالة

 
 

 
رارات                 ال يصبح أي طرف من األطراف      ًامكرر 1[ دابير أو ق أي ت ًا ب اق ملزم ذا االتف  عند تطبيق ه

 .اإلقرار بها إذا لم يكن عضوًا فيهاصادرة عن أي منظمة إقليمية إلدارة مصايد األسماك أو ملزمًا ب
 
إنفاذ تدابير  ال يكون أي طرف ملزمًا بموجب هذا االتفاق، في أي حالة من الحاالت، ب ثانيًاًامكرر 1

دابير أو                 أو قرارات صادرة ع    ك الت اد تل ن منظمة إقليمية إلدارة مصايد األسماك في حال عدم اعتم
 .]القرارات بما يتماشى والقانون الدولي

 
 الدولية األخرى مع مراعاة القواعد والمعايير عمًال بالقانون الدوليُيفّسر هذا االتفاق وُيطّبق  - 2

 عن الصكوك الدولية  الدولية، فضًالالسارية، بما في ذلك تلك التي تضعها المنظمة البحرية
 .األخرى

 



7 

Cofi/09/TC PSM/K5087a 

تفي األطراف بحسن نّية بااللتزامات التي نّص عليها هذا االتفاق وتمارس الحقوق المعترف  -3
 . بها في هذا االتفاق من دون أن يشكل هذا استغالًال للحقوق

 
 5 

 
 

 : بأقصى قدر ممكن علىتحرص األطراف،
 

نظام الفي والمتصلة بالمصايد دولة الميناء التي تتخذها تدابير أو تنسيق الإدماج  )أ(
  ؛التي تمارسها دولة الميناء للضوابطنطاقًا وسع األ

 
إبالغ  القانوني دون الصيد غيرإدماج تدابير دولة الميناء في التدابير األخرى لمنع  )ب(

لقضاء عليه، واألنشطة المتصلة بالصيد لمساندة الصيد غير  وردعه واتنظيم ودون
خطة العمل الدولية القانوني دون إبالغ ودون تنظيم، مع مراعاة، حسب المقتضى، 

 الصادرة عنلمنع الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه 
 ؛2001المنظمة في عام 

 
 المعلومات بين الوآاالت الوطنية ذات الصلة وتنسيق أنشطة شاطرلتتدابير واتخاذ  )ج(

 .االتفاقهذا تنفيذ وآاالت المتعلقة بهذه ال
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 6 
 

 
ومع مراعاة شروط على نحو فّعال تنفيذ هذا االتفاق بهدف التشجيع على تتعاون األطراف،  - 1

 ذات الصلة، ومع منظمة األغذية والزراعة  المعلومات مع الدولة بالشكل المناسب، وتتبادلالسرّي
 بما في ذلك التدابير التي ،مع المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك، وومنظمات دولية أخرى

 .االتفاقاتخذتها تلك المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك في عالقتها بأهداف هذا 
 
ى الحدود الممكنة، تدابير مساندة لتدابير الصون واإلدارة التي يتخذ آل طرف، ضمن أقص - 2

 .اعتمدتها دول أخرى أو منظمات دولية أخرى ذات صلة
 
من أجل تنفيذ هذا ، ات اإلقليمية الفرعية واإلقليمية والعالميةتتعاون األطراف، على المستوي - 3

 وأ منظمة األغذية والزراعة ريقعن طبما في ذلك حيثما اقتضى األمر،  ،فعالاالتفاق على نحو 
 .المنظمات والترتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك

 
 2 الجزء
 

  الدخول إلى الميناء
 7 

 
 
للسفن أن تطلب الدخول إليها طبقًا لهذا  الموانئ التي يمكن علن عنن آل طرف وُيُيعّي - 1

 .االتفاق
 
، الُمعلن عنهانة وميناء من الموانئ المعّيآل  ممكن، أن يكون يضمن آل طرف، بأقصى قدر - 2

 .طبقًا لهذا االتفاقإلجراء عمليات التفتيش لديه اإلمكانات الكافية   من هذه المادة،1طبقًا للفقرة 
 

 8 
 

 
ألف قبل أن يمنح الحق ملحق المعلومات المبينة في الب تزويده ، آحد أدنى،يطلب آل طرف - 1

 .ألي سفينة بالدخول إلى مينائه
 

 من هذه المادة مقدمًا بما فيه 1 بالمعلومات المشار إليها في الفقرة تزويده آل طرف طلبي - 2
 . المعلومات المطلوبةلدراسة لدولة الميناء عطي الوقت الكافيالكفاية، بما ي

 
 
 
 

ادة            -1 ًا للم د         8بعد تلقي المعلومات ذات الصلة المطلوبة طبق ، فضًال عن أي معلومات أخرى ق
د شارآت          اء ق ى المين دخول إل يحتاج إليها الطرف المعني لمعرفة ما إذا آانت السفينة التي تطلب ال

اند                 ر     في الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم أو في أنشطة متصلة بالصيد لمس ة الصيد غي
فينة   ًا للس يمنح إذن ان س ا إذا آ ل طرف من األطراف م رر آ يم، يق الغ ودون تنظ انوني دون إب الق

 . المعنية للدخول إلى مينائه أم أنه سيمنع دخولها إليه ويبلغ السفينة أو ممثلها بقراره هذا
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م الت -2 ة العل غ آل طرف من األطراف دول دخول، يبل فينة من ال ع الس ا في حال من ع له ي تتب
ة     ) الدول( وقدر المستطاع، الدولة     حسب االقتضاء   ة  ) المنظمات (الساحلية المعنية، المنظم اإلقليمي

ة األخرى          ل         . المعنية إلدارة مصايد األسماك والمنظمات الدولية المعني فينة أو ممث ان الس رز رّب وُيب
ى                  السفينة اإلذن  فينة إل ور وصول الس ي ف  بدخول الميناء إلى السلطات المختصة لدى الطرف المعن

 .الميناء
  
ى         1من دون اإلخالل بأحكام الفقرة       -3 ة عل رائن آافي ا ق  من هذه المادة، وإذا آانت لدى طرف م

الغ و                   انوني دون إب دون أّن السفينة التي تسعى إلى الدخول إلى مينائه قد شارآت في الصيد غير الق
يما              تنظيم أو في أنشطة      متصلة بالصيد لمساندة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم، وال س

ا  فينة م طة المتصلة    إدراج س ن الصيد أو األنش وع م ذا الن ي ه ارآت ف ي ش فن الت ة الس ى قائم عل
اً        إحدى المنظمات اإلقليمي   اعتمدتهابالصيد والتي    ك     ة المعنية إلدارة مصايد األسماك طبق  لقواعد تل

ه                المنظمة وأنظمتها وطبقًا للقانون ال      ى موانئ دخول إل فينة من ال ع أي طرف أي س ، مع   [دولي، يمن
 ]. على النحو المناسب) مكررًا1(4مراعاة المادة 

 
ف  أل من هذه المادة، يسمح أي طرف          3 و 1مع مراعاة أحكام الفقرتين      -4 ا في       ي س ينة مشار إليه
ذآورتين الف رتين الم دخوق ى موانئبال ة ه ل إل اذ اإلجراءات الالزم يش واتخ حصرًا ألغراض التفت

األخرى طبقًا للقانون الدولي والتي ال تقّل فعالية عن منع دخول الميناء، من أجل الوقاية من الصيد                  
غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه ومن األنشطة المتصلة بالصيد لمساندة              

 .وني دون إبالغ ودون تنظيمالصيد غير القان
 
موجودة في  من هذه المادة 4 أو 3في حال آانت إحدى السفن المشار إليها في الفقرتين  -5

إلنزال استخدام موانئه سفينة من الالمعني تلك طرف اليمنع الميناء ألي سبب من األسباب، 
أو توضيبها أو تجهيزها أو لغيرها من الخدمات في أخرى إلى ن سفينة نقلها ماألسماك إلى البّر أو 

الميناء، بما فيها من بين جملة أمور أخرى، التزود مجددًا بالوقود واإلمدادات، والصيانة وإدخال 
 . يكون عدم السماح هذا باستخدام الموانئ مطابقًا للقانون الدوليو. 

