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 إعداد هذه الوثيقة
 
االجتماع الثاين لألطراف يف االتفاق بشـــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء هذه هي النســـخة األخرية من تقرير  

ــاء عليه (االتفاق)   ــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضـــ ــيلي خالل الذي انعقد ملنع الصـــ ــنتياغو، شـــ يف ســـ
 .2019يونيو/حزيران  6إىل  3الفرتة املمتدة من 

 ملّخص
 
ــّمن هذه الوثيقـة تقرير   ــأن الـتدابري اليت تتخـذها دولة امليـناء ملنع تتضــــــــــــ االجتمـاع الـثاين لألطراف يف االتفـاق بشــــــــــــ

يف ســـنتياغو، شـــيلي خالل الفرتة الذي انعقد الصـــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضـــاء عليه (االتفاق)  
ا شــــــامًال  األطراف جرتأوقد   .2019يونيو/حزيران  6إىل   3املمتدة من   الئحة داخلية الجتماعات واعتمدت  اســــــتعراضــــــً

ــّلم ابلتحـد�ت فعّـال،  حنو على االتفـاق بتنفـيذ قـيام األطراف أبمهـية االجتمـاع وأقرّ . األطراف  األطراف تواجههـا اليت وســــــــــــ
ــيما  وال بذلك، القيام لدى  ــغرية  اجلزرية الدول  فيها مبا  النامية الدول من األطراف  ســ ــادت األطراف أبمهية النامية.    الصــ وأشــ

املســـــــــــــــاعـدة الفنـية اليت تقـدمهـا املنظمـة، ـبدعم من اجلهـات املـاحنـة، واألجهزة األخرى لألطراف من اـلدول الـنامـية من أجـل 
غ ودون تعزيز قدرهتا على تنفيذ التدابري اليت تتخذها دولة امليناء وغريها من أدوات ملكافحة الصــــــــيد غري القانوين دون إبال

 اليت تبذهلا األطراف ابجلهود االجتماع  وأقر  تنظيم وأكدت جمدًدا احلاجة إىل املضي قدًما يف تقدمي هذه املساعدة وتعزيزها.
ــال التجريبية للموانئ  االتفاق تطبيقات على  بيا�هتا هبدف حتميل ــارت املعينة،  وجهات االتصـــ  التطبيقات هذه أن إىل  وأشـــ

 ووافقت املعلومات، بتبادل املعنية الفنية العمل جمموعة عن أتييدها لتوصـيات وأعربت األطراف.  االتفاق تسـتويف متطلبات
 حتبيذها اســــتحداث نظام وأعربت عن ممكن، وقت  أقرب املعلومات يف  لتبادل العاملي يبدأ تشــــغيل النظام ضــــرورة أن على

 وضـــــــــــع منوذج املنظمة من وطلبت وتدرجييا للتنفيذ، يار�مع  �جا يســـــــــــتخدم متكامل  يعمل كنظام املعلومات  لتبادل عاملي
 آليات  اختصاصات واعتمدت األطراف. املعلومات  بتبادل املعنية  الفنية العمل  جملموعة  الثالث االجتماع  حبلول  للنظام  أويل

 ودون إبالغ دون  القانوين  غري الصـــــــــــــيد ملنع امليناء دولة تتخذها  التدابري اليت بشـــــــــــــأن  االتفاق من  6 اجلزء  مبوجب التمويل
ــاء وردعه تنظيم ــادر عن املنظمـة.  والقضــــــــــــ ـــندوق أمريكي  دوالر مليون 2.25 بتقـدمي النرويج وتعهـدت علـيه الصــــــــــــ  إىل صــــــــــــ

على حتســــني التنســــيق واالتســــاق يف املبادرات الرامية إىل بناء القدرات كذلك    االجتماع وشــــّجع.  التابع لالتفاق املســــاعدة
ــتخدام املوارد املتاحة وجتنّـًبا لتكرار اجلهود.  ا على كفاءة اسـ ــً ــتبيان األطراف واعتمدتحرصـ ــتعراض وتقييم االسـ  اخلاص ابسـ

 .2020 يونيو/حزيران من األول األسبوع خالل إطالقه على ووافقت االتفاق فعالية
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 افتتاح االجتماع 

