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 تقرير

التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني االجتماع الثاني لمجموعة العمل المنشأة بموجب الجزء السادس من قِبل األطراف في االتفاق بشأن التدابير 

 دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه

 

 منظمة األغذية والزراعة باألمم المتحدة
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. تقرير االجتماع الثاني لمجموعة العمل المنشأة بموجب الجزء السادس من قِبل األطراف في االتفاق بشأن التدابير التي 2018 منظمة األغذية والزراعة )الفاو(

 تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه
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بمعرفة أطراف االتفاق بشأن  6الصيغة النهائية لتقرير االجتماع الثاني لمجموعة العمل الُمخصَّصة الُمنشأة بموجب الجزء 
دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، المنعقد في روما التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني 

 .2018يوليو/تموز  6إلى  5بإيطاليا في الفترة من 

 

 

 ُملخص

تتضمن هذه الوثيقة تقرير االجتماع الثاني لمجموعة العمل الُمنشأة بموجب الجزء السادس بمعرفة أطراف االتفاق بشأن التدابير التي 
 5لمنع الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، الُمنعقد في روما بإيطاليا، في الفترة من تتخذها دولة الميناء 

. وقد استعرضْت مجموعة العمل الُمنشأة بموجب الجزء السادس نتائج اجتماعها األول، مع اإلشارة إلى أهمية 2018يوليو/تموز  6إلى 

ساعدة الدول النامية في تنفيذ االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء والتي تتطلب مزيًدا من وضع آليات التمويل المناسبة لم
الوضوح فيما يتعلق بالمعايير واألولويات التي ستُستخدم لمراجعة طلبات المساعدة. كما ناقشْت مجموعة العمل الُمنشأة بموجب الجزء 

فيذ االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء، مع اإلشارة إلى التحديات القانونية والتشغيلية باستفاضة متطلبات الدول النامية لتن 6

والتقنية والوقوف على األدوات المتاحة بالفعل للتعاطي مع مثل هذه التحديات. في السياق نفسه، تلقْت مجموعة العمل تحديثًا مفصالً 
بع لمنظمة الفاو دعماً لالتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء، كما استمعْت المجموعة من للبرنامج العالمي لتنمية القدرات التا

منظمات دولية أخرى ومنظمات غير حكومية ودول وكيانات أخرى عن مبادراتها حول تنمية القدرات لدعم االتفاق بشأن التدابير التي 
المهام الالزمة لبوابة تنمية القدرات التي ستُباِشر المنظمة  6العمل الُمنشأة بموجب الجزء تتخذها دولة الميناء. وأخيًرا، ناقشْت مجموعة 

 تطويرها واستضافتها في إطار البرنامج العالمي لالتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء.
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 افتتاح االجتماع
 

 بمعرفة األطراف في االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع 6انعقد االجتماع الثاني لمجموعة العمل الُمنشأة بموجب الجزء  .1

في الفترة من الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه )االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء( في روما بإيطاليا 
ظمات من 3منظمات حكومية دولية، و 4دولة، و 11طرفًا من أطراف االتفاق، ومراقبون من  16. وحضَر االجتماع 2018يوليو/تموز  6إلى  5

 دولية غير حكومية. وترد قائمة األطراف والمراقبين في المرفق )ب(.

 اعتماد جدول األعمال وترتيبات االجتماع

 
 أقر االجتماع جدول االعمال دون تعديل )الُمرفق أ(. .2

 استأنف السيد تيري لوباخ، مدير متخصص، بإدارة مصائد األسماك بالنرويج، توليه دور رئيس االجتماع. .3

 تفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناءوضع اال
 

طرفًا حاليًا من أطراف االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء  55علًما بوجود  6أُحيطت مجموعة العمل الُمنشأة بموجب الجزء  .4
التدابير التي تتخذها دولة الميناء منذ االجتماع األخير أطراف أودعْت بالفعل صكوك انضمامها إلى االتفاق بشأن  7غالبيتهم من الدول النامية، وأن 

من الموقعين على االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لم يصبحوا أطراًفا بعد،  7. كما لوحظ أن 6لمجموعة العمل الُمنشأة بموجب الجزء 

 حوا طرفًا.غير أنه تم تشجيعهم على الشروع في خوض عملية االنضمام الرسمية ليصب

 6استعراض نتائج االجتماع األول لمجموعة العمل الُمنشأة بموجب الجزء 
 

حزيران/يونيو  2إلى  1نتائج اجتماعها األول المنعقد في أوسلو بالنرويج، في الفترة من  6أشارْت مجموعة العمل الُمنشأة بموجب الجزء  .5
النامية في تنفيذ االتفاق، وأوصْت بضرورة النظر إلى جوانب الدعم القانونية والسياسية، حيث ناقَشْت المتطلبات واألولويات الرئيسية للدول  2017

أن توليه  عالوة على البنية المؤسسية وبناء القدرات، إلى جانب المالمح التشغيلية واإلجراءات. وقد أقّر االجتماع األول أهمية الدعم الذي يمكن
دولة تتمتع بعضوية بواحدة على  116ك القائمة لمساعدة الدول النامية أطراف االتفاق، ُمشيًرا إلى أن هناك المنظمات اإلقليمية إلدارة مصائد األسما

، خالل االجتماع األول، على مشروع 6األقل من المنظمات اإلقليمية إلدارة مصائد األسماك. وأخيًرا، وافقْت مجموعة العمل الُمنشأة بموجب الجزء 

لمساعدة الدول النامية أطراف االتفاق في تنفيذ االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء، والذي ينبغي أن يكون  اختصاصات آليات التمويل
 .2019هذا المشروع موضع نظر األطراف في اجتماعها المقبل والمتوقع انعقاده في عام 

ر واألولويات التي ينبغي على الفريق استخدامها الستعراض أشاَر االجتماع إلى الحاجة إلى تبني مزيد من الوضوح من حيث المعايي .6
 الطلبات وتقديم توصيات بشأن المساعدة المزمع تقديمها من خالل الصندوق االستئماني المقرر إنشائه في إطار صندوق مساعدة االتفاق بشأن

 التدابير التي تتخذها دولة الميناء.

 ذ االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناءنظرة عامة حول متطلبات الدول النامية لتنفي
 

شدَّد الرئيس على أهمية مراعاة األُطر السياسية والقانونية واإلجراءات التشغيلية والتدريب واإلعداد المؤسسي والقدرات عند تحليل  .7
المناقشات، تم التنويه إلى ضرورة أن يكون بمقدور البلدان االحتياجات والمتطلبات لتنفيذ االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء. وخالل 

 النامية تحديد احتياجاتها بشأن تنمية القدرات.

على أهمية وجود أُطر سياسية وقانونية قوية لضمان التنفيذ الفعال لالتفاق بشأن التدابير  6أكَّدْت مجموعة العمل المنشأة بموجب الجزء   .8

ن دولة الميناء من اتخاذ إجراءات ضد الصيد التي تتخذها دولة الميناء، كم ا لوحظ أن األطر القانونية المناسبة هي أحد العناصر الرئيسية التي تُمّكِ
 غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم.

يناء، مثل الحد األدنى أبرزت أمانة منظمة الفاو أهمية تحلي الدول بقدٍر من المرونة في تنفيذ االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الم  .9
 لمستويات التفتيش، تبعًا لمستوى قدراتها، طالما كان ذلك كافيًا لتحقيق هدف االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء.

سيما إجراء  ناقَش االجتماع التحديات القائمة في تنفيذ االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء على المستوى التشغيلي، وال  .10
داة عمليات تفتيش كافية بموارد محدودة في بعض األحيان. كما أبرَز استخدام أدوات تقييم المخاطر لتحديد أولويات عمليات التفتيش بوصفها أ

 رئيسية لمواجهة هذا التحدي.