 
 
 
 

دولي لظروف                        انون ال ًا للق وانئ طبق ى الم ى دخول السفن إل ؤثر عل ا ي ليس في هذا االتفاق م
اعدة      وم بمس فينة تق وانئ لس ى الم دخول إل ماح بال ى واجب الس تغاثة أو عل اهرة أو بغرض االس ق

 .ةأشخاص أو سفن أو طائرات في حاالت الخطر أو االستغاث
 

 3 الجزء
 استخدام الموانئ

 
 9 

 
 
 وتماشيًا مع إذا دخلت سفينة ما ميناء طرف ما، ال يسمح هذا الطرف، طبقًا لقوانينه وأنظمته -1

 بأن تستخدم السفينة ميناءه إلنزال األسماك إلى البّر أو القانون الدولي، بما في ذلك هذا االتفاق،
أو توضيبها أو تجهيزها في حال لم يجِر إنزالها إلى البّر في وقت سابق أخرى  إلىنقلها من سفينة 
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 من بين جملة أمور أخرى، التزود مجددًا بالوقود ،أو لغيرها من الخدمات في الميناء، بما فيها
 :الحاالت التاليةواإلمدادات، والصيانة وإدخال السفينة حوض اإلصالح، في 

 
ي أّن السفينة ال تحمل إذنًا صالحًا وساريًا لممارسة الصيد أو إذا تبّين للطرف المعن )أ(

 األنشطة المتصلة بالصيد بناء على طلب دولة العلم التابعة لها؛
 

 ال تحمل إذنًا صالحًا وساريًا لممارسة الصيد أو السفينةإذا تبّين للطرف المعني أّن  )ب(
 المناطق الواقعة بالنسبة إلىا األنشطة المتصلة بالصيد بناء على طلب دولة ساحلية م

 ؛تلك الدولة الساحليةالوطنية ل الواليةضمن 
 

 براهين واضحة تؤآد أّن األسماك الموجودة على متن علىإذا حصل الطرف المعني  )ج(
 التي تطّبقها الدولة الساحلية بالنسبة مرعّيةالسفينة قد تّم اصطيادها خالفًا للشروط ال

 ؛الوالية الوطنية لتلك الدولة الساحليةمن واقعة ضإلى المناطق ال
 

بناء على طلب دولة ضمن مهلة زمنية معقولة أو دولة العلم، ] لم تؤآد[] عجزت[إذا  )د(
طبقًا اصطيادها  قد تّم  الموجودة على متن السفينةاألسماك أّن ]عن تأآيد[الميناء، 

  أو ؛ إلدارة مصايد األسماكللشروط المرعية التي تطّبقها المنظمة اإلقليمية المعنية
 

 
فينة     [ تن الس ى م ودة عل ماك الموج ت األس م ي إذا آان روط   ل ًا للش طيادها طبق تّم اص

د  المرعية التي تطّبقها المنظمة اإلقليمية المعنية إلدارة مصايد األسماك         ة     ، بع ام دول  قي
 ]ضمن مهلة زمنية معقولة؛ أوالعلم بتأآيد ذلك، بطلب من دولة الميناء 

 
 

 
ذا الطرف،        صإذا لم يح  [ م، بطلب من ه ة العل ل الطرف المعني على تأآيدات من دول

ّم       د ت فينة ق تن الس ى م ودة عل ماك الموج ى أّن األس ة، عل ة معقول ة زمني وضمن مهل
د اصطيادها طبقًا للشروط المرعية التي تطّبقها المنظمة اإلقليمية المعنية إلدارة مصاي          

 ]األسماك؛ أو
 

 
 

ت [ روط        إذا آان ًا للش طيادها طبق تّم اص م ي فينة ل تن الس ى م ودة عل ماك الموج األس
د                 المرعية التي تطّبقها المنظمة اإلقليمية المعنية إلدارة مصايد األسماك في حال تأآي

ك ضمن             ذلك من ِقبل دولة الميناء، ب      د ذل ًا لمسؤولياتها، بتأآي م، طبق ة العل ام دول د قي ع
 ]مهلة زمنية معقولة؛ أو

 
 آانت أسباب معقولة تحمل على االعتقاد بأن السفينةذا آانت لدى الطرف المعني إ )هـ(

تمارس الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم أو أنشطة متصلة بالصيد لمساندة 
بما في ذلك قيامها بمساندة إحدى السفن الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم، 

 :ما لم تتمكن السفينة من إثبات ما يلي، )3)(ًامكرر(8المشار إليها في المادة 
 

  أوأنها آانت تعمل بما يتماشى والتدابير ذات الصلة لصون الموارد وإدارتها؛ )1(
 

في حال تأمين العاملين والوقود ومعدات الصيد أو غير ذلك من إمدادات في  )2(
م هذه تكن السفينة المستفيدة من هذه الخدمات عند تقديعرض البحر، لم 

 ).3)(مكررًا(8الخدمات لها واحدة من السفن المشار إليها في المادة 
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أي سفينة من السفن المشار إليها في   أي طرفمنعال ي من هذه المادة، 1مع مراعاة الفقرة  - 2
التي تعتبر أساسية لسالمة طاقم السفينة المقدمة في الميناء وخدمات من استخدام ال المذآورة ةالفقر

 .فينةتفكيك الساألصول أو، عند االقتضاء، ل، شرط تبريرها حسب ولسالمة السفينةوصحته 
 
استخدام موانئه طبقًا لهذه المادة، يقوم هذا الطرف على ما  فيها طرف يمنعفي الحاالت التي  - 3

 الساحلية ذات )أو الدول(ة لدولاوآذلك، حسب مقتضى الحال، بقراره هذا الفور بإبالغ دولة الَعلم 
األخرى ذات الدولية ات دارة مصايد األسماك والمنظمإلاإلقليمية ) المنظمات أو(، والمنظمة صلةال

 .الصلة
 

دم السماح     ه ب قرار طرفال يسحب أي     -4 ا     ع فينة م ه   لس رة      ،باستخدام مينائ ًا للفق ذه     1طبق  من ه
فينة باستخدام               دليل آاف على أن    إال في حال توافر    ،المادة ى أساسها للس األسباب التي لم ُيسمح عل

 .صالحة عدمينائه لم تكن آافية أو آانت غير سليمة أو أنها لم ت
 
فينة     ما  في الحاالت التي يسحب فيها طرف        -5 ا  قراره بعدم السماح لس ه،       م ًا   باستخدام مينائ طبق
ي سبق أن                 4لفقرة  ل إبالغ الجهات الت اً      من هذه المادة، يقوم على الفور ب ا تبليغ ، بموجب   أرسل إليه

 . من هذه المادة3الفقرة 
 

 4الجزء 
 عمليات التفتيش وإجراءات المتابعة

 
 11 

 
 
تفتيش العدد المطلوب من السفن في موانئه للوصول إلى مستوى سنوي ب طرف آليقوم  - 1

 . هذا االتفاقالهدف المرجو منلعمليات التفتيش الالزم لتحقيق 
 
تسعى األطراف إلى االتفاق على المستويات الدنيا لتفتيش السفن وذلك، حسب مقتضى  - 2

سماك، أو منظمة األغذية والزراعة أو غير الحال، من خالل المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األ
 .ذلك