ُعقد االجتماع الثاين لألطراف يف االتفاق بشــــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصــــــيد غري القانوين دون  -1
ــنتياغو، شـــــــــيلي خالل الفرتة املمتدة من  يونيو/حزيران  6إىل  3إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضـــــــــاء عليه (االتفاق) يف ســـــــ

ــر االجتمــــاع 2019 منظمــــات حكوميــــة دوليــــة  7دولــــة و 14من األطراف يف االتفــــاق ومراقبون من  43. وقــــد حضــــــــــــ
 .2منظمات غري حكومية دولية. وترد قائمة ابملشاركني ضمن املرفق  3و

ــيد  -2 ــيلي José Ramón Valente Viasوافتتح معايل الســـــ ــياحة يف حكومة شـــــ ــاد والتنمية والســـــ ، وزير االقتصـــــ
 ). 3رفق االجتماع وألقى كلمة افتتاحية (امل

وألقى بدوره الســيد جوزيه غراز�نو دا ســيلفا، املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة)، كلمة  -3
 ). 4افتتاحية (املرفق 

 انتخاب الرئيس و�ئب الرئيس

، مديرة الدائرة الوطنية للصـــــــــيد وتربية األحياء املائية Alicia Gallardo Lagnoّمت ابإلمجاع انتخاب الســـــــــيدة  -4
ــيد  ــة لالجتماع. وانُتخب ابإلمجاع الســــــــ ــيلي، رئيســــــــ ــياحة يف شــــــــ ــاد والتنمية والســــــــ  Ramón Vanالتابعة لوزارة االقتصــــــــ

Barneveldة، االحتاد ، �ئب رئيس الوحدة التابعة للمديرية العامة للشـــؤون البحرية والثروة الســـمكية يف املفوضـــية األوروبي
 األورويب، �ئًبا للرئيسة. 

 املقررتعيني 

 أوكلت األطراف إىل املنظمة مسؤوليات مقرر االجتماع. -5

 األعمال والرتتيبات اخلاصة ابالجتماع  جدولاعتماد 

 . 1اعتمد االجتماع جدول األعمال مع إجراء التعديالت الواردة ضمن املرفق  -6

، أوســـــــلو، 2017مايو/أ�ر    31-29كما حصـــــــل خالل االجتماع األول لألطراف (واتفقت األطراف على أنه،   -7
ــامـــة للمنظمـــة واملبـــادئ  ــوف يتبع هـــذا االجتمـــاع الالئحـــة العـ النرويج) ويف ظـــّل عـــدم وجود إجراءات متفق عليهـــا، ســــــــــــ

اهليئات واللجان املنشـــــأة من دســـــتور املنظمة، و  15و  14واإلجراءات الراعية لالتفاقيات واالتفاقات املربمة مبوجب املادتني 
 من الدستور، إىل حني اعتماد الئحة داخلية الجتماعات األطراف.  6مبوجب املادة 

 واتفقت األطراف على أن تتوىل املنظمة دور أمانة االجتماع. -8

 الجتماعات األطراف الداخليةالالئحة 

ا مفصـــًال ملشـــروع الالئحة الداخلية وبعد PSMA/2019/2عرضـــت األمانة الوثيقة  -9 . وأجرت األطراف اســـتعراضـــً
 .5التأكد من إجراء التغيريات يف ضوء التعليقات الواردة من األطراف، اعتمدت الالئحة الداخلية الواردة ضمن املرفق 
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عام  يف التدابري اليت تتخذها دولة امليناء الصــادر عن منظمة األغذية والزراعة  بشــأنحالة االتفاق 
 واملستجدات على صعيد تنفيذه 2009

طرفـًا منـذ  60إىل  48. وأقّر االجتمـاع ابرتفـاع عـدد األطراف من PSMA/2019/3عرضـــــــــــــــت األمـانـة الوثيقـة  -10
انعقاد االجتماع األول لألطراف. وأشــــــارت األطراف إىل أّن هذه الز�دة يف عدد األطراف وإّن كانت تشــــــكل إجنازًا هاًما 

 فإّن التنفيذ الفعلي لالتفاق يستوجب اعتماده على حنو أكرب ودعت اجلهات اليت مل تنضّم إليه بعد إىل القيام بذلك. 