يسًيا يواجه البلدان؛ فضالً عن التنويه إبراز أهمية القدرات المؤسسية والتنسيق بين الوكاالت على الصعيد الوطني باعتبارها تحديًا رئ .11
فعال إلى أن تحديد المسؤوليات واإلجراءات المؤسسية وتضمينها في األطر أو اللوائح التنظيمية الوطنية سيحظى بأهمية خاصة لضمان التنفيذ ال

د عملية اتخاذ القرار لتنفيذ العناصر المختلفة لالتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناءعلى أرض الواقع. اقتراح أنه من شأن األدوات  التي تُحّدِ
  بالفعل.لالتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء ستكون ُمفيدة للمساعدة في التغلب على هذه التحديات، وأن بعض هذه األدوات قد ُوضعتْ 

ريق العامل الفني المفتوح المعني بتبادل المعلومات المنعقد في علًما بنتائج اجتماع الف 6إحاطة مجموعة العمل المنشأة بموجب الجزء   .12
، فضالً عن إعراب المجموعة عن تقديرها للتقدم الُمحرز في تطوير بوابة تبادل 2018أبريل/نيسان  18إلى  16لندن بالمملكة المتحدة في الفترة من 

 إلى أهمية تبادل المعلومات في التنفيذ الفعال لالتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة معلومات االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء، ُمشيرةً 
 الميناء.
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 الميناء األدوات والوسائل التكميليىة بالبرنامج العالمي لتنمية القدرات التابع لمنظمة الفاو دعماً لالتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة
 

ي لتنمية القدرات التابع لمنظمة الفاو دعًما لالتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء  والوسائل تم عرض حالة البرنامج العالم .13
 واألدوات التكميلية، بما في ذلك المشاريع الحالية قيد التنفيذ وشركائها في الموارد والبلدان المستفيدة.

الهدف من البرنامج العالمي لمنظمة الفاو هو تحسين قدرات الدول على علًما بأن  6تمت إحاطة مجموعة العمل المنشأة بموجب الجزء   .14

ر القانوني دون التنفيذ الفعال لتدابير دولة الميناء والعمليات والتدابير واألدوات التكميلية المعنية بالرصد والمراقبة واإلشراف لمكافحة الصيد غي
مشاركة وغير المشاركة باالتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء. وتشمل الفوائد إبالغ ودون تنظيم. كما توسع البرنامج ليشمل األطراف ال

مجتمعات المتوقعة الحد من حدوث الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم، واآلثار اإليجابية على االقتصادات الوطنية، وتحسين ُسبل معيشة ال
ت الساحلية اعتماًدا على استدامة النظم اإليكولوجية البحرية المحلية. وقد أقرْت مجموعة العمل الدعم الساحلية، وزيادة األمن الغذائي للمجتمعا

سياسة الرئيسي الذي يقدمه البرنامج، بما في ذلك إجراء تحليالت الثغرات وصياغة االستراتيجيات وخطط العمل كنقطة انطالق، وتبع ذلك تعزيز ال
ؤسسات والنظم التعزيزية المعنية بالرصد والمراقبة واإلشراف، وتحسين أداء دولة العلم، مع معالجة مسؤوليات الوطنية واألطر التشريعية والم

 الدولة الساحلية وتدابير الوصول إلى األسواق، فضاًل عن متطلبات اآلليات اإلقليمية ذات الصلة، حسب االقتضاء.

 يم، مثل المعايير واألولويات للبرنامج العالمي لتنمية القدرات التابع للمنظمة.  طلب المشاركون مساهمة منظمة الفاو في جميع أُطر التقي .15

ل من االتحاد األوروبي والنرويج والسويد  .16 أعرب االجتماع عن تقديره لحافظة المشاريع قيد التنفيذ في إطار البرنامج العالمي )الُمموَّ
سنوات، باإلضافة إلى عدد من المشاريع اإلضافية وشيكة  5دوالر أمريكي على مدى  ماليين 10والواليات المتحدة األمريكية( بقيمة تزيد على 

 اإلطالق )بتمويل من جمهورية كوريا الجنوبية(.  

 المبادرات األخرى ذات الصلة لتنمية القدرات من جانب الدول والمنظمات الدولية وتلك غير الحكومية والكيانات األخرى
 

ع عن تقديرهم لمبادرات تنمية القدرات من جانب المنظمة الحكومية الدولية لبرنامج خليج البنغال، والوكالة أعرب المشاركون في االجتما .17
جنوب  األوروبية لمراقبة مصائد األسماك، ووكالة مصائد األسماك لمنتدى المحيط الهادئ، وصناديق بيو الخيرية، ومركز تنمية مصائد األسماك في

ات المتحدة األمريكية، إلى جانب إقرارهم بالجهود الهامة التي بذلتها هذه الدول والمنظمات لتحسين األدوات المعنية شرق آسيا والسنغال والوالي
ي تتخذها بالرصد والمراقبة واإلشراف ومكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم بوجٍه عام، وال سيما تنفيذ االتفاق بشأن التدابير الت

فاق كما رحَب االجتماع أيًضا بالمعلومات التي قدمتها الجمهورية اإلسالمية اإليرانية فيما يتعلق بمبادرات تنمية القدرات المتعلقة باالت دولة الميناء.
 بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء. يرد بالمرفق )ج( ملخص موجز لهذه المبادرات.

 دعم وتنسيق جهود تنمية القدرات ذات األولوية
 

أعرب المشاركون في االجتماع عن تقديرهم للعمل الذي اضطلعْت به األمانة العامة لتوفير مستودع بيانات عبر اإلنترنت لألنشطة  .18
تدخالت. فضالً والمشاريع الجارية لمنظمة الفاو المتعلقة بمكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم، مع إبراز فائدتها تجنًبا الزدواجية ال

عن التنويه إلى ضرورة عدم اقتصار المعلومات المتاحة على عرض مشاريع منظمة الفاو فحسب، بل لتشمل المشاريع التي يجري تنفيذها خارج 
رى تطوير أنه يُجصندوق دعم االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء وبرنامج الفاو العالمي لتنمية القدرات. وأحاطْت األمانة الحضور علًما ب
فاق بشأن التدابير بوابة أوسع لتنمية قدرات االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء الذي تستضيفه منظمة الفاو في إطار البرنامج العالمي لالت

المانحة المعنية والمشاريع الثنائية التي تتخذها دولة الميناء. قد توفر هذه البوابة أيًضا معلومات بشأن مبادرات تنمية القدرات ذات الصلة للجهات 
افةً على ومتعددة األطراف والمؤسسات المالية الدولية، وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية. كما تم تشجيع الكيانات المعنية ك

المناسب وتعزيز أوجه التآزر والتكامل والتبادل تبادل هذه المعلومات. ويتمثل أحد أهداف البوابة في نشر جميع المبادرات ذات الصلة في الوقت 
 بين البرامج والمشاريع والمؤسسات ذات الصلة، مع تجنب التداخل وازدواجية التدخالت.

