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 االجتماع الثاني لألطراف في االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء
 2009الصادر عن منظمة األغذية والزراعة في عام 

 2019يونيو/حزيران  6-3سنتياغو، شيلي، 

 وتقييمهرصد تنفيذ االتفاق واستعراضه 
 
 
 
 
 

ّ                                  إن  األطراف مدعوة إلى القيام بما يلي:   
 

                                                                                                  النظر يف اعتماد االســــــــــتبيان، كما اســــــــــتعرضــــــــــته جمموعة العمل الفنية املعنية بتبادل املعلومات يف اجتماعها الثاين،  •
               وتقدمي تعقيبات؛

                                                      حتديد موعد إصدار االستبيان اإللكرتوين واإلطار الزمين للردود؛  و  •
                       نتائج االستبيان ونشرها؛     حتليل                   إسداء املشورة بشأن   و  •
 
 
  



PSMA/2019/6 2 

 مقدمة -   ً أوال  
 
                                                                                               يعاجل االتفاق بشـــــــــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصـــــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه   - 1

     رصـــــــــــــد        إجراء ال ب        االتفاق   يف      طراف  األ     تقوم                   (االتفاق) ضـــــــــــــرورة أن       2009                                    والقضـــــــــــــاء عليه الصـــــــــــــادر عن املنظمة يف عام 
                                                                     تنفيذ االتفاق وكذلك تقييم التقدم احملرز يف حتقيق أهدافها، ضــــــــــــــمن إطار املنظمة  ل                منتظمني ومنهجيني       ســــــــــــــتعراض   اال  و 

                           : الرصد واالستعراض والتقييم  24                           وأجهزهتا املعنية، مبوجب املادة 
 

 االستبيان -    ً ثاني ا
 
                                                                                     اتفقـــت األطراف، يف االجتمـــاع األول لألطراف يف االتفـــاق الـــذي انعقـــد يف أوســــــــــــــلو، النرويج، خالل الفرتة   - 2

                                                                         ، على إعداد اســتبيان حمدد لغرض رصــد تنفيذ االتفاق، وكذلك لتســجيل التحديات اليت     2017          مايو/أيار     31   إىل     29   من 
                              ا، تســــتعرضــــه وتنقحه جمموعة العمل        ً ا منوذجيً       ً لكرتونيً  إ   ا       ً اســــتبيانً                                                 متت مواجهتها. كما اتفقت األطراف على أن تضــــع األمانة 

                                                                                                          الفنية املفتوحة العضــــــــــــوية املعنية بتبادل املعلومات التابعة لالتفاق، وميكن تكييفه بعد ذلك وتنقيحه من جانب األطراف، 
             حسب االقتضاء.

 
                  االســـتبيان كل ســـنتني                                                ســـيكون من الضـــروري اســـتعراض تنفيذ االتفاق باســـتخدام    ه                       كما اتفقت األطراف على أن  - 3

                                        يف البداية، وبعد ذلك بوترية حتددها األطراف.
 
                                                                                         وأعدت األمانة مســــــــــودة أوىل من االســــــــــتبيان لرصــــــــــد تنفيذ االتفاق، مع األخذ بعني االعتبار الشــــــــــروط الدنيا   - 4

                     فنية املفتوحة العضــــوية                                                                                  اليت ينص عليها االتفاق. وأحيلت هذه املســــودة إىل املشــــاركني يف االجتماع الثاين جملموعة العمل ال
         بــالوثيقــة    4                          االســــــــــــــتبيــان، كمــا يرد يف املرفق                                                                 املعنيــة بتبــادل املعلومــات التــابعــة لالتفــاق من أجــل اســــــــــــــتعراضــــــــــــــهــا. ويراعي

PSMA/2019/Inf.3   التعقيبــات املنبثقــة عن االجتمــاع الثــاين جملموعــة العمــل الفنيــة املفتوحــة العضــــــــــــــويــة املعنيــة بتبــادل                                                                                    
                                                                                               املعلومات. وإن األطراف مدعوة إىل مواصـــــــــــلة مناقشـــــــــــة حمتويات االســـــــــــتبيان والنظر يف اعتماده من أجل إصـــــــــــداره قبل 

  .    2020                    اجتماع األطراف يف عام                                                           االستعراض والتقييم األولني لفعالية االتفاق يف حتقيق أهدافه خالل
 

               ُ                            اإلجراءات التي ي قترح اتخاذها من جانب األطراف -    ً ثالث ا
 
ّ                                إّن األطراف مدعوة إىل القيام مبا يلي:  - 5   
 

                                                                                                  النظر يف اعتماد االســــــتبيان، كما اســــــتعرضــــــته جمموعة العمل الفنية املعنية بتبادل املعلومات يف اجتماعها الثاين،  •
               وتقدمي تعقيبات؛

                                                 موعد إصدار االستبيان اإللكرتوين واإلطار الزمين للردود؛     حتديد   و  •
                       نتائج االستبيان ونشرها.                       وإسداء املشورة حول حتليل  •

 