 
 : التي تخضع للتفتيش، يعطي الطرف األولوية لما يليلدى تحديد السفن -3
 

 السفن التي لم يسمح لها دخول أو استخدام أحد موانئه وفقا لهذا االتفاق؛ )أ(
 

أو المنظمات المعنية الدول  المعنية األخرى أو الطلبات الواردة من األطراف )ب(
نة، ال سيما ى سفن معّيدارة مصايد األسماك بإجراء التفتيش علإلاإلقليمية المعنية 

 الصيد غير القانوني  مشارآة السفينة المعنية فيعندما تدعم هذه الطلبات قرائن على
 دون إبالغ ودون تنظيم؛

 
 شارآتبأنها قد تدفع إلى االعتقاد عنها  واضحة قرائنالسفن األخرى التي تتوافر و )ج(

 .أو قدمت الدعم للصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم
 

 12 
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يتأآد آل طرف من أن مفتشيه يقومون بالوظائف المنصوص عليها في الملحق باء آحد  - 1
 .أدنى

 
 :يعمل آل طرف، لدى تنفيذ عمليات التفتيش في موانئه، على - 2
 

 التأآد من أن عمليات التفتيش المنفذة يقوم بها مفتشون مؤهلون بالشكل المناسب )أ(
 من هذا االتفاق، على وجه 16ومفوضون لهذا الغرض، مع مراعاة المادة 

 الخصوص؛
 

  السفينةربانالتأآد من قيام المفتشين، قبل إجراء أي تفتيش، بتقديم وثيقة مناسبة ل )ب(
 ؛تعّرف عنهم على أنهم مفتشين

 
، وعلى  المعنية في السفينةاألجزاءالتأآد من قيام المفتش بالتفتيش على جميع  )ج(

 السفينة، وعلى الِشباك وأي معدات أخرى للصيد، متنعلى  جودةالمواألسماك 
لتحقق تفيد ل السفينة ومتنوثائق أو سجالت محتفظ بها على  وعلى أيوالتجهيزات، 

 الصلة؛ د بتدابير الصون واإلدارة ذاتمن التقّي
 

،  لربان السفينة والمعلومات الالزمةةلمساعد جميع اتقديم السفينة ربانالطلب من  )د(
 نسخ معتمدة منها؛بالمواد والوثائق التي قد يطلبها، أو تزويده بو

 
 دولة دعوةالتي تتبع لها السفينة،  الترتيبات المناسبة مع دولة العلم  وجودفي حال )ه(

 التفتيش؛عملية العلم إلى المشارآة في 
 

 لتالفي تأخير السفينة والتقليل إلى أدنى حد ممكن من بذل جميع الجهود الممكنة )و(
مع بما في ذلك الوجود غير الالزم لمفتشين على متن السفينة، التدخل واإلزعاج، 

  السفينة ألي ضرر؛متنتجنب تعريض جودة األسماك على 
 

 السفينة أو مع آبار أعضاء طاقم ربانلتيسير التواصل مع الممكنة بذل جميع الجهود  )ز(
، في الحاالت التي يكون فيها ذلك ممكنًا  فوريأن يرافق المفتش مترجم السفينة، أو

 والزمًا؛ 
 

التأآد من أن عمليات التفتيش تجري بطريقة عادلة وشفافة وغير تمييزية ولن تشكل  )ح(
 إزعاجا ألي سفينة؛

 
لسلطات في اتواصل مع  على الربان، طبقًا للقانون الدولي،عدم التدخل في قدرة الو )ط(

 .دولة العلم
 

 13 
 

 
 إدراج المعلومات المبينة في الملحق جيم، في التقرير ،آحد أدنى، يطلب آل طرف 

 .تفتيشمن عمليات الالمكتوب عن نتائج آل عملية 
 

 14 
 

 
الدولة التي تحمل َعلمها آل سفينة تفتيش إلى عملية من عمليات اليحيل آل طرف نتائج آل  

 :خضعت للتفتيش، حسب مقتضى الحال، إلى
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، بما في ذلك، الدول التي تتوافر قرائن، من خالل عملية  المعنيةالدولواألطراف  )أ(

 في عمليات صيد غير قانوني دون إبالغ ودون شارآتالتفتيش، على أن السفينة قد 
الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم لمساندة  بالصيد متصلةتنظيم وأنشطة 

 . السفينة من مواطنيهاربان التي يكون ةداخل واليتها الوطنية والدولفي المياه الواقعة 
 

 دارة مصايد األسماك؛إلالمنظمات اإلقليمية المعنية  )ب(
 

 .ومنظمة األغذية والزراعة والمنظمات الدولية األخرى ذات الصلة )ج(
 

 15 
 

 
لتسهيل تنفيذ هذا االتفاق، يقيم آل طرف، حيثما يكون ذلك ممكنًا، آلية لالتصال تمّكنه من  - 1

 .ة، مع المراعاة الواجبة لشروط السرّي وبصورة مباشرةتبادل المعلومات إلكترونيا
 
لواجبة لشروط السرّية، ومع المراعاة ا  يتعين على األطراف، إلى أقصى حد ممكن، - مكررًا 1

آلية لتشاطر المعلومات بالتزامن مع مبادرات أخرى ذات الصلة، متعددة األطراف نشاء التعاون إل
يسير تبادل المعلومات مع قواعد البيانات القائمة ذات الصلة بهذا ومشترآة بين الحكومات، ولت

 .االتفاق
 
 يعّين آل طرف من األطراف سلطة تكون نقطة االتصال لتبادل المعلومات بموجب - مكررًا ثانيًا1

 .هذا التعيين إلى جهة اإليداعويبلغ آل طرف من األطراف . هذا االتفاق
 
، 1يتعامل آل طرف مع المعلومات المقرر إبالغها عن طريق أي آلية تقام بموجب الفقرة  - 2

 .الملحق دالما نّص عليه  تفق معبما ي
 

 16 
 

 
يتأآد آل طرف من أن مفتشيه مدربون تدريبا مالئما، مع األخذ في االعتبار المبادئ  

وتسعى األطراف إلى . التوجيهية الخاصة بتدريب المفتشين المنصوص عليها في الملحق هاء
 .التعاون في هذا المجال

 
 17 

 
 
حيثما توجد أسباب واضحة، عقب عملية التفتيش، تحمل على االعتقاد بأن السفينة مارست  -1

بالصيد لمساندة الصيد غير القانوني  أو أنشطة متصلة إبالغ ودون تنظيم دونالقانوني  الصيد غير
 :طرف الذي أجرى عملية التفتيش، يقوم الدون إبالغ ودون تنظيم

 
وآذلك، حسب بالنتائج التي توصل إليها على وجه السرعة، بإبالغ دولة الَعلم  )أ(

المنظمة والساحلية المعنية ) الدول(المعنية والدولة مقتضى الحال، األطراف 
األخرى ذات الدولية  اإلقليمية المعنية إلدارة مصايد األسماك والمنظمات )المنظمات(
 ؛لصلةا
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ال يسمح للسفينة باستخدام مينائه إلنزال األسماك إلى البّر أو نقلها من سفينة إلى و )ب(
أو ، في حال لم يجِر إنزالها إلى البّر في وقت سابق تجهيزها وأأخرى أو توضيبها 

لغيرها من الخدمات في الميناء، بما فيها من بين جملة أمور أخرى، التزود مجددًا 
إذا لم تكن هذه بالوقود واإلمدادات، والصيانة وإدخال السفينة حوض اإلصالح، 

 بما يتماشى مع هذا االتفاق، بما في ذلك السفينة  قد اتِخذت بالفعل بحقاإلجراءات
 . منه4المادة 

 
 من هذه المادة، ال يمنع أي طرف أي سفينة من السفن المشار إليها في 1الفقرة مع مراعاة  -2

من استخدام الخدمات المقدمة في الميناء والتي تعتبر أساسية لسالمة طاقم السفينة  الفقرة المذآورة
 .لسالمة السفينة وأوصحته 