 اعتماد التقرير
 

 15.10في تمام الساعة  2018يوليو/تموز  6تم اعتماد التقرير في  .19

 اختتام االجتماع
 

 .15.10في تمام الساعة  2018وز تم اعتماد التقرير في السادس من يوليو/تم .20
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 )أ( الملحق

 

 األعمال جدول

 

 

 افتتاح االجتماع .1
 اعتماد جدول األعمال وترتيبات االجتماع .2
 وضع االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء .3
 6االجتماع األول لمجموعة العمل الُمنشأة بموجب الجزء استعراض نتائج  .4
 نظرة عامة حول متطلبات الدول النامية لتنفيذ االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء .5

  األطر السياسية والتشريعية 

 اإلعداد المؤسسي وبناء القدرات 

 ش، التعزيز، إلخ( التشغيلية.)األدوات المعنية بالرصد والمراقبة واإلشراف، عمليات التفتي 

 جمع البيانات وتبادل المعلومات 

 أخرى 
 الميناء األدوات والوسائل التكميليىة بالبرنامج العالمي لتنمية القدرات التابع لمنظمة الفاو دعًما لالتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة .6
 منظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والكيانات األخرىالمبادرات األخرى ذات الصلة لتنمية القدرات من جانب الدول وال .7
 دعم وتنسيق جهود تنمية القدرات ذات األولوية .8
 اعتماد االستنتاجات والتوصيات .9

 اختتام االجتماع .10
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 )ب( الملحق

 المشاركين قائمة
 

 األطراف

 االتحاد األوروبي )منظمة األعضاء(

 ANEIROS REY Adelaida السيدة
Officer Relation International العالقات )مسؤول 
 الدولية(

MARE DG 

 األوروبية المفوضية
 بلجيكا بروكسل،

adelaida.rey- إلكتروني: بريد

aneiros@ec.europa.eu 

 GALACHE Pedro السيد
Unit of Head الوحدة( )رئيس 

EFCA األسماك( مصائد لمراقبة األوروبية )الوكالة 
 األوروبية المفوضية

 986120633 – 34+ هاتف:
 pedro.galache@efca.europa.eu إلكتروني: بريد

 LAMOTTE Alessandra السيدة
Assistant Policy سياسات( )مساعد 

 دولية عالقات
 DGMARE األوروبية المفوضية

 2969808 – 322+ هاتف:
 إلكتروني: بريد

Alessandra.lamotte@ec.europa.eu 

 AMORIM Sergio السيد
Officer Project مشاريع( )مسؤول 

 (EFCA) األسماك مصائد لمراقبة األوروبية الوكالة
 األوروبية المفوضية

 986918357 – 34+ هاتف:
 Sergio.amorim@efca.europa.eu إلكتروني: بريد

 

 AMATO Francesco السيد
Commander Liutenant مالزم( )قائد 

 البحرية االسماك مصائد االيطالية/ادارة السواحل خفر
 46652859 06 39+ هاتف:

 f.amato@politicheagricole.it إلكتروني: بريد
 

 SENTIS Lorenzo السيد
marítima pesca de Inspector بحري( صيد )مفتش 

 إبالغ دون القانوني غير الصيد ومكافحة بحثية مجموعة
 تتخذها التي التدابير بشأن االتفاق وتطبيق تنظيم ودون
 الميناء دولة

 والبيئة األغذية السمكية، والثروة الزراعة وزارة
(MAPAMA) - والتفتيش للرقابة الفرعي االتجاه 
 jmlorenzo@mapama.es إلكتروني: بريد 

 

 

 أيسلندا

 HAFSTEIN Jón Stefán السيد
a.i d'affaires Chargé رئيس باإلنابة( باألعمال )قائم/ 

 Mission of Head() البعثة
 األيسلندية السفارة

 كامباال ،7592 صندوق أوغندا ب، ص
 أيسلندا سفارة
 984 230 414 256+ هاتف:

 إندونيسيا

 SIRAID Daud Gustaf السيد
Representative Permanent Alternate الممثل( 

 المناوب( الدائم
 روما في إندونيسيا سفارة
 9207216 366 39+ هاتف:

 gustaf.siraid@yahoo.com إلكتروني: بريد

 اليابان

 UMEDA Takaaki السيد
 Representative Permanent Alternate

Rome in Japan of Embassy الدائم )الممثل 
 روما( في اليابان بسفارة المناوب
 48799411 06 39+ هاتف:

 takaaki.umeda@mofa.go.jp إلكتروني: بريد

 

 موزمبيق

 Leonid CHIMARIZENEالسيد 
National Director of Operations  المدير الوطني(

 للعمليات(
 وزارة المياه الداخلية ومصائد األسماك

 258845278888هاتف: +
 leonidmz@gmail.com بريد إلكتروني:

 

 نيوزيلندا

 Syme Don السيد
Industries (Primay Counselor مستشار( 
 األساسية( )الصناعات

 والتجارة الخارجية الشؤون وزارة 
 3386742828 – 39+ هاتف:

mailto:pedro.galache@efca.europa.eu
mailto:Sergio.amorim@efca.europa.eu
mailto:f.amato@politicheagricole.it
mailto:jmlorenzo@mopama.es
mailto:gustaf.siraid@yahoo.com
mailto:leonidmz@gmail.com
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 النرويج
 

 VIKANES Ingrid السيدة
Adviser Senior مستشارين( )كبيرة 

 النرويجية السمكية والثروة والصناعة التجارة وزارة
 95722703 – 47+ هاتف:

 iv@nfd.dep.no إلكتروني: بريد

 

 بنما
 

 BERMUDEZ Roberto السيد
Representative Permanente دائم( )ممثل 

 بنما في الفاو بمنظمة دائم تمثيل 
 44265429 06 39+ هاتف:

 إلكتروني: بريد

 بيرو

 NUÑEZ CARRANZA Carolina السيدة
 Peru of Representative Permanent Alternate

FAO to بيرو( في الفاو بمنظمة المناوب الدائم )الممثل 
 بيرو سفارة
 6008 908 366 39+ هاتف:

 إلكتروني: بريد
ccarranza@ambasciataperu.com 

 الفلبين

 .Jr LAZARO J. Lupino السيد
FAO Representative Permanent Deputy 

 الفاو( بمنظمة دائم ممثل )نائب
 الفلبين سفارة

 lupinolazaro@yahoo.com إلكتروني: بريد 

 GAVINO Luisa Maria السيدة
( Assistant)مساعد 

 الزراعية الملحقية مكتب
 روما في الفلبين سفارة

 

 ANDREI THEODORE Bauzon السيد
FAO Representative Permanent Alternate 

 الفاو( بمنظمة المناوب الدائم )الممثل
 الفلبين سفارة
 Andrei.bauzon@dfa.gov.ph إلكتروني: بريد

 

 الجنوبية كوريا جمهورية
 

 KANG Gu-In السيد
Director )مدير( 

 والمصائد المحيطات وزارة
 442005330 – 82+ هاتف:

 kig0510@korea.kr إلكتروني: بريد
 

 HONG Gilsu السيد
Director Assistant المدير( )مساعد 

 والمصائد المحيطات وزارة
 442005336 – 82+ هاتف:

 honggilsu@koreal.it إلكتروني: بريد

 

 KANG Shinwon السيدة
Analyst Policy سياسات( )محلل 

 الخارجية للمصائد الكوري التعاون مركز
 448680363 – 82+ هاتف:

 swkang@kofct.org إلكتروني: بريد
 

 KIM Gihun السيدة
Director Deputy المدير( )نائب 

 والمصائد المحيطات وزارة
 442005561 – 82+ هاتف:

waytogo@korea.kr Email: 

 

 السنغال

 SEYE Niang Ousmane السيد
Portuaire Veille de Brigade la de Chef قائد( 

 ووتش( بورت لواء
 البحري واالقتصاد السمكية الثروة وزارة
 775576725 – 221+ هاتف:

 nianseye@gmail.com إلكتروني: بريد

 سيشيل

 LOUYS Johnny السيد
 Surveillance and Control Monitoring

Manager والرصد( المراقبة )مدير 
 بسيشيل الصيد هيئة

 4670300 – 248+ هاتف:
jlouys@sfa.sc Email: 

 

 تايالند

TROCHIM Jirapa 
 of Representative Permanent Deputy

Thailand بتايالند( دائم ممثل )نائب 
 التايلندية الملكية السفارة الزراعية، الشؤون مكتب
 هاتف:

 thagri.rome@gmail.com إلكتروني: بريد

 VESCHI Federica السيدة
(agriculture) Assistant الزراعة( )مساعد( 

 التايلندية الملكية السفارة الزراعية، الشؤون مكتب
 هاتف:

 thagri.rome@gmail.com إلكتروني: بريد 

mailto:ccarranza@ambasciataperu.com
mailto:ccarranza@ambasciataperu.com
mailto:ccarranza@ambasciataperu.com
mailto:kig0510@korea.kr
mailto:honggilsu@koreal.it
mailto:swkang@kofct.org
mailto:waytogo@korea.kr
mailto:nianseye@gmail.com
mailto:thagri.rome@gmail.com
mailto:thagri.rome@gmail.com
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 األمريكية المتحدة الواليات