أن تقوم األطراف بتنفيذ االتفاق على حنو فّعال مع اإلشـــــــــــــارة إىل التحد�ت اليت تواجهها وأقّر االجتماع أبمهية   -11
األطراف لدى القيام بذلك، وال ســــــيما األطراف من الدول النامية مبا فيها الدول اجلزرية الصــــــغرية النامية. وأثىن االجتماع 

تحد�ت، وال ســـــــــيما اإلجراءات الرامية إىل اســـــــــتعراض  على اجلهود احلثيثة اليت بذلتها األطراف يف ســـــــــبيل مواجهة هذه ال
الســياســات والتشــريعات وتعديلها وتعزيز القدرات التشــغيلية وحتســني الرتتيبات املؤســســية القائمة لديها مبا ميّكنها من تنفيذ 

 االتفاق بشكل فعال. 

تـــدابري حمـــددة ملواجهتهـــا ختـــاذ االتحـــد�ت اليت تعرتض األطراف متنوعـــة وتتطلـــب ابلتـــايل ن وأقّرت األطراف أب -12
ابلشــــــكل املناســــــب. وأشــــــادت األطراف أبمهية املســــــاعدة الفنية اليت تقدمها املنظمة، بدعم من اجلهات املاحنة، واألجهزة 

املينـاء وغريهـا من أدوات  ةاألخرى لألطراف من الـدول النـاميـة من أجـل تعزيز قـدرهتـا على تنفيـذ التـدابري اليت تتخـذهـا دولـ 
الصـــــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وأكدت جمدًدا احلاجة إىل املضـــــــــــي قدًما يف تقدمي هذه املســـــــــــاعدة ملكافحة  
 وتعزيزها. 

ــاط وأ -13 ــاعحـ ا ابلتقـــدم االجتمـ ــً ــدابري تنفيـــذ يف احملرز علمـ ــا يتعلق ابلتـ ــاق يف مـ ــا اليت االتفـ ــذهـ ــة تتخـ ــاء دولـ  يف املينـ
 املنظمات يف امليناء  دولة تدابري اعتماد الرتويج ملواصلة  على األطراف  وُشجِّعت  األمساك،  مصايد إلدارة اإلقليمية املنظمات
ــايـد إلدارة اإلقليميـة  مواءمـة تعزيز على األطراف ُحثـت وعالوة على ذلـك،. موجودة فعال تكون ال حيثمـا األمسـاك مصـــــــــــــ
 واالمتثال  ورصدها  تنفيذها يكفل  مبا  لالتفاق،  الدنيا  املعايري  مع  األمساك  مصايد  إلدارة اإلقليمية  للمنظمات  القائمة التدابري

 هلا.

الضــــــوء على اإلجراءات ســــــلطت مراقب واليت اليت تتمتع بصــــــفة  وأثىن االجتماع على البيا�ت اليت ألقتها الدول  -14
املبذولة لالنضــــــــمام إىل االتفاق امليناء متاشــــــــًيا مع االتفاق، ابإلضــــــــافة إىل اجلهود  ةاملتخذة لتنفيذ التدابري اليت تتخذها دول

 كأطراف فيه. 

 نقل املعلومات وتبادهلا إلكرتونًيا ونشرها
املعينة  وجهات االتصــــال التجريبية للموانئ  االتفاق تطبيقاتوعرضــــت   PSMA/2019/4األمانة الوثيقة   قدمت -15

 أنواليت أعّدهتا املنظمة للدول لكي تعّني املوانئ وتتبادل املعلومات عن جهات االتصــــــال الوطنية. وأشــــــارت األطراف إىل 
 واتفقت على اعتمادها.  االتفاق تستويف متطلبات التطبيقات هذه

أنــه، اعتبــارًا من  وأقّر االجتمــاع جبهود األطراف من أجــل حتميــل بيــا�هتــا يف هــذه التطبيقــات مع اإلشـــــــــــــــارة إىل -16
ــافة إىل  32من املوانئ وقام    331، جرى تعيني 2019يونيو/حزيران  3 من األطراف بتحميل املعلومات املرتبطة هبا، ابإلضـــــ

دولة. وُدعيت األطراف اليت مل تبادر إىل ذلك بعد إىل تعيني املوانئ وجهات االتصـــــــــال   42جهات االتصـــــــــال الوطنية من 
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الوطنية وحتميل املعلومات ذات الصــــــلة. وأشــــــار عدد من األطراف إىل أ�ا عيّنت مؤخرًا موانئ ســــــيجري حتميلها يف وقت 
ــفة مراقب  . ومت إبالغ الدول االتفاققريب على تطبيقات  ا حتميل أبنه اباليت تتمتع بصــــــــــــ ــً ــتطاعة غري األطراف أيضــــــــــــ ســــــــــــ

 معلومات تتعلق جبهات االتصال الوطنية بغرض تسهيل تنفيذ االتفاق. 