 
مع القانون الدولي بما يتماشى  تدابير ليس في هذا االتفاق ما يمنع أي طرف من اتخاذ -3

، بما في ذلك تدابير آتلك التي طالبت  من هذه المادة2 و1ة لتلك المشار إليها في الفقرتين ضافباإل
 .بها عالنية دولة العلم التي تتبع لها السفينة أو تلك التي وافقت عليها

 
 18 

 
 
دولة الميناء وفقًا مالك السفينة التي خضعت للتدابير التي تتخذها  على أي طرف أن يبلغ -1
، بأي طعن في  أو ممثلهامشّغلها أو رّبانها أومن هذا االتفاق،  17 وأ 12 وأ 9 وأ مكررًا 8واد للم

 .دولة الميناء
 
، حسب االقتضاء،  أو ممثلها ومالك السفينة أو مشّغلها أو رّبانهايبلغ الطرف دولة العلم -2

ل أو منظمات دولية أخرى بالقرار السابق عمًال وفي حال تّم إبالغ أطراف أو دو. بنتائج الطعن
 .بلغها الطرف بأي تغيير يطرأ على قراره، ي17 أو 12 أو 9 مكررًا أو 8بالمواد 

 
 19 

 
 

في حقه بمشّغلها أو رّبانها أو ممثلها مالك السفينة أو  ، بصفته دولة الميناء،آل طرف بلغي
غير [ي عمل ضرر نتيجة أل على أي خسارة أو] طبقًا لقوانينه وأنظمته الوطنية[تعويض طلب 
 .الطرف بصفته هذهقام به ] قانونيغير [ ]مشروع

 
  

 
ه           رص آل طرف   يح [ ى القضاء في محاآم ّغلها من اللجوء إل فينة أو مش ك أي س ين مال ى تمك عل

 .]] به نتيجة حدوث تأخير غير مبّررتلحقحديد المسؤوليات عن أي خسارة أو أضرار الخاصة لت
 

 5الجزء 
  دور دول العلم

 21 
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ع علمه أن تتعاون مع دولة الميناء في عمليات لة برفمن السفن المخّو آل طرفيطلب  - 1
 .التفتيش عمًال بهذا االتفاق

 
ه رفع عَلِمب  مخولة تحمل على االعتقاد بأن سفينةما قرائن واضحةعندما تكون لدى طرف  - 2

، وتحاول الدخول  أو أنشطة تتعلق بالصيدتنظيم إبالغ ودون دونالقانوني  الصيد غيرقد مارست 
الطرف من تلك الدولة، حسب مقتضى الحال، تفتيش  يناء دولة أخرى أو توجد فيه، يطلبإلى م

 .االتفاق هذا  معبما يتماشىالسفينة أو اتخاذ أي تدابير أخرى 
 
، ونقلها من سفينة  إلى البّر َعَلمه على إنزال األسماكبرفع المخولة  السفن آل طرفيشجع - 3

خدام خدمات الميناء األخرى، في موانئ الدول التي تتصرف وفقًا لهذا أخرى وتجهيزها، واستإلى 
 وشفافة وغير تمييزية تدابير عادلة على اتخاذ األطراف وتشّجع.  معهاالتفاق أو بطريقة متسقة

لك، من خالل ، بما في ذال تتصرف وفقًا لهذا االتفاق، أو بطريقة متسقة معهقد لتحديد الدول التي 
 .ومنظمة األغذية والزراعةاألسماك المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد 

 
الطرف، في أعقاب التفتيش في دولة الميناء، تقريرًا من وعندما تتسلم دولة العلم  - مكررًا 3

قد العتقاد بأن سفينة مخولة برفع علمها تحمل على اواضحة أسبابًا للتفتيش يشير إلى أن هناك 
مارست الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم أو أنشطة تتعلق بالصيد، تقوم هذه الدولة فورًا 

تتخذ، في ضوء الدليل الوافي، اإلجراءات التنفيذية دون إبطاء بالتحقيق الكامل في هذه المسألة و
 .وفقًا لقوانينها

 
لدول األخرى ذات الصلة، ااء وآذلك يقوم آل طرف، بصفته دولة َعَلم، بإبالغ دول المين - 4

مقتضى  دارة مصايد األسماك ومنظمة األغذية والزراعة، حسبإلوالمنظمات اإلقليمية المعنية 
بأنه، نتيجة للتدابير التي تتخذها دولة والحال، باإلجراءات التي اتخذها بحق السفن التي ترفع علمه 

إبالغ  دونالقانوني  الصيد غيرمارست قد هذه السفن الميناء بموجب هذا االتفاق، قد قرر أن 
 . أو أنشطة تتعلق بالصيدتنظيم ودون

 
التدابير المطّبقة على السفن التي ترفع علمها من  يحرص آل طرف على أال تقّل فعالية -مكررًا 4 

التدابير ية فعالعن أجل منع الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، 
 .3 من المادة 1المطّبقة على السفن المشار إليها في الفقرة 

 
 6الجزء 

 الدول الناميةمتطلبات 
 

 22 
 

 
ما  فيلدول النامية لألطراف من االخاصة متطلبات البيعترف آل طرف اعترافًا آامًال  - 1

وتحقيقًا لهذه الغاية، تقدم األطراف إما .  بما ينسجم مع هذا االتفاقيتصل بتنفيذ تدابير دولة الميناء
بشكل مباشر أو من خالل منظمة األغذية والزراعة أو وآاالت األمم المتحدة المتخصصة 

المناسبة، بما في ذلك المنظمات اإلقليمية المعنية األخرى، وغيرها من المنظمات واألجهزة الدولية 
 :الدول النامية من أجلاألطراف من صايد األسماك، المساعدة إلى دارة مإل
 

، وخصوصًا الدول األقل نموًا من بينها والدول النامية الجزرية اقدراتهتعزيز  )أ(
 تنفيذ تدابير دولة الميناء بشكل علىالصغيرة، على تطوير أساس قانوني وقدرة 

 فعال؛
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وضع وتنفيذ تدابير دولة الميناء تشّجع على ولية  في أي منظمات دتهاتسهيل مشارآ )ب(

 بشكل فعال؛
 

، وفقًا  من ِقبلهاتنفيذ تدابير دولة الميناء وضع ووتسهيل المساعدة الفنية لتعزيز )ج(
 . الدولية ذات الصلةلآلليات

 
، الناميةناء الميدول لألطراف من لمتطلبات الخاصة  احسب المقتضى  األطرافراعيت - 2

لتأآد من عدم نقل عبء ل ،وخصوصًا الدول األقل نموًا من بينها والدول النامية الجزرية الصغيرة
 وفي حال ثُبت .، نتيجة لتنفيذ هذا االتفاق بشكل مباشر أو غير مباشرهذه الدولإلى  متناسبغير 

مات معّينة نّص عليها هذا االتفاق نقل عبء غير متناسب، تتعاون األطراف معًا لتيسير تنفيذ التزا
 .من قبل األطراف المعنية من الدول النامية

 
تقوم األطراف، بصورة مباشرة أو من خالل منظمة األغذية والزراعة، بتقييم المتطلبات  - 3

 .ما يتعلق بتنفيذ هذا االتفاق لدول النامية فيألطراف من االخاصة ل
 
.  االتفاقا لمساعدة الدول النامية في تنفيذ هذمالئمةتمويل ت آليا نشاءإلتتعاون األطراف  - 4

 :ما يليتحقيق   تحديدًا، ومن بين جملة أمور أخرى، إلىهذه اآللياتوتهدف 
 

 وضع التدابير الوطنية والدولية التي تتخذها دولة الميناء؛ )أ(
 

 ، وآذلك تدريبواإلشرافالرصد والمراقبة  يشمل بما وتعزيز القدرات، نميةت )ب(
، على المستويين القطري واإلقليمي، والقائمين على التنفيذ مديري الموانئ والمفتشين