 KRAMER-WARNER Deirdre السيدة
Director Deputy Acting باإلنابة( مدير )نائب 

 البحري الحفظ مكتب
 األمريكية الخارجية وزارة

 kramerdm@fan.gov-warner إلكتروني: بريد

 MCCARTY Cheri السيدة
Specialist Affairs Foreign الشؤون )أخصائي 

 الخارجية(
 البحري والتفتيش الدولية الشؤون مكتب

 فوالغال المحيطات لشؤون الوطنية اإلدارة مصائد
 الجوي

 cheri.mccarty@noaa.gov إلكتروني: بريد

 Wintering Rebecca السيدة
Officer Affairs Foreign الشؤون )مسؤول 
 الخارجية(

 الخارجية بوزارة البحري الحفظ مكتب
 winteringrj@state.gov إلكتروني: بريد

 PATTERSON Katheryn الدكتور:
Specialist Affairs Foreign الشؤون )أخصائي 

 الخارجية(
 القانون إنفاذ مكتب

 الجوي والغالف للمحيطات الوطنية اإلدارة
 Katheryn.patterson@noaa.gov إلكتروني: بريد

 فانواتو

 LICHT John السيد
 Belgium of Kingdom the to Ambassador

EU and األوروبي( واالتحاد بلجيكا مملكة لدى )سفير 
 واالتحاد بلجيكا مملكة لدى فانواتو جمهورية سفارة

 األوروبي
 هاتف:

 jlicht@vanuatu.gov.vu إلكتروني: بريد
 

 أخرى دول من المراقبون
 

 أنجوال

 AMARAL Alberto Carlos السيد
counsellor Minister الوزير( )مستشار 

Representation Permanent Deputy نائب( 
 الدائم( التمثيل
 أنجوال
 8142566 348 39+ هاتف:

 carlosamaral2@gmail.com إلكتروني: بريد

 األرجنتين

 CRISTOFARO DE Francesca السيدة
 of Representative Permanent / Advisor

 Nations United the to Argentina

Rome-Agencies based دائم ممثل / )مستشار 
 روما( ومقرها المتحدة األمم وكاالت لدى لألرجنتين

 68891792 06 39+ هاتف: 
 cfy@mrecic.gov.ar إلكتروني: بريد

 

 RODOLICO Valentin Guillermo السيد
 of Representative Permanent Deputy

 based-Rome Nations United the to Argentina

Agencies وكاالت لدى لألرجنتين دائم ممثل )مستشار 
 روما( في مقرها المتحدة األمم

 0668891792 – 39+ هاتف: 
 gvr@mrecic.gov.ar إلكتروني: بريد

 البحرين مملكة

 RADHI AL Ahmed السيد
Section Assessment Fisheries of chief Acting 

 السمكية( الثروة تقييم قسم رئيس بأعمال )القائم
 العمراني والتخطيط البلديات وشؤون األشغال وزارة
  – 973 + ،17987419 – 973+ هاتف:

 aiwahab@mun.gov.bh إلكتروني: بريد
 

 Mohamed AL SHEROOQIالسيد 
 Management Wealth Fish of Chief Acting

Section السمكية( الثروة ادارة قسم رئيس باعمال )القائم 
 الحضري والتخطيط البلديات وشؤون األشغال وزارة

 – 973 + ،17987015 – 973+ الهاتف: رقم
39601234 

 i@mun.gov.bhmsherooq إلكتروني: بريد

 البرازيل

 FONCESCA ANDRADE Lucianara السيدة
 Brazil of Representative Permanent Alternate

Agencies based-Rome Nations United the to 
 المتحدة األمم وكاالت لدى للبرازيل دائم ممثل )مستشار
 روما( ومقرها

 كندا

 BOUFFARD Nadia السيدة
Relations External General Director المدير( 

 الخارجية( للعالقات العام
 كندا والمحيطات األسماك مصائد
 9983111 613 1+ هاتف:

 mpo.gc.ca-nadia.buffard@dfo إلكتروني: بريد

 القمر جزر
 

 SAID Boina السيدة
 الميناء دولة تتخذها التي التدابير بشأن باالتفاق تنسيق جهة

Maritimes Ressources de General Direction 

 البحرية( للموارد العامة )اإلدارة
 3200833 – 269+ هاتف:

mailto:winteringrj@state.gov
mailto:jlicht@vanuatu.gov.vu
mailto:cfy@mrecic.gov.ar
mailto:gvr@mrecic.gov.ar
mailto:aiwahab@mun.gov.bh
mailto:nadia.buffard@dfo-mpo.gc.ca
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 dalaili@live.fr إلكتروني: بريد

 NOURDATI Youssouf السيدة
Navires de Suivie de Service de Chef 

Maritimes Affaires des nationale Agence 
 3363093 – 269+ هاتف:

 dalaili@live.fr إلكتروني: بريد
 

 FARAH Mohamed السيد
Portuaire Autorité’l de Operateour هيئة )مشغل 

 الميناء(
 الميناء هيئة

 7733393 – 269+ هاتف:
 dalaili@live.fr إلكتروني: بريد

 اإليرانية اإلسالمية الجمهورية

 GHORASHIZADEH Shahin السيد
 الفاو بمنظمة المناوب الدائم الممثل
 اإلسالمية الجمهورية لدى الفاو لمنظمة الدائمة البعثة

 اإليرانية
 secretary1@iranrepfao.org إلكتروني: بريد

 األردن
 

 TARAWNEH AL Salah السيد
 the of Representative Permanent Deputy

 Rome UN to Jordan of Kingdom Hashemite

Agencies based األردنية للمملكة الدائم الممثل )نائب 
 روما( ومقرها المتحدة األمم وكاالت لدى الهاشمية

 86205303 06 39+ هاتف:
 roma@fm.gov.jo إلكتروني: بريد

 

 الجديدة غينيا بابوا
 

 KIRAROCK Ned Rodney السيد
 Fisheries (National Guinea New Papua

Authority لمصائد الوطنية )الهيئة الجديدة غينيا )بابوا 
 األسماك(

 3090444 – 675+ هاتف:
 rkirarock@gmail.com إلكتروني: بريد
 rkirarock@fisheries.gov.pg :2إلكتروني بريد

 

 ALFRED Koimilla Yaniba السيدة
Authorities Fisheries National السلطات( 

 االسماك( بمصائد المعنية الوطنية
 3090444 – 675+ هاتف:

 ybarewai@fisheries.gov.pg إلكتروني: بريد
 koimilla.alfred@gmail.com :2إلكتروني بريد 

 TAKA Nancy السيدة
Officer Legal قانوني( )مسؤول 
 االسماك بمصائد المعنية الوطنية السلطات

 3090444 – 675+ هاتف:
 @fisheries.gov.pg ntaka :إلكتروني بريد
 nancytakall@gmail.com :2إلكتروني بريد

 

 المملكة العربية السعودية

 ALNAZRY Hejji Hussain السيد
Department Fisheries Marine Director مدير( 

 البحرية( االسماك مصائد إدارة
 ksamission@gmail.com إلكتروني: بريد

 

 سنغافورة

 LIM Hun Yeong Adrian السيد
Management) Port & (Fisheries Director 

 والميناء( االسماك مصائد إدارة )مدير
 سنغافورة في والبيطرية الزراعية األغذية هيئة
 adrian_lim@ava.gov.sg إلكتروني: بريد

 

 الدولية الحكومية المنظمة من المراقبون
 

 آسيا شرق جنوب أسماك مصائد تنمية مركز
 

 SATO Akito السيد 
General Secretary Deputy العام( األمين )نائب 

 جنوب في األسماك مصائد تنمية لمركز العامة األمانة
 آسيا شرق

 6331 940 2 66+ هاتف:
 dsg@seafdec.org إلكتروني: بريد

 