ورّحب االجتماع بنتائج االجتماعني األول والثاين جملموعة العمل الفنية املفتوحة العضـــــــــــوية املعنية بتبادل املعلومات   - 17
) 2019مايو/أ�ر   17- 15؛ ســــــــيول، مجهوريّة كور�،  2018أبريل/نيســــــــان   20- 16التابعة لالتفاق (لندن، اململكة املتحدة، 
ــبة إىل   ــة اجلدوى اجلارية ل وأثنت على عمل املنظمة ابلنســـــــــ ــع دراســـــــــ نظام عاملي لتبادل املعلومات دعًما لتنفيذ االتفاق. وضـــــــــ

وأكدت األطراف جمدًدا أّن نقل املعلومات وتبادهلا إلكرتونًيا ونشــــرها هي عناصــــر رئيســــية من االتفاق وتتســــم أبمهية خاصــــة 
 هذا النظام يف املستقبل.  وضع عّهدت بتقدميها ل آيسلندا على األموال اليت ت   مجهورية  لتحقيق أهدافه وأبدت تقديرها حلكومة 

دأ تشـــــــغيل وأيّدت األطراف توصـــــــيات جمموعة العمل الفنية املعنية بتبادل املعلومات واتفقت على ضـــــــرورة أن يب -18
 كخطوة  على وجه اخلصــــــوص، ينبغي، االتفاقســــــتيفاء متطلبات الو   .وقت ممكنقرب لنظام العاملي لتبادل املعلومات يف أا

 القانون إلنفاذ  احلسـاسـةنتائج عمليات التفتيش بتبادل  القيام بشـكل آمن على إكمال القدرة  ممكن،  وقت أقرب ويف  أوىل
ــتحـداث  عن وأعربـتعن رفض الـدخول إىل املوانئ.  واملعلومـات  كنظـام  يعمـل املعلومـات لتبـادل عـاملي نظـامحتبيـذهـا اســــــــــــ

ــتخـدم متكـامل ا  يســــــــــــ هلذا النظـام قـبل انعقـاد االجتمـاع أويل وطلـبت من املنظمـة إعداد منوذج  للتنفـيذ، وتدرجييـًا معـيار�ً   �جـً
هذا النظام بشـــكل وثيق مع األجهزة اإلقليمية املختصـــة ملصـــايد   وضـــعاملقبل جملموعة العمل. وجرى التشـــديد على ضـــرورة 

بري اليت تتخذها دولة امليناء، واالشـرتاطات األمساك والشـبكات ذات الصـلة مع مراعاة النظم الوطنية واإلقليمية القائمة للتدا
اخلاصـــــة ابألطراف من الدول النامية إضـــــافة إىل اســـــتمرارية األعمال التجارية واشـــــرتاطات االنتعاش والســـــرية. وإضـــــافة إىل 

الســــــجل العاملي على أن املشــــــاركة النشــــــطة للدول ميكن أن تكون عنصــــــرًا مهًما لتعظيم إمكا�ت  األطراف  اتفقتذلك، 
أن املنظمة على  تعجِ لنظام العاملي لتبادل املعلومات. وشُـــ دعًما لعمل ا فن الصـــيد وســـفن النقل املربّدة وســـفن التموينلســـ 

من تقييم اليت هلا ظروف خمتلفة يف عدد من األقاليم مبا يضــــــمن متكني األطراف األويل هذا النموذج ختترب بشــــــكل شــــــامل 
 واحلد من األعباء.جدواه 

طلب االجتماع من املنظمة إعطاء مزيد من التفاصـــيل لألطراف عن نتائج دراســـة اجلدوى ابإلضـــافة إىل ذلك، و  -19
ــغيل  ــة ابلنظام العاملي لتبادل املعلومات، مبا يف ذلك تكاليف التطوير وتكاليف التشـــ ــائل املتعلقة ابللغة ومحاية اخلاصـــ واملســـ

ــوص ا وبر�مجواإلطار الزمين البيا�ت  خالل االجتماع املقبل جملموعة ة ذلك تنفيذ، على أن جتري مناقـشـــــــــــــ لالعمل خبصــــــــــــ
 العمل. 