 ؛رجال القانونو
 

 بما في أنشطة الرصد، واإلشراف، والمراقبة واالمتثال المتصلة بتدابير دولة الميناء؛ )ج(
 ات؛ذلك الحصول على التكنولوجيا والمعد

 
في أي المترتبة عليها في تغطية التكاليف  الدول الناميةاألطراف من ومساعدة  )د(

 التي تترتب على أي إجراء تتخذه هذه الدول وفقًا لهذا نزاعاتإجراءات لتسوية ال
 .االتفاق

 
ا، لتحقيق األهداف المبينة في ما بينه الدول النامية وفياألطراف من قد يتضمن التعاون مع  - 5

 ،متعددة األطرافالالثنائية و وهذه المادة، توفير المساعدة الفنية والمالية من خالل القنوات اإلقليمية
 .بما في ذلك التعاون بين بلدان الجنوب

 
تنشئ األطراف مجموعة عمل مخصصة ترفع تقارير دورية وتتقدم بتوصيات إلى األطراف  - 6[

إقامة آليات تمويل، بما في ذلك وضع مخطط للمساهمات وتحديد األموال وتعبئتها ووضع بشأن 
. السترشاد بها عند التنفيذ وإحراز تقّدم على صعيد تنفيذ آليات التمويلمعايير وإجراءات ل

وباإلضافة إلى االعتبارات التي نّصت عليها هذه المادة، تراعي مجموعة العمل جملة أمور من 
 :بينها

 
ها والدول الجزرية تقييم احتياجات األطراف من الدول النامية ال سيما األقّل نموًا من )أ(

 ؛نامية الالصغيرة
 

 توافر األموال وإنفاقها في الوقت المطلوب؛ )ب(
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جمع األموال الشفافية في اتخاذ القرارات وعمليات اإلدارة في مجالي  )ج(
 والمخصصات؛

 
ومساءلة األطراف المتلقية من البلدان النامية على أوجه استخدام األموال المتفق  )د(

 .عليها
 

ير والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل وتضع األطراف في حسبانها التقار 
 .المخصصة وتتخذ ما يلزم من إجراءات بصددها

 
 7الجزء 
 تانزاعتسوية ال

 
 23 

 
 
يجوز ألي طرف أن يلتمس إجراء مشاورات مع أي طرف آخر أو أطراف أخرى بشأن أي  - 1

ير أحكام هذا االتفاق أو تطبيقها، بغرض التوصل إلى حل يرتضيه الطرفان ما يتعلق بتفس نزاع في
 .بأسرع ما يمكن

 
من خالل هذه المشاورات خالل فترة زمنية معقولة، تتشاور ما  تسوية نزاع تعّذرتفي حالة  - 2

 عن طريق المفاوضات، أو التحقيق، ما بينها بأسرع ما يمكن لتسوية النزاع فيالمعنّية األطراف 
 . أو الطرق السلمية األخرى التي تختارهاأو التحكيم، أو التسوية القضائيةالوساطة، أو التوفيق،  أو
 
إلى محكمة  ،بموافقة جميع األطراف في النزاع، و نزاع من هذا النوع لم تتم تسويتهأيُيحال  - 3[
 اإلخفاق في وفي حال. ، أو إلى المحكمة الدولية لقانون البحار أو إلى التحكيم لتسويتهلعدل الدوليةا

إلى المحكمة الدولية لقانون البحار أو  وأالتوصل إلى اتفاق بشأن اإلحالة إلى محكمة العدل الدولية 
 لقواعد لنزاع وفقًاالتحكيم، تواصل األطراف التشاور والتعاون بغرض التوصل إلى تسوية لإلى 

 .القانون الدولي ذات الصلة بحماية الموارد البحرية الحية
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 8الجزء 
 غير األطراف

 
 24 

 
 
 اعتمادُيشجع األطراف غير األطراف في هذا االتفاق على أن تصبح أطرافًا فيه وعلى  - 1

 .متسقة مع أحكامهتدابير تنفيذ لوائح وقوانين و
 
غيره من مع  وغير تمييزية وشفافة متسقة مع هذا االتفاق وتتخذ األطراف تدابير عادلة - 2

من شأنها إعاقة تنفيذ هذا أي أنشطة غير األطراف من القيام بالقوانين الدولية القابلة للتطبيق لمنع 
 .االتفاق

 
 9الجزء 
 راضالرصد واالستع

 
 25 

 
 

األطراف، من خالل إطار عمل منظمة األغذية والزراعة وأجهزتها المختصة،  حرصت 
 تحقيق المحرز باتجاهتقييم التقدم على  إخضاع تنفيذ هذا االتفاق للرصد المنهجي والمنتظم، وعلى
 .أهدافه

 
 10الجزء 

 ختاميةالحكام األ
 

 26 
 

 
، أمام الدول والمنظمات ** حتى ** اعتبارا من **فتح باب التوقيع على هذا االتفاق في سُي 

 .اإلقليمية للتكامل االقتصادي
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 27 
 

 
ة عبالتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه من قبل الجهات الموّقمرهونًا  هذا االتفاق يكون - 1

 .عليه
 
 .تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى جهة اإليداع - 2
 

 28 
 

 
فتح باب االنضمام إلى هذا االتفاق، عقب الفترة التي يعرض فيها للتوقيع عليه، من قبل أية ُي - 1

 .دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي
 
 .إليداعتودع صكوك االنضمام لدى جهة ا - 2
 

 29 
 

 
 تكون واحدة من لمنظمة إقليمية للتكامل االقتصاديفي الحاالت التي ال يكون فيها  -1

، اختصاصات بشأن جميع ية من الملحق التاسع باالتفاق1المنظمات الدولية المشار إليها في المادة 
التغييرات هذا االتفاق، يسري الملحق التاسع باالتفاقية، بعد إجراء  رعاهايالمسائل التي 

في هذا االتفاق، باستثناء عدم اإلقليمية للتكامل االقتصادي الضرورية، على مشارآة هذه المنظمة 
 :تطبيق األحكام التالية الواردة في ذلك الملحق

 
 ؛2المادة  من األولىالعبارة  )أ(

 
 .3المادة  من 1 الفقرة )ب(

 
 تكون واحدة من المنظمات لمنظمة إقليمية للتكامل االقتصاديفي الحاالت التي تكون فيها  -2

اختصاصات بشأن جميع المسائل  من الملحق التاسع باالتفاقية، 1الدولية المشار إليها في المادة 
 في صادي هذهمنظمة التكامل االقتتسري األحكام التالية على مشارآة هذا االتفاق،  رعاهايالتي 
 :االتفاقهذا 

 
 :ن هذه المنظمة إعالنا يبّيالتوقيع أو االنضمام، تعّد عند )أ(

 
 هذا االتفاق؛ رعاهاي تشمل جميع المسائل التي اختصاصاتهاأن  )1(

 
ما يتعلق  عضاء دوال أطرافا باستثناء في السبب، لن تصبح دولها األلهذاأنه،  )2(

 ؛اعنهة منظمة الدولية مسؤول التكونبأراضيها التي ال 
 أنها تقبل حقوق والتزامات الدول بموجب هذا االتفاق؛ )3(

 
 هذه المنظمة، على اإلطالق، أية حقوق بموجب هذا االتفاق على مشارآة رّتبتال  )ب(

  المنظمة؛الدول األعضاء في
 



20 

Cofi/09/TC PSM/K5087a 

بموجب هذا االتفاق والتزاماتها  نظمةمهذه ال حدوث تضارب بين التزامات في حال )ج(
بها، تكون االلتزامات بموجب هذا صل تت أعمالبموجب اتفاق إنشاء المنظمة أو أي 