 Kongpathai SARAPHAIVANICHالسيد 
SEAFDEC Training Department  قسم التدريب(

 بمركز تنمية مصائد األسماك في جنوب شرق آسيا(
 Kongpathai@seafdec.orgبريد إلكتروني:  

 

 البنغال خليج لبرنامج الدولية الحكومية المنظمة
 

 YADAVA Yugraj السيد
 مدير

 Programme Benegal of Bay

Inter-Organization Governmental المنظمة( 
 البنغال( خليج لبرنامج الدولية الحكومية

 9841042235 – 91+ : الهاتف رقم
 yugraj.yadava@bobpigo.org إلكتروني: بريد

 

 الهادئ المحيط جنوب لمنتدى األسماك مصائد وكالة
(FFA) 

 

 FERNANDES Vivian السيد
Adviser Policy Compliance سياسة )مستشار 
 االمتثال(

FFA 
 242751 412 61+ هاتف:

 Viv.fernandes@ffa.int إلكتروني: بريد
 

 األطلسي المحيط شرق شمال في األسماك مصائد لجنة
 

 NEVES Batista Joao السيد
Officer MCS Fisheries المعنية األدوات )مسؤول 
 األسماك( مصائد على واإلشراف والمراقبة بالرصد

 األطلسي المحيط شرق شمال في األسماك مصائد لجنة

mailto:dalaili@live.fr
mailto:rkirarock@gmail.com
mailto:adrian_lim@ava.gov.sg
mailto:dsg@seafdec.org
mailto:yugraj.yadava@bobpigo.org
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 76310016 20 44+ هاتف:
 joao@neafc.org إلكتروني: بريد

 

 

 الدولية الحكومية غير المنظمات من المراقبون

 

 الحيتان صيد لشؤون الدولية اللجنة
 

 LENT Rebecca السيدة
Officer Executive تنفيذي( )مسؤول 

 هاتف:
 rebecca.lent@iwc.int إلكتروني: بريد

 

 الخيرية االستئمانية بيو صناديق
 

 CONSTANZI BORG Dawn السيدة
Officer )مسؤول( 
 القانوني غير األسماك صيد إنهاء مشروع
 4237 535 207 44+ هاتف:

 dborgcostanzi@pewtrusts.org إلكتروني: بريد

 

 البرية لألحياء العالمي الصندوق
 

 FAGNANI Sarah السيدة
Officer Seafood and Fisheries مصائد )موظف 
 البحرية( والمأكوالت األسماك

 البرية لألحياء العالمي الصندوق
 seafoodmarkets@wwf.it إلكتروني: بريد 

 

 العامة األمانة

 CAMILLERI Matthew السيد
Head Branch فرع( )رئيس 

 الصيد وتكنولوجيا عمليات فرع
 األحياء وتربية األسماك مصائد وموارد سياسات شعبة

 المائية
 المائية األحياء وتربية األسماك مصائد إدارة
 matthew.camilleri@fao.org إلكتروني: بريد

 MANOA Pio السيد
LEGN Officer, Legal قوانين بدائرة قانوني، )مسؤول 
 التنمية(

 التنمية قوانين دائرة
 pio.manoa@fao.org إلكتروني: بريد

 

 COPPOLA Lorenzo السيد
Consultant FAO الفاو( بمنظمة )مستشار 

 الصيد وتكنولوجيا عمليات فرع
 األحياء وتربية األسماك مصائد وموارد سياسات شعبة

 المائية
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Consultant FAO الفاو( بمنظمة )مستشار 

 الصيد وتكنولوجيا عمليات فرع
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 المائية
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 CURTIS Lori السيدة
Consultant FAO الفاو( بمنظمة )مستشار 

 الصيد وتكنولوجيا عمليات فرع
 األحياء وتربية األسماك مصائد وموارد سياسات شعبة

 المائية
 المائية األحياء وتربية األسماك مصائد إدارة
 Lori.Curtis@fao.org إلكتروني: بريد
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 ج ملحقال

 

  القدرات لتنمية الصلة ذات األخرى المبادرات عن التقديمية العروض ملخصات

 األخرى. والكيانات الحكومية غير والمنظمات الدولية والمنظمات الدول جانب من

 

 (EFCA) األسماك مصائد لمراقبة األوروبية الوكالة

المراقبة قدم ممثل الوكالة األوروبية لمراقبة مصائد األسماك عرًضا تقديميًا بعنوان "إجراءات بناء القدرات بالنسبة لألدوات المعنية بالرصد و
حة عامة عن مهمة الوكالة وأنشطتها. وفي هذا الصدد، واإلشراف المرتبطة باالتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء"، وهو عبارة عن لم

حاد تمت اإلشارة إلى مجموعة من األنشطة مثل التنسيق التشغيلي في االتحاد األوروبي، وتعزيز القدرات/التدريب ووظائف خفر السواحل في االت
وكالة األوروبية لمراقبة مصائد األسماك في تنظيم وتنسيق األوروبي. وكان هناك ثمة تأكيد على أن خطط النشر المشترك بمثابة أداة تستخدمها ال

ه أيًضا إل ى مواضيع نشر الوسائل البشرية والتقنية )مثل سفن الدوريات( والتفتيش الذي تساهم به الدول األعضاء في االتحاد األوروبي. كما نُّوِ
اك بالدول األعضاء في االتحاد األوروبي. وفيما يتعلق بالتدريب، تحليل المخاطر دعًما لخطط النشر المشترك ونشر وسائل مراقبة مصائد االسم

فتشي فكان ثّمة تشديد على دور الوكالة األوروبية لمراقبة مصائد األسماك في تطوير مواد التدريب )بما في ذلك أدوات التعلم اإللكتروني( لم
 مصائد األسماك في االتحاد األوروبى وفي غيره.

قديم عرض موجز عن العمل الدولي بشأن الوكالة األوروبية لمراقبة مصائد األسماك، حيث ذكر دعم الوكالة لالتحاد في السياق نفسه، تم ت 

، ومكافحة أنشطة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم، وكذلك (CFPاألوروبي على البعد الدولي للسياسة المشتركة لمصائد األسماك )

التعاون مع البلدان األخرى والمنظمات الدولية التي تتعامل مع المصائد، بما في ذلك المنظمات اإلقليمية إلدارة  من خالل مساعدة االتحاد على
نئ، مصائد األسماك. وبالمثل، تم طرح مثاالً على نموذج كتيبات التدريب للدول غير األعضاء في االتحاد األوروبي عن التفتيش البحري والموا

 ق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء،بهدف دعم تنفيذ االتفا
 

 2016تم إبراز توسع أوجه التعاون الذي شهدته الدول األطراف على إثر بعد تعديل البرلمان األوروبي والمجلس األوروبي في سبتمبر/أيلول  

سواحل ر اللالئحة التأسيسية للوكالة األوروبية لمراقبة مصائد األسماك بشأن مبادرة خفر السواحل األوروبي، ليشمل الوكالة األوروبية للحدود وخف

(FRONTEX( والوكالة األوروبية للسالمة البحرية )EMSA من أجل دعم السلطات الوطنية في أداء وظائف خفر السواحل؛ حيث تم تقديم )

ت خدمات المراقبة واالتصال وبناء القدرات، من خالل تبادل المعلومات ودمجها وتحليلها، كبعض األمثلة على مجاالت التعاون فيما بين وكاال
 تحاد األوروبي الثالث.اال

 

)"تحسين إدارة مصائد األسماك اإلقليمية في غرب إفريقيا"(. .حيث أُجملْت مساهمة الوكالة  PESCAOتم عرض نبذة عن مبادرة تنمية القدرات 

التطوير اإلقليمي للرصد ( دعم تنفيذ التنسيق التشغيلي و1األوروبية لمراقبة مصائد األسماك في سياق المشروع خاصةً فيما يتعلق بإجراءات )

قليمية لمصائد والمراقبة واإلشراف )مثل تنفيذ البنية األساسية والمعدات للمراكز اإلقليمية لمراقبة مصائد األسماك؛ والمهام المرتبطة بالمراقبة اإل
ك التعزيز والتدريب القانوني الوطني ( دعم أنشطة بناء القدرات، بما في ذل2األسماك واستئجار األصول الجوية لدعم العمليات المشتركة(؛ )

والمؤسسي )مثل تطوير برامج تدريب منسقة للمفتشين، وتطوير ونشر المواد التدريبية وتدريب المدربين ومفتشي مصائد األسماك والموظفين 
 القضائيين(.