 متطلبات الدول النامية
. وأشــــارت األطراف إىل اجلهود اليت تبذهلا جمموعة العمل املخصــــصــــة PSMA/2019/5عرضــــت األمانة الوثيقة  -20

من االتفاق) منذ االجتماع األول لألطراف،   6اليت أنشـــــــــــأهتا األطراف يف االتفاق (جمموعة العمل املنشـــــــــــأة مبوجب اجلزء 
من االتفاق. وقد  6خاصـــــة يف ما يتعلق ابســـــتعراض ومراجعة مشـــــروع اختصـــــاصـــــات آليات التمويل املدرجة ضـــــمن اجلزء 

 .6اعتمدت األطراف هذه االختصاصات اليت ترد ضمن املرفق 

مبا يف ذلك حســـــــــــــاب (حســـــــــــــاابت) األمانة لدعم   وأقّرت األطراف أبمهية خمتلف اخليارات املتاحة آلليات التمويل  -21
ــاصــــــات  17األغراض الواردة يف الفقرة   ــر برب�مج التنمية العاملي  ، من االختصــــ ــيما ارتباطها املباشــــ تنفيذ   لدعم لمنظمة ل وال ســــ
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ة اليت االتفاق والصـــــــــكوك املكملة ملكافحة الصـــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. وأثىن االجتماع على اجلهات املاحن 
تســـــــاهم ابلفعل يف هذا الرب�مج وأبدى تقديره للدعم الفين املقّدم لألطراف ولغري األطراف من أجل تعزيز قدرهتا على تطبيق  

األطراف من   اجلهات املاحنة ملواصـــلة دعم األطراف وغري عهدات التدابري اليت تتخذها دولة امليناء. ورّحب االجتماع كذلك بت 
ــارت ة جهودها لبناء قدراهتا من أجل تنفيذ االتفاق.  الدول النامية ومؤازر  ــامهات ي ل   قيمة   إىل  األطراف   وأشـــ  املالية س فقط املســـ
وأقّرت األطراف أيضـًا أبمهية اجلهود املبذولة خارج إطار   املمارسـات.   أفضـل  الفنية وتبادل  املسـاعدة  لتقدمي  ولكن أيضـا التعاون 

وال ســيما املســاعدة الفنية واملالية الثنائية واملتعددة    ، من االتفاق   21لمادة ل  ا صــندوق املســاعدة التابع لالتفاق وإن كانت دعمً 
مية إلدارة مصـايد األمساك وغريها األطراف من قبل عدد من األطراف، ابإلضـافة إىل الدعم املقّدم من خالل املنظمات اإلقلي 

 . اإلقليمية مصايد األمساك من أجهزة 

صــــــــندوق املســــــــاعدة التابع  أمريكي إىل  دوالر مليون 2.25 تبلغ  مســــــــامهة بتقدمي النرويج بتعهد االجتماع ورحب -22
 .2022-2019 للفرتة لالتفاق 

وابإلشــــــــــــارة إىل األنشــــــــــــطة واجلهود اجلارية العديدة لدعم تنمية القدرات يف جمال تنفيذ االتفاق، أّكد االجتماع  -23
ــتوى الوعي جمدًدا احلاجة إىل   ــّجع االجتماع رفع مســــــــــــ ابملوارد املتاحة والدعم لبناء القدرات من أجل تنفيذ االتفاق. وشــــــــــــ

ا على كفاءة اســــتخدام املوارد املتاحة كذلك على حتســــني التنســــيق واالتســــاق يف املبادرات  الرامية إىل بناء القدرات حرصــــً
وجتنّـًبا لتكرار اجلهود. وقد شــــــــــّجعت األطراف هبذا الصــــــــــدد املنظمة على مواصــــــــــلة عملها لتطوير البوابة اخلاصــــــــــة بتنمية 

 القدرات.