 .السائدةاالتفاق هي 
 

 30 
 

 
التفاق بعد ثالثين يوما من تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو  هذا ايبدأ نفاذ - 1
 .28أو  27والعشرين لدى جهة اإليداع وفقا للمادة  امس الـخنضماماال
 
دخوله عة تصدق عليه أو تقبله أو توافق عليه بعد  هذا االتفاق، بالنسبة لكل جهة موّقيبدأ نفاذ - 2

 .يوما من تاريخ إيداع صك تصديقها عليه أو قبولها له أو موافقتها عليه، بعد ثالثين حيز التنفيذ
 
بعد  هذا االتفاق بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي تنضم إليه يبدأ نفاذ - 3

 . ثالثين يوما من تاريخ إيداع صك انضمامها إليه، بعددخوله حيز التنفيذ
 
سب أي صك يودع بواسطة منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي ألغراض هذه المادة، ال يح -4

 .بوصفه إضافة إلى تلك التي تودعها دولها األعضاء
 

 31 
 

 
 .]هذا االتفاقأو استثناءات بالنسبة إلى ال يجوز إبداء أي تحفظات  
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 32 
 

 
ي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي عند توقيع هذا االتفاق أو  أ31ال تمنع المادة  

التصديق عليه أو قبوله أو الموافقة على االنضمام إليه، من إصدار أي إعالن أو بيان، أيا آانت 
صيغته أو عنوانه، بقصد القيام، ضمن جملة أمور، بتنسيق قوانينها ولوائحها مع أحكام هذا 

 تقصد هذه اإلعالنات أو البيانات إلى االستثناء من اآلثار القانونية ألحكام هذا االتفاق، شريطة أال
االتفاق أو تعديل هذه اآلثار القانونية في انطباقها على هذه الدولة أو المنظمة اإلقليمية للتكامل 

 .االقتصادي
 

 33 
 

 
ول أو منظمات إقليمية للتكامل االقتصادي توافق على  دهذا االتفاق بصفة مؤقتة تطّبق -1

ويصبح هذا التطبيق . جهة اإليداعإرسال إخطار خطي بذلك إلى تطبيقه بصفة مؤقتة عن طريق 
 . اعتبارا من تاريخ استالم اإلشعارًاالمؤقت نافذ

 
و منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي لدى ينتهي التطبيق المؤقت لهذا االتفاق من قبل دولة أ -2

تلك الدولة أو المنظمة اإلقليمية للتكامل االقتصادي أو بالنسبة إلى دخول هذا االتفاق حيز التنفيذ 
هة اإليداع  جبإرسال إخطار خطي إلىتلك الدولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي قيام لدى 

 .طبيق المؤقتبعزمها على إنهاء الت
 

 34 
 

 
 

 
 ].بأغلبية ثلثي األطراف[يجوز تعديل هذا االتفاق  - 1[
 
التعديل المقترح إلى  على االتفاق عن طريق تقديم نص يجوز ألي طرف أن يقترح تعديًال - 2

 .جهة اإليداع
 
األطراف بإشعار ] ثلثي[من قيام ] يوما) 90(تسعين [ التعديالت على هذا االتفاق بعد يبدأ نفاذ - 3

 .جهة اإليداع بالقبول أو الموافقة
 
تعتبر الدول أو المنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي التي تصبح أطرافا بعد نفاذ مفعول  - 4

 ].ت على هذا االتفاق أطرافا في االتفاق بنصه المعدلالتعديال
 

 
 

 
 

 
 .ا االتفاقلتعديل هذطراف أحد األبلغ المدير العام بأي اقتراح يقدمه ُي -1[
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رح ُي -2 ديل مقت اقعرض أي تع ذا االتف د األطرافله ن أح ام م دير الع اه الم ى دورة ، يتلق  عل

ة                 خاصةعادية أو    ة هام رات فني ى تغيي  لمؤتمر المنظمة للموافقة عليه، وإذا آان التعديل ينطوي عل
ى األطراف  ات إضافية عل ار ،أو يفرض التزام ة استش ه لجن دها  تنظر في ن األخصائيين تعق ية م

 .المنظمة قبل المؤتمر
 
ذ  ُي -3 رح له ديل مقت أي تع ار ب ام اإلخط دير الع ل الم اقحي ي ا االتف راف ف ى األط ة عل  ال مهل
 .الموضوعخاللها في نظر تجاوز موعد إرسال جدول أعمال دورة المؤتمر التي سُيت
 
 من   اعتباراً ويصبح نافذاً ،   عليه لمنظمة موافقة مؤتمر ا   لهذا االتفاق يتطلب أي تعديل مقترح      -4

دة      . اليوم الثالثين من قبوله من جانب ثلثي األطراف        ى التزامات جدي أما التعديالت التي تنطوي عل
.  واعتبارا من اليوم الثالثين لهذا القبولإال إذا قبلها طرف بالنسبة إلى آل تصبح نافذةلألطراف فال 

دة بالنسبة      عتبر أي تعديل منطويا على التز     وُي ى ا  امات جدي ة           إل ؤتمر المنظم رر م م يق ا ل ألطراف م
 .خالف ذلك بتوافق اآلراء، لدى موافقته على التعديل

 
ودع صكوك قبول التعديالت التي تنطوي على التزامات جديدة لدى المدير العام الذي يبلغ              ُت -5

 .جميع األطراف بتسلم قبول التعديالت وبدء نفاذها
 
ة للتكامل االقتصادي صكا           ه المادة، ال يُ   ألغراض هذ  -6 ة إقليمي عتبر الصك المودع من منظم

 ].إضافيا للصكوك المودعة من جانب الدول األعضاء في هذه المنظمة
 

 أو
 

 
 

 
 .االتفاقهذا  على تيجوز ألي طرف أن يقترح تعديال - 1[
 
وُتبلغ جهة اإليداع األطراف . ُتعتمد التعديالت في هذا االتفاق خالل اجتماع لألطراف - 2

 فيه قّل من االجتماع المعروضالمتعاقدة بنص أي تعديالت مقترحة قبل ستة أشهر على األ
 .عتمادهاال
 
تتّم أي تعديالت في هذا االتفاق فقط بتوافق اآلراء بين األطراف الحاضرة في االجتماع  -3

 . فيه العتمادهاالمعروض
 
 أو صادقت عليهعتمدها اجتماع األطراف بالنسبة إلى األطراف التي  تعديالت ييبدأ نفاذ أي -4
صكوك ثلثي األطراف  اعتبارًا من اليوم التسعين من إيداع ى االنضمام إليه،علوافقت  أو لت بهقب

وتصبح بعد ذلك التعديالت نافذة بالنسبة إلى أي طرف آخر . المصادقة أو القبول أو الموافقة
ه أو موافقته اعتبارًا من اليوم التسعين من إيداع هذا الطرف صّك مصادقته على التعديل أو قبوله ب

 . عليه
 
 عضو في منظمة األغذية والزراعةعتبر الصك المودع من منظمة ألغراض هذه المادة، ال ُي -5

 ].صكا إضافيا للصكوك المودعة من جانب الدول األعضاء في هذه المنظمة
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 35 
 
 

تشكل المالحق جزءا ال يتجزأ عن هذا االتفاق، وتمثل اإلحالة إلى هذا االتفاق إحالة إلى  - 1
 .مالحقال
 

 

 
ولو اعتمد تعديل على أحد المالحق . يجوز لألطراف أن تعدل المالحق بين حين وآخر - 2[

، يدرج في هذا 34دة بتوافق اآلراء في اجتماع لألطراف، فإنه، بصرف النظر عن أحكام الما
وإذا . االتفاق ويصبح نافذ المفعول في تاريخ اعتماده أو اعتبارا من أي تاريخ آخر قد يحدد التعديل

 ].34لم يعتمد تعديل على أحد المالحق بتوافق اآلراء، تنطبق إجراءات التعديل المبينة في المادة 
 