 
ية األطراف في الختام، قدَّمت الوكالة األوروبية لمراقبة مصائد األسماك بعض األمثلة الملموسة لنوع المساعدة التي يجب تقديمها إلى الدول النام 

( 1يا( مثل: )في تنفيذ االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء )في إطار مشروع تحسين إدارة مصائد األسماك اإلقليمية في غرب إفريق
( وضع إطار مشترك أساسي/قطاعي 2تحديد وصياغة احتياجات البلدان المستفيدة من أجل تنفيذ االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء؛ )

( المساعدة 3الميناء؛ ) ( يستند بصفة خاصة إلى المرفق )هـ( من اتفاق منظمة الفاو بشأن االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولةSQFللمؤهالت )

دولة في االعتراف بالسلطة والمسؤولية الرئيسية لخدمات مصائد األسماك في دولة الميناء كجزء من تنفيذ االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها 
 الميناء.

 

 

 

 (FFA) الهادئ المحيط لمنتدى األسماك مصائد وكالة

تحت عنوان  2017( المشاركين بمشروع مدته خمس سنوات، والذي بدأ في عام FFAالهادئ )أبلغ ممثل وكالة مصائد األسماك لمنتدى المحيط 

ى "مشروع تدابير دولة ميناء جزر المحيط الهادئ". ويتمثل الهدف العام للمشروع في "الحد من الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم ف
لرصد والمراقبة واإلشراف". كما يهدف المشروع إلى وضع أطر إقليمية التفاق منظمة منطقة المحيط الهادئ من خالل برامج تعاونية في مجال ا

تيجيات وطنية الفاو يتوافق مع المعايير واالتفاقيات الدولية، بما فى ذلك االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء. فضاًل عن صياغة استرا
اء وكالة مصائد األسماك لمنتدى المحيط الهادئ على تنفيذ االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة وأدوات تنفيذ لبناء القدرات وتعزيز قدرة أعض

 الميناء. ويركز المشروع أيًضا على مراجعة األطر التشريعية والسياسية، ووضع برامج التدريب وبناء القدرات، كجزء من هذا العمل.
 

، بهدف وضع نهج منسق 2018رشة عمل إقليمية لرصد الموانئ، والتي نُفذت في فبراير/شباط شملْت األنشطة المتضمنة بالمشروع حتى اآلن و

مع واستراتيجي للتنفيذ على المستوى الوطني، باستخدام مدخالت من دول كبرى بميناء وكالة مصائد األسماك لمنتدى المحيط الهادئ.  ومن المز
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ستركز على متطلبات البيانات ومعايير البيانات ومعايير العملية لمواصلة تطوير إطار عمل  ، والتي2019عقد ورشة عمل إقليمية ثانية خالل عام 

 المسودة اإلقليمية باتفاق منظمة الفاو.
 

إلشراف باإلضافة إلى ذلك، تقوم وكالة مصائد األسماك لمنتدى المحيط الهادئ بتنفيذ استراتيجية إقليمية لألدوات المعنية بالرصد والمراقبة وا
متعلقة باالتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء، بما في -( والتي تحتوي على مجاالت وأولويات على درجة من األهمية 2018-2023)

ول ذلك ضمان وجود معايير إقليمية ألنظمة األدوات المعنية بالرصد والمراقبة واإلشراف ذات كفاءة وفعالية، وتوافر معلومات جيدة وفي متنا
لرصد لمكاتب الوطنية واإلقليمية لتكون قادرة على تقييم مخاطر الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وتخطيط أنشطة األدوات المعنية باا

 والمراقبة واإلشراف وفقًا لذلك، كما توجد إجراءات فعالة لالمتثال واإلنفاذ.

 

 الخيرية االستئمانية بيو صناديق

درات عرَض ممثل لدى صناديق بيو االستئمانية الخيرية لمحة عامة عن مشروع بيو المعنّي بإنهاء صيد األسماك غير القانوني ومبادرات بناء الق
صيد لذات الصلة في إطار هذه الحملة. ويهدف مشروع بيو المعنّي بإنهاء صيد األسماك غير القانوني إلى تأمين السياسات الرامية إلى مكافحة ا
عن  غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وضمان السالمة في البحر وتعزيز التكنولوجيا الخاصة بالخدمة المتنقلة البحرية، فضاًل عن اإلبالغ

أمام بيع  جهود اإلنفاذ للتأكد من تنفيذ السياسات. عالوة على ذلك، ثّمة مبادرة سوقية تهدف إلى سّد تلك الفجوة والتأكد من إغالق كافة السبل
 الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم.-األسماك الواردة عن طريق 

، 1ياجات القدراتجديٌر بالذكر أن هذه الحملة، بالتعاون مع الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا )النيباد(، نجحْت في إعداد تقييم بسيطً ومحكم الحت

زمة لبلد ما لتنفيذ االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء، ولصياغة إطار معين لوضع خطة وذلك للوقوف على االحتياجات الُمحددة الال
ا دولة الميناء لسد الفجوات المحددة، حيث يشتمل التقييم على قائمة بالقدرات، لمقارنة المعايير الوطنية بمتطلبات االتفاق بشأن التدابير التي تتخذه

والقدرات المؤسسية، واستبيانًا للوقوف على مدى استيعاب االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء في إطار  بخصوص الموارد البشرية
صول القوانين واللوائح الُمتبعة بالبلد. كما تقترح هذه المنهجية مجموعة من التوصيات في سبيل تحقيق توافق اآلراء بين أصحاب المصلحة للو

 الفجوة بين القدرات الحالية وما هو مطلوب لتنفيذ االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء بفعالية. إلى تقييم صادق حول
 

( في تنفيذ مشروع من مرحلتين OSPESCAدعمْت صناديق بيو منظمة أمريكا الوسطى المعنية بقطاع مصائد األسماك وتربية األحياء المائية )

ولة الميناء. وفي إطار موانئ الصيد، حدد تقييم احتياجات بناء القدرات على المستوى اإلقليمي التحديات والفرص بشأن التدابير التي تتخذها د
إلقليمية لضوابط الماثلة أمام تنفيذ أحكام االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء، مع التأكيد على الحاجة إلى الحد األدنى من المتطلبات ا

زيز القدرات المؤسسية مع التركيز خصيًصا على مفتشي الموانئ والتنسيق اإلقليمي بين المؤسسات، ال سيما من خالل مّد جسور الميناء وتع

( ولجنة النقل البحري في أمريكا OSPESCAالتواصل فيما بين منظمة أمريكا الوسطى المعنية بقطاع مصائد األسماك وتربية األحياء المائية )

(. تبع ذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من منظمة أمريكا الوسطى المعنية بقطاع مصائد األسماك وتربية COCATRAMالوسطى )

، حيث توصَل الطرفان خاللها إلى وضع خطة (COCATRAM( ولجنة النقل البحري في أمريكا الوسطى )OSPESCAاألحياء المائية )

ن التدابير التي تتخذها دولة الميناء. كما ُوِضَع مقترح للتنظيم اإلقليمي بشأن التدابير التي تتخذها عمل التخاذ إجراءات مشتركة لتنفيذ االتفاق بشأ
 دولة الميناء والذي ينبغي اعتماده قريًبا.

