
1 

  من اتفاق منظمة األغذية والزراعة 6مجموعة العمل المخصصة بموجب الجزء  اختصاصات
  لمنع الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم دولة الميناءالتي تتخذها تدابير البشأن 

 وردعه والقضاء عليه

  الخلفية

انوين دوندولة امليناء ملنع الصـــيد غري الق اليت تتخذها تدابريالمن اتفاق منظمة األغذية والزراعة بشـــأن  21املادة   -1
"األطراف") مبنح  ييلما  االتفاق (يفيف ما يلي "االتفاق") تطالب األطراف  ودون تنظيم وردعه والقضــاء عليه (يف إبالغ

ع االتفاق. األطراف يف ما يتعلق بتنفيذ تدابري دولة امليناء مبا يتماشى م االعرتاف الكامل للمتطلبات اخلاصة للدول النامية
  وترفع توصـــــــــــــــيات تقارير دورية  تقدممن املادة املذكورة األطراف بإنشـــــــــــــــاء جمموعة عمل خمصـــــــــــــــصـــــــــــــــة  6وتطالب الفقرة 

  إىل األطراف بشأن آليات التمويل.

  إنشاء مجموعة العمل المخصصة

من االتفاق. 21املادة من  6الفقرة يتم إنشاء جمموعة العمل املخصصة مبوجب   -2

تتألف جمموعة العمل املخصصة من ممثلني عن األطراف.  -3

يف حالة عدم التوصل إىل توافق يف اآلراء، تنتخب جمموعة العمل املخصصة باألغلبية البسيطة لألطراف احلاضرة  -4
الدول  من بني ا(أو نوابا) للرئيس من بني األطراف ملدة ســـــــــــنتني، على أن ميثل أحدهم طرفً واملصـــــــــــوتة، رئيســـــــــــا هلا ونائبا 

  النامية.

توفر إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف املنظمة اخلدمات جملموعة العمل املخصصة.  -5

  المراقبون

اجتماعات جمموعة العمل املخصصة:تكون اجلهات التالية مؤهلة للمشاركة بصفة مراقب يف   -6

  ؛قايف هذا االتف اجلهات األخرى غري األطراف اليت هلا مصلحة يف أن تصبح طرفًاعون وسائر املوقّ   (أ)
  املنظمات احلكومية الدولية اليت تشمل واليتها معاجلة تدابري دولة امليناء؛ و   (ب)
  ا باالتفاق.اهتمامه بدتاملنظمات الدولية غري احلكومية اليت أو   (ج)
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جمموعة العمل املخصصة وفقا لتقدير الرئيس. خماطبةجيوز للمراقبني   -7

ال يشارك املراقبون يف صنع القرار.  -8

  مهام مجموعة العمل المخصصة

توصيات إىل األطراف بشأن ما يلي:رفع جمموعة العمل املخصصة تقارير وت قدمت  -9

  إنشاء آلية للتمويل؛  (أ)
أولويات استخدام آلية التمويل؛ و   (ب)
وحتديد الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملؤسسات املالية الدولية، واملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي،   (ج)

واملؤســـــســـــات الوطنية، واملنظمات غري احلكومية، واملؤســـــســـــات، فضـــــال عن األشـــــخاص الطبيعيني واالعتباريني، 
  آللية التمويل.طوعية مالية  مسامهاتمة تقدمي املنظ تطلب منهمالذين 

  اجتماعات مجموعة العمل المخصصة

مــدة ترتاوحرومــا بعــد للمنظمــة يف قر الرئيســـــــــــــــي امليعقــد االجتمــاع األول جملموعــة العمــل املخصـــــــــــــــصـــــــــــــــــة يف   -10
ن يكون ذلك أ، ويفضل على األقلّ  مرة كل سنتني بعد ذلك جتتمعو دخول االتفاق حيز النفاذ،  على ايومً  120و 90بني 

جيوز ألي طرف لمنظمة. و الرئيســـي لقر امليف يف منظمة األغذية والزراعة اجتماعات جلنة مصـــايد األمساك  على التوايل بعد
  املخصـــــــــــــــصـــــــــــــــة، واليت تعقد إذا وافق على هذا الطلب الثلث أو أكثر  العملطلب عقد اجتماعات إضـــــــــــــــافية جملموعة 

  .فمن األطرا

  النفقات

 تاخلاصـــــة أو حيصـــــلون على املوارد املالية الضـــــرورية حلضـــــور اجتماعام االتكاليف على نفق املشـــــاركون يتحمل  -11
ــــــــا  ــــــــار إليهـ ــــــــة املشـ جمموعة العمل املخصصة. وميكن متويل حضور ممثلي الدول النامية األطراف يف االتفاق من خالل اآلليـ

  (أ).9الفقرة  يف

(أ).9آلية التمويل املشار إليها يف الفقرة  بواسطةوتتم تغطية النفقات اإلدارية جملموعة العمل املخصصة   -12

إدارة مصـــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف املنظمة تقارير تقدمها إىل جمموعة العمل املخصـــــــــــــــصـــــــــــــــة تعدّ   -13
  .12بشأن استخدام النفقات املشار إليها يف الفقرة 
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  العمللغة 

قة بعملليزية، ويتم إعداد الوثائق املتعلكاجتماعات جمموعة العمل املخصــــصــــة باللغة اإلن تعقدمن حيث املبدأ،   -14
  ليزية.كجمموعة العمل املخصصة باللغة اإلن

  التقرير العام عن أنشطة مجموعة العمل المخصصة

تعّد إدارة مصـــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف املنظمة تقريرا عاما عن أنشـــــــــطة جمموعة العمل املخصـــــــــصـــــــــة  -15
  .يف املنظمة اجتماعات جلنة مصايد األمساكإىل األطراف وعلى سبيل اإلحاطة، إىل وتقدمه 

  صنع القرار

، تتخــذ قرارات جمموعــة4رئيس مبوجــب الفقرة نتخــاب رئيس ونــائــب (نواب) للات الراعيــة الجراءمع مراعــاة اإل  -16
  العمل املخصصة بتوافق اآلراء بني األطراف احلاضرة يف اجتماع جمموعة العمل املخصصة.

  المراجعة واالستعراض

هذه االختصاصات إذا استدعت الظروف ذلك. تقوم مبراجعةميكن لألطراف أن   -17

دف  24ويف إطار املادة   -18 ا جمموعة العمل املخصــصــة  من االتفاق، تســتعرض األطراف األنشــطة اليت تضــطلع 
  فعالية تنفيذ هذه االختصاصات.مدى تقييم 

  اإلعالن

علومـــاتمبة لمنظمـــاملوقع اإللكرتوين لإدارة مصـــــــــــــــــايـــد األمســـاك وتربيـــة األحيـــاء املـــائيـــة يف املنظمـــة على  حتتفظ  -19
من هذه االختصاصات. 15عن جمموعة العمل املخصصة مبا يف ذلك التقرير املرفوع وفقا للفقرة 