ويدرج .  آلخر بتوافق آراء األطرافيجوز تعديل أحد المالحق أو إضافة ملحق جديد من آن - 2[

هذا االتفاق، ويدخل حيز التنفيذ من التاريخ الذي  علىالتعديل على الملحق أو إضافة ملحق جديد 
تتلقى فيه جهة اإليداع إشعارا بالقبول من ثلث األطراف بالنسبة لتلك األطراف التي أبلغت عن 

التنفيذ بعد ذلك بالنسبة لكل طرف من األطراف ولذا يدخل التعديل أو الملحق الجديد حيز . قبولها
 .]الباقية لدى تلقي جهة اإليداع قبولها

 



24 

Cofi/09/TC PSM/K5087a 

 36 
 
 

تاريخ سنة واحدة من يجوز ألي طرف االنسحاب من هذا االتفاق في أي وقت بعد انقضاء  
بهذا االنسحاب إلى  خطيإشعار  إرسالعن طريق لك وذنفاذ مفعول االتفاق بالنسبة لهذا الطرف، 

 . من استالم جهة اإليداع إلشعار االنسحابسنة واحدةوينفذ مفعول االنسحاب بعد . جهة اإليداع
 

 37 
 
 

وتقوم . تفاقهذا االليداع اإلالمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة هو جهة  
 :جهة اإليداع بما يلي

 
 مصدق عليها من االتفاق إلى آل جهة من الجهات الموقعة عليها نسخةإرسال  )أ(

 واألطراف فيها؛
، لدى األمانة العامة لألمم المتحدة وفقا ، عندما يدخل حّيز التنفيذاالتفاقتسجيل هذا  )ب(

  المتحدة؛األمم من ميثــاق 102للمادة 
 الموقعة على هذا االتفاق واألطراف فيه بما يلي على وجه الجهات جميع إبالغ )ج(

 :السرعة
 

 وصكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام التوقيعاتجميع  )1(
 ؛28و 27 و26المودعة بموجب المواد 

 
 ؛30وفقا للمادة حيز التنفيذ  هذا االتفاق دخولتاريخ  )2(

 
 ؛34 وفقا للمادة ودخوله حيز التنفيذهذا االتفاق جميع اقتراحات تعديل  )3(

 
 ؛35 تعديل المالحق وفقا للمادة اقتراحاتجميع  )4(

 
 .36وجميع حاالت االنسحاب من هذا االتفاق طبقًا ألحكام المادة  )5(

 
، قام المفوضون الموقعون أدناه، المرخص لهم حسب األصول من وإثباتًا لما تقّدم 

 .وقيع هذا االتفاقحكومة آل منهم، بت
 

، باللغات العربية والصينية واإلنكليزية 200 * من سنة **، من شهر **، في يوم ** في 
 . واألسبانيةوالروسيةوالفرنسية 
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 الملحق ألف
 

 المعلومات التي يتوجب على السفن إعطاؤها سلفًا
 

  الميناء المزمع التوقف فيه -1
  دولة الميناء -2
  قت المقرر للوصولالتاريخ والو -3
  )األغراض(الغرض  -4
  آخر ميناء توقفت فيه السفينة وموعد ذلك -5
  اسم السفينة -6
  دولة العلم -7
  نوع السفينة -8
  رمز النداء الراديوي الدولي -9

  معلومات االتصال بالسفينة -10
  السفينة) مالكو(  مالك )ًامكرر( 10
  مسجلشهادة رقم التعريف ال -11
رقم تعريف السفينة الصادر عن المنظمة البحرية الدولية، إن  -12

 وجد
 

  رقم التعريف الخارجي، إن وجد -13
رقم التعريف الصادر عن المنظمات اإلقليمية المعنية بإدارة  -14

 مصايد األسماك، حسب االقتضاء
 

نظام رصد السفن باستخدام   -)مكررًا (14
 السوائل

المنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك  : نعم ةوطني: نعم آال
 )المنظمات(

 القوة العرض الطول أبعاد السفينة - ) ثانيًاًامكرر (14
  اسم الربان وجنسيته -15
 الصلة) ذات(الصيد ذو ) تراخيص(ترخيص  -16

      

      
      

 النقل بين السفن) تراخيص(ترخيص  -17
      

      

  معلومات النقل بين السفن المتعلقة بالسفينة التي يتم النقل منها -18
         

         
         

 المصيد الالزم تعريفه -20 الكمية الكلية للمصيد الموجودة على متن السفينة -19
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 الملحق باء
 

 إجراءات التفتيش في دولة الميناء
 

 :يقوم المفتش بما يلي 
 

، إلى أقصى حد ممكن، من صحة مستندات هوية السفينة المتوافرة على متنها التحقق )أ(
والمعلومات ذات الصلة بملكية السفينة، واآتمال هذه المستندات وسالمتها بما في ذلك 
من خالل االتصاالت المالئمة مع دولة العلم أو السجالت الدولية للسفينة إذا اقتضى 

 األمر؛
 

مثل االسم ورقم التسجيل الخارجي ورقم (المات السفينة التحقق من أن علم وع )ب(
تعريف السفينة لدى المنظمة البحرية الدولية، وعالمة نداء الراديو الدولي وغير ذلك 

  في المستندات؛الواردةمتسقة مع المعلومات ) من العالمات واألبعاد الرئيسية
 

بالصيد واألنشطة ذات ) التراخيص(التحقق، إلى أقصى حد ممكن، من أن الترخيص  )ج(
 وسليمة وتتسق مع المعلومات المقدمة وفقا للملحق ومكتملةالصلة بالصيد، صحيحة 

 ألف؛
 

استعراض جميع المستندات والسجالت ذات الصلة المحتفظ بها على متن السفينة، بما  )د(
في ذلك، إلى أقصى حد ممكن، تلك الواردة بصيغة الكترونية وبيانات نظام إدارة 

 المعنية إلدارةسفينة الصادرة عن دولة العلم أو المنظمات اإلقليمية ذات الصلة ال
ويمكن أن تتضمن المستندات ذات الصلة سجالت السفينة، . مصايد األسماك

ومستندات المصيد والتجارة، وقوائم طاقم السفينة، وخطط التخزين، وعمليات 
والمستندات الالزمة إعماال التفاقية التجارة السحب وأوصاف األسماك المتحفظ بها 

 الدولية في األنواع المهددة باالنقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية؛
 

فحص جميع معدات الصيد ذات الصلة الموجودة على بالقيام، إلى أقصى حد ممكن،  )هـ(
لمستطاع، من متن السفينة بما في ذلك أية معدات مخزنة في الخفاء، والتحقق، قدر ا

، قدر المستطاع، التفتيش ويجري). التراخيص(أنها تتطابق مع شروط الترخيص 
أيضا على معدات الصيد لضمان أن تكون بعض الجوانب مثل أحجام الفتحات 
المزدوجة للشبكات، واألجهزة ولوازمها، وأبعاد الشبكات وتشكيلها، والسالل 

ها تتفق مع اللوائح السارية، وأن وشبكات الرفع، وأحجام آالبات الصيد وأعداد
 العالمات تتوافق مع تلك المسموح بها للسفينة؛

 
 المستطاع، بتحديد ما إذا آانت األسماك على متن السفينة قد تم صيدها قدرالقيام،  )و(

 السارية؛) التراخيص(وفقا للترخيص 
 

يجوز و. ناتفحص المصيد لتحديد آميته ومكوناته بما في ذلك من خالل أخذ العي )ز(
 األسماك مسبقًا التي عبئت فيها الحاوياتيفتح ، وهو يقوم بهذا العمل، أن للمفتش

 الكرتون للتحقق من وجود مخزونات األسماك الحاوياتوتحريك األسماك أو 
ويجوز أن يتضمن هذا الفحص عمليات تفتيش على أنواع المنتجات وتحديد . لبالكام