 

إجراء ( في FFAوعلى نفس المنوال، دعمْت صناديق بيو، في منطقة المحيط الهادئ، وكالة مصائد األسماك لمنتدى جنوب المحيط الهادئ )

( مقابل FFAتحليل للفجوات اإلقليمية لفحص أداء الضوابط الحالية لدول الميناء التي تمثل األعضاء الحاليين بمنتدى جنوب المحيط الهادئ )

صيات، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء.وغيرها من التدابير اإلقليمية األخرى ذات الصلة. ثّمة العديد من التو
ت؛ النظر في برنامج الرصد والمراقبة واإلشراف الحالي بالمنطقة؛ التي نجَم عنها تحسين مستوى تبادل المعلومات والتعاون فيما بين الوكاال

ام المنسقة من قبل وتجنب الخسارة االقتصادية المترتبة على رفض دخول الميناء؛ عالوة على تقييم التوسع في الحد األدنى من الشروط واألحك

( ولجنة WCPFC( و لجنة مصائد األسماك في غرب ووسط المحيط الهادئ )FFAوكالة مصائد األسماك لمنتدى جنوب المحيط الهادئ )

 ، فضاًل عن الترويج لبرامج منظمة الفاو على صعيد المستويات الوطنية.(CMMاألرصاد الجوية البحرية )
 

المعنيّة بإيقاف صيد األسماك غير القانوني، من إنشاء شبكة من  FISH-i Africaبيو بالتعاون مع مؤسسة واتصاالً بذلك، تمكَّنت صناديق 

ير العناية المسؤولين في شرق إفريقيا لتبادل البيانات والمعلومات بسرعة وفعالية. هذا، إلى جانب الخدمات الُمقدمة من قبل فريق فني، من أجل تيس
لى سبيل المثال طلب معلومات بشأن السفن الجديدة أو غير المعروفة التي تطلب دخول الميناء ألول مرة، أو للتحقق الواجبة وتقييم المخاطر، ع

 من سجل أنشطة سفينة جديدة.

 
، حيث دعمْت صناديق بيو في إطاره تطوير منصة Satellite Application Catapultثّمة تعاون آخر جمع بين صناديق بيو وشركة 

Oversea Ocean Monitor  لرصد المحيطات، وهو نظام يجمع بين مراقبة األقمار الصناعية وبيانات الصور مع قواعد بيانات شاملة لسفن

كمجموعة استخبارات لمصائد األسماك. ومن شأن هذه األمور مجتمعة مساعدة  OceanMindالصيد وبيانات أوقيانوغرافية، وإنشاء نظام 

 طة الصيد المشبوهة واكتشافها وتقييم مخاطر وصول الموانئ إلى السفن التي تطلب الدخول.السلطات الوطنية في مراقبة أنش
 

عنّي بإنهاء صيد ولمزيد من استهداف الدعم الرامي إلى الُمضي قُُدًما في تنفيذ االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء، يعكف مشروع بيو الم
راسة لتحديد النشاط في موانئ العالم للسفن الصناعية التي ترفع أعالًما أجنبية والمشتركة في أعمال الصيد األسماك غير القانوني أيًضا على د

ئ واألنشطة ذات الصلة به، فضالً عن المخاطر المحتملة الناجمة عن نشاط الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم، من أجل تحديد الموان

                                                      
1 agreement-measures-state-port-the-analysis/reports/2017/04/implementing-and-http://www.pewtrusts.org/en/research 
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ق االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء فيها أكبر تأثير على الحّد من الصيد غير القانوني دون إبالغ ودول الميناء التي سيكون لتطبي
  ودون تنظيم.

 

 
 آسيا شرق جنوب أسماك مصائد تنمية مركز

األسماك المستدامة الرامية إلى تحقيق أوضح ممثل مركز تنمية جنوب شرق آسيا أنه بالنسبة لمنطقة جنوب شرق آسيا، وخطة العمل بشأن مصائد 

-ASEANوالُمعتمدة بمؤتمر مركز تنمية مصائد األسماك في جنوب شرق آسيا برابطة أمم جنوب شرق آسيا " 2020األمن الغذائي بحلول عام 

SEAFDEC يستدعي بناء 2011يونيو : أن التكيف مع بيئة متغيرة" في بانكوك بتايالند في 2020" الذي يحمل اسم "األسماك من أجل الناس ،

الميناء  القدرات بين الدول األعضاء، بما في ذلك وظائف التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي، للوفاء بفعالية بمتطلبات التدابير التي تتخذها دولة
 ومسؤوليات دولة العلم.

 
آسيا، واستباقاً لدخول التدابير التي تتخذها دولة الميناء حيّز التنفيذ ودعًما لتنفيذ التدابير التي تتخذها دولة الميناء بمنطقة رابطة أمم جنوب شرق  

( TDونظًرا للحاجة إلى تعزيز التعاون اإلقليمي، فقد قام مؤتمر مركز تنمية مصائد األسماك في جنوب شرق آسيا ُمستعينًا بإدارة التدريب )

 عضاء.بتشجيع أنشطة التدابير التي تتخذها دولة الميناء لدى الدول األ
 

( من خالل التدريب اإلقليمي على تنفيذ التدابير التي تتخذها دولة الميناء في جنوب AMSنُظمت مبادرة تنمية قدرات الدول اآلسيوية األعضاء ) 

التعاون مع في بانكوك بتايالند بمعرفة إدارة التدريب لدى مركز تنمية مصائد األسماك في جنوب شرق آسيا ب 2018شرق آسيا في فبراير/شباط 

( إعداد الجوانب 1(. وقد ركز هذا التدريب على عّدة أمور منها: NOAAمنظمة الفاو واإلدارة الوطنية لشؤون المحيطات والغالف الجوي )

ة الميناء بتفتيش ( اضطالع التدابير التي تتخذها دول2القانونية الوطنية، والجانبين السياسي والمؤسسي لتنفيذ التدابير التي تتخذها دولة الميناء، 
( تطبيق الدروس الُمستفادة على تنفيذ التدابير التي تتخذها دولة الميناء في تايالند. وقد تمخض التدريب عن تحقيق فهم أفضل لتنفيذ 3السفن، و

ضير لها بالمنطقة والوقوف على التدابير التي تتخذها دولة الميناء بالدول األعضاء، والوقوف على حالة التدابير التي تتخذها دولة الميناء والتح
ها دولة الميناء سبل تحسين التدابير التي تتخذها دولة الميناء على نحٍو عملي، عالوة على التعاون اإلقليمي الرامي إلى دعم تنفيذ التدابير التي تتخذ

 بالمنطقة.

 
ليمي والرامية إلى تنفيذ التدابير التي تتخذها دولة الميناء عالوة على ذلك، خضعْت سلسلة من االجتماعات وورش العمل ذات الصلة بالتعاون اإلق

ولية لتحسين إدارة مصائد األسماك والحد من الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم في جنوب شرق آسيا إلى التنظيم بالتعاون مع منظمات د
( إتاحة وحدات مناهج التدريب على التدابير التي 1عن النتائج التالية:  أخرى؛ مثل الفاو والوكالة األمريكية للتنمية الدولية وغيرها، وقد تمخضت

( مواجهة االشتراطات أو العقبات أو المشكالت التي 2تتخذها دولة الميناء لالستخدام على المستوى العام والمستوى اإلداري والتفتيشي والسياسي 
( اإلجراءات والحاجة إلى تعاون إقليمي لدعم تنفيذ التدابير التي تتخذها دولة 3منطقة، و اكتنفت مسار تنفيذ التدابير التي تتخذها دولة الميناء بال

الميناء من خالل توصيات تُفرض على مركز تنمية مصائد األسماك في جنوب شرق آسيا وشركائه لتقديم الدعم والمساعدة إلى الدول األعضاء 
ن خالل تعزيز فهم المتطلبات الواردة في التدابير التي تتخذها دولة الميناء والمساعدة في بناء لتنفيذ أنشطة التدابير التي تتخذها دولة الميناء م

م القدرات من خالل إشراك األشخاص على جميع المستويات وتعزيز التعاون اإلقليمي من أجل مكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظي
 داخل منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا.