ـــلة االعتمـاد على اـلدعم املـتاح  -24 د من األطراف وغري األطراف من لعـديـ لوأكـّد االجتمـاع جمـدًدا احلـاجـة إىل مواصــــــــــــ
مت الـدول النـاميـة وعلى تقـدمي هـذا النوع من الـدعم لألطراف وغري األطراف من الـدول النـاميـة اليت مل حتصـــــــــــــــل عليـه بعـد. و 

ــة إىل  حلاجة املاإلقرار اب ــاملة مبا يليب احتياجات الدول النامية  اســ ــاعدة الشــ ــلة توفري املســ ــياســــات مع مواصــ الرتكيز على الســ
ابإلضافة إىل ضمان توفري التدريب   ،القدرات املؤسسيةاإلطار و إرساء  و ريعات والعمليات والرصد واملراقبة واإلشراف، والتش

 مالقانوين دون إبالغ ودون تنظي لصـيد غريابجرى التشـديد على احلاجة إىل مواصـلة العمل يف جمال التوعية كما  املناسـب.  
 . تهاآلليات املتاحة ملكافحو 

 تنفيذ االتفاق واستعراضه وتقييمهرصد 
أثنت األطراف على جهود جمموعة العمل الفنية املفتوحة العضـــــوية و .  PSMA/2019/6عرضـــــت األمانة الوثيقة  -25

وتقييم املعنية بتبادل املعلومات من أجل اســــتعراض االســــتبيان وتنقيحه لكي يصــــبح أداة تســــاعد األطراف على اســــتعراض 
 .24 تهق أهدافه كما ترد يف مادكفاءة االتفاق يف حتقي

وأشارت األطراف إىل أّن االستبيان يشّكل أداة أولية ميكن استخدامها يف عملية رصد واستعراض كفاءة االتفاق  -26
 وأنه جيوز تعديله وتكييفه مبا يتناسب مع االحتياجات املعّرب عنها من جانب األطراف.

) واتفقت على ضـــــــــرورة إطالقه خالل األســـــــــبوع األول من شـــــــــهر 7وقد اعتمدت األطراف االســـــــــتبيان (املرفق  -27
ــبتمرب/أيلول  2020يونيو/حزيران  ا حىت األول من ســــــــــــ ، فُتجري األمـانـة بعـد ذلـك حتليًال كميـًا 2020على أن يبقى مفتوحـً

أجهزة   األمانة ســـــتدعو ذلك،  إىل  وإضـــــافة لث لألطراف.التحليل قبل انعقاد االجتماع الثا اهذلإلجاابت. وســـــتتاح نتائج  
 .لالتفاق تنفيذها عن معلومات تقدمي إىل اإلقليمية األمساك مصايد
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 موعد ومكان انعقاد االجتماع القادم
أثىن االجتماع مع التقدير على أتكيد االحتاد األورويب عرضه استضافة االجتماع املقبل لألطراف خالل األسبوع  -28

، على أن حيدد مكان االجتماع يف وقت الحق. 2020ديســــــمرب/كانون األول  4نوفمرب/تشــــــرين الثاين إىل    30املمتد من 
رّحب االجتماع كما   .2022جمدًدا عرضــه اســتضــافة اجتماع األطراف خالل ســنة   اإندونيســيوفد  رحب االجتماع بتأكيد و 

 .2024بعرض حكومة إكوادور استضافة اجتماع األطراف خالل سنة 

وعرض وفد بريو بدوره اســــتضــــافة اجتماع جمموعة العمل الفنية املفتوحة العضــــوية املعنية بتبادل املعلومات خالل  -29
 .2021سنة 

 ونواب الرئيسالرئيس  انتخاب
من الالئحــة الــداخليــة الجتمــاعــات األطراف، انتخبــت األطراف الرئيس والنــائــب األول  3عمًال أبحكــام املــادة  -30

، رئيس Ramón Van Barneveldللرئيس ونواب الرئيس كأعضـــــــــــــاء يف مكتب االجتماع. وانُتخب ابإلمجاع الســـــــــــــيد 
ا. وانتخب الوحدة التابعة للمديرية العامة للشــــؤون البحرية والثروة الســــمكية يف املفوضــــية األوروبية، ا الحتاد األورويب، رئيســــً