 الوزن االسمي؛
 

ا آانت هناك قرائن واضحة تدعو إلى االعتقاد بأن السفينة قد اشترآت في تقييم ما إذ )ح(
 علميات الصيد غير القانوني دون تنظيم ودون إبالغ أو األنشطة المتعلقة بالصيد؛
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 نتائج التفتيش لقبطان السفينة بما في ذلك اإلجراءات الممكنة المتضمنتقديم التقرير  )ط(
وسوف يكون السبب الوحيد . ا المفتش والقبطانالتي يستطاع اتخاذها لكي يوقعه

لتوقيع القبطان هو اإلشعار باستالم نسخة من التقرير، ويسمح للقبطان بإضافة أي 
تعليقات أو اعتراضات على التقرير، حسب االقتضاء، وأن يتصل مع سلطات دولة 
 .العلم على وجه الخصوص حيثما يواجه القبطان صعوبات في فهم محتوى التقرير

 ؛ويجب تزويد القبطان بنسخة عن التقرير
 

 . ترجمة للمستندات ذات الصلة، حيثما آان ذلك ضروريا وممكنًاإلجراءالترتيب  )ي(
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 الملحق جيم
 

 تقرير عن نتائج التفتيش
 

  دولة الميناء – 2   رقم تقرير التفتيش-1
   السلطة القائمة بالتفتيش-3
  الهوية   الرئيسي المفتشاسم -4
   ميناء التفتيش-5
      بدء التفتيش-6
      االنتهاء من التفتيش-7
    اإلشعار المسبق المتلقى-8
 )    )األغراض( الغرض -9

فينة    -10 ه الس ت في اء توقف ر مين  أخ
 وموعد ذلك

     

   السفينةاسم -11
  دولة العلم -12
  نوع السفينة -13
   رمز النداء الراديوي الدولي-14
  شهادة رقم التعريف المسجل -15
رقم تعريف السفينة الصادر عن  -16

 المنظمة البحرية الدولية، إن وجد
 

   رقم التعريف الخارجي، إن وجد-17
  ميناء التسجيل -18
  )مالك السفينة(لك ما -19
) المستفيدون المالك( المستفيد المالك -20

من السفينة، إذا آان معروفاًً ومختلفاًً عن 
 مالك السفينة

 

السفينة إذا آان ) مشغلو(مشغل  -21
عن مالك ) آانوا مختلفين(مختلفا 
 السفينة

 

   السفينة وجنسّيتهربانإسم  – 22
  وجنسّيتهربان الصيد  اسم -23
  وآيل السفينة  -24
    نظام رصد السفينة  -25

الوضع في مناطق المنظمات اإلقليمية التي تم االضطالع فيها بالصيد أو باألنشطة المتصلة بالصيد، بما في ذلك اإلدراج في  -26
 القانوني دون تنظيم ودون إبالغأي قوائم للسفن المشترآة في الصيد غير 

     

     
     

 الصلة) ذات( الصيد ذو )تراخيص( ترخيص -27
      

      
    

 النقل  المالئمة بين السفن) تراخيص(ترخيص  -28
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 لسفن المتعلقة بالسفينة التي يتم النقل منهامعلومات النقل بين ا -29
       

       
       

 )الكمية( تقييم المصيد الذي تم تفريغه -30
     ( 

      
      

 )الكمية( المصيد المستبقى على متن السفينة -31
     ( 

      
      

والمستندات ) السجالت( فحص السجل -32
 األخرى

   

وثائق الصيد ) لمخططات(االمتثال لمخطط  -33
 المنطبقة

   

المعلومات ) المخططات(االمتثال لمخطط  -34
 التجارية المنطبقة

   

   نوع معدات الصيد المستخدمة-35
) هـ(يد وفقا للفقرة تم فحص معدات الص -36

 من الملحق باء
   

 )المفتشين( استنتاجات المفتش -37
 

) ذات(ذو ) الصكوك القانونية(الظاهرة التي تم مالحظتها بما في ذلك اإلحالة إلى الصك القانوني ) المخالفات(المخالفة  -38
 الصلة

 
 تعليمات الربان -39
 

 اإلجراء المتخذ -40
 

 توقيع الربان -41
 

 توقيع المفتش -42
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 الملحق دال
 

  دولة الميناءالتدابير التي تتخذهانظم المعلومات بشأن 
 

 :بما يليلدى تنفيذ هذا االتفاق، يقوم آل طرف  
 

من × والمادة × ، الفقرة ×السعي إلى إنشاء عملية اتصال آمبيوترية وفقا للمادة  )أ(
 االتفاق؛

 
× بكية، قدر المستطاع، لإلعالن عن قائمة الموانئ المعنية وفقا للمادة إنشاء مواقع ش)ب(

 من هذا االتفاق؛× من هذا االتفاق واإلجراءات المتخذة وفقا للمادة 
 

القيام، إلى أبعد مدى ممكن، بتحديد آل تقرير من تقارير التفتيش برقم مرجعي واحد  )ج(
 لدولة الميناء وتحديد الوآالة ابتداء من الرمز القطري المكون من ثالثة حروف

 الصادر عنها التقرير؛
 

استخدام نظام الترميز الدولي المبين أدناه في الملحقين ألف وجيم، وتحويل أي نظام  )د(
 .آخر للترميز إلى النظام الدولي

 
نظام الترميز القطري ثالثي األرقام  لمنظمة التوحيد  :األراضي/ البلدان

 ISO 3166القياسي 
نظام الترميز ثالثي األرقام التابع لنظام المعلومات  :واعاألن

المعروف (الخاصة بالعلوم المائية ومصايد األسماك 
 )FAO 3-alpha codeبنظام 

المعروف (التصنيف الدولي الموحد لسفن الصيد  :أنماط السفن
 )FAO alpha codeبنظام 

سماك التصنيف الدولي الموحد لمعدات صيد األ :أنواع المعدات
 )FAO alpha codeالمعروف بنظام (
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 هاءالملحق 
 

 خطوط توجيهية لتدريب المفتشين
 

ينبغي أن تتضمن عناصر برنامج لتدريب المفتشين في دولة الميناء المجاالت التالية على  
 :األقل

 
 ؛القواعد األخالقية - 1
 
 ؛قضايا الصحة والسالمة واألمن - 2
 
اإلدارة في  الوطنية ومجاالت االختصاص والصون وتدابير تطبيق القوانين واللوائح - 3

 المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك المعنية والقانون الدولي ذي الصلة؛
 
  وتقييمها وحفظها؛القرائنجمع  - 4
 
  العامة مثل إعداد التقارير وتقنيات إجراء المقابالت الشخصية؛التفتيشإجراءات  - 5
 
االسم والملكية ( مثل السجالت والمستندات اإللكترونية، وتاريخ السفينة وماتالمعلتحليل  - 6

 الالزمة للتحقق من صحة المعلومات المقدمة من قبطان السفينة؛) والعلم
 
 متن السفينة وتفتيشها بما في ذلك إخضاع المخزونات السمكية للتفتيش علىالصعود  - 7

 وحساب حجم المخزونات على السفينة؛
 
 من المعلومات ذات الصلة بكميات اإلنزال والنقل بين السفن والتصنيع، والتحققالتأآد  - 8

وآميات المصيد المتبقية على متن السفينة بما في ذلك استخدام عوامل التحويل لمختلف 
 األنواع والمنتجات؛

 
  وقياس الطول وغير ذلك من البارامترات البيولوجية؛األنواعتحديد  - 9
 

  ومعدات وتقنيات الصيد ألغراض التفتيش على المعدات وقياسها؛السفن تحديد - 10
 

  نظام إدارة السفينة ونظم التتبع اإللكترونية األخرى؛وتشغيلمعدات  - 11
 

 .اإلجراءات التي تتخذ عقب التفتيش - 12