   

( تطرقت إلى القضايا الدولية ذات الصلة بمصائد األسماك. كما تطرق مركز RTC، ُعقدت مشاورة فنية إقليمية )2018في يونيو/حزيران 

( أن الصعوبات التي تعرقل مسيرة الدول في 1التدريب اإلقليمي إلى مسألة إدارة األمن الغذائي والتوصل إلى توصيات يمكن إيجازها فيما يلي: 

االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء تتعلق بنظام االتصاالت في الدول المعنية والتي ستُمكنها من الحصول على/التحقق من تنفيذ 
( ينبغي مشاركة قائمة جهات االتصال فيما بين األطراف لتسهيل تنفيذ التدابير التي تتخذها 2المعلومات ذات الصلة بسفن الصيد المشكوك فيها 

 ولة الميناء.د

 
ومع ذلك، سيواصل مركز تنمية مصائد األسماك في جنوب شرق آسيا التعاون مع الدول األعضاء اآلسيوية والمشاركة في دعم تنفيذ التدابير  

 التي تتخذها دولة الميناء لتحسين إدارة المصائد والحد من الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم في جنوب شرق آسيا.

 

 
 السنغال 

إلى االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء، فقد ُدمجت األحكام ذات الصلة من هذا االتفاق في ضح ممثل السنغال أنه قبل انضمام دولته أو
 نصوص القانون الوطني لمصائد األسماك وتحديًدا في القسم المتعلق بمكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم

، ُدشنت وحدة تحريات في موقع الهبوط الصناعي الرئيسي )في ميناء داكار(، علًما بأن هذه الوحدة تعمل على نحو 2015شيًرا إلى أنه منذ عام مُ 
 بالمئة من السفن األجنبية في المتوسط إلى التفتيش بصفة ُممنهجة. 80مستمر دونما توقف؛ إذ تخضع قرابة 

 

)البرنامج اإلقليمي لصيداألسماك لغرب إفريقيا(،  PRAOالتدريبية من خالل بعض المشاريع أو البرامج مثل  وفيما مضى، قُدمت بعض الدورات

 من بين أمور أخرى، إال أن هذه الدورات التدريبية لم تلَق تنظيًما بشأن األسئلة ذات الصلة بمراقبة صيد األسماك في السفن األجنبية.

 
تعلق بالتدريب، فإن دولته بحاجة إلى تحسين المعرفة والمهارات لدى ُمفتشي مصائد األسماك والمراقبين في وشدد ممثل السنغال على أنه فيما ي

 إجراء التحقيقات على متن سفن الصيد وخاصة في السفن األجنبية.
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 األمريكية المتحدة الواليات

( بالواليات المتحدة األمريكية لمحة عامة عن اضطالع الواليات المتحدة NOAAقدم ممثل اإلدارة الوطنية لشؤون المحيطات والغالف الجوي )

التدابير التي تتخذها األمريكية بتنفيذ االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء، وبرامج تطوير القدرات التي دعمتها منذ بدء تنفيذ االتفاق بشأن 
 دولة الميناء. 

 

(بصياغة برنامج تدريبي لمفتشي NOAAنفيذ القوانين التابع لإلدارة الوطنية لشؤون المحيطات والغالف الجوي )قام مكتب المصائد المعنّي بت

على أدوار  التدابير التي تتخذها دولة الميناء يركز على الجوانب التشغيلية لتنفيذ االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء مع التركيز
ابير التي تتخذها دولة الميناء وطرق الكشف عن نشاط الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم والقدرة على االضطالع ومسؤوليات مفتشي التد

التدريب بمهام شاملة لتفتيش مصائد األسماك لسفن الصيد التي ترفع أعالًما أجنبية والسفن المعاونة لها والتي تدخل موانئ الدولة. تغطي وحدات 
وقد خضَع هذا  المدرجة في المرفق "هـ" باالتفاق وهي قابلة للتكيف مع االحتياجات ذات األولوية للبلد الذي يتقدم بطلب ذلك.كافة العناصر 

/آب البرنامج التدريبي للتجربة محليًا في ساموا األمريكية وغوام، كما خضع للتجربة على الصعيد الدولي بناًء على طلب إندونيسيا في أغسطس
 ّدل منذ ذلك الحين ليُقّدم في إندونيسيا والفلبين.، ثُم عُ 2016

 

( أيًضا منهًجا تكميليًا حول تنفيذ االتفاق NOAAوقد أعدَّ المكتب المعنّي بتنفيذ القوانين التابع لإلدارة الوطنية لشؤون المحيطات والغالف الجوي )

والمديرين رفيعي المستوى. ويتناول هذا المنهج قضايا أكثر شموالً بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء حيث ُصمم خصيًصا للمسؤولين 
التدابير  كالمتطلبات القانونية واحتياجات السياسة الحكومية واستراتيجيات التنسيق واالتصال بين الوكاالت/الوزارات من أجل تنفيذ االتفاق بشأن

 ذلك جنوب شرق آسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.التي تتخذها دولة الميناء بفعالية حيث قُّدم إلى إندونيسيا وك

 

 اإليرانية اإلسالمية الجمهورية

 
 مبادرات تطوير قدرات الموانئ اإليرانية ذات الصلة:

 
 نقل إدارة موانئ الصيد إلى مؤسسات الصيد التعاونية وإشراك الصيادين في إدارة المصائد.  .1
ساحة االنتظار وموقع بالوعة تصريف األسماك بالسفن من أجل تعزيز مستوى النظافة وتحقيق عنصر تنظيم موانئ الصيد من خالل فصل  .2

 اإلدارة األفضل للميناء وتسهيل دخول السفن وخروجها.
 استخدام أنظمة المراقبة في موانئ الصيد للتحكم في حركة السفن وإدارتها. .3
 الصيد. تدشين وحدة الحفاظ على الموارد )خفر السواحل( بموانئ .4
 متابعة تنفيذ آلية لتتبع األسماك كتوفير طيّار بأحد موانئ الصيد. .5
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تتضمن هذه الوثيقة تقرير االجتماع الثاني لمجموعة العمل الُمنشأة بموجب الجزء السادس بمعرفة أطراف 

االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه 

. وقد استعرضْت 2018يوليو/تموز  6إلى  5الفترة من  والقضاء عليه، الُمنعقد في روما بإيطاليا، في

مجموعة العمل الُمنشأة بموجب الجزء السادس نتائج اجتماعها األول، مع اإلشارة إلى أهمية وضع آليات 

التمويل المناسبة لمساعدة الدول النامية في تنفيذ االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء والتي تتطلب 

من الوضوح فيما يتعلق بالمعايير واألولويات التي ستُستخدم لمراجعة طلبات المساعدة. كما ناقشْت  مزيدًا

باستفاضة متطلبات الدول النامية لتنفيذ االتفاق بشأن التدابير التي  6مجموعة العمل الُمنشأة بموجب الجزء 

ية والتقنية والوقوف على األدوات المتاحة تتخذها دولة الميناء، مع اإلشارة إلى التحديات القانونية والتشغيل

بالفعل للتعاطي مع مثل هذه التحديات. في السياق نفسه، تلقْت مجموعة العمل تحديثًا مفصالً للبرنامج العالمي 

لتنمية القدرات التابع لمنظمة الفاو دعماً لالتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء، كما استمعْت 

منظمات دولية أخرى ومنظمات غير حكومية ودول وكيانات أخرى عن مبادراتها حول تنمية المجموعة من 

القدرات لدعم االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء. وأخيًرا، ناقشْت مجموعة العمل الُمنشأة بموجب 

واستضافتها في إطار البرنامج  المهام الالزمة لبوابة تنمية القدرات التي ستُباِشر المنظمة تطويرها 6الجزء 

 العالمي لالتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء.

 الشفرة التعريفية
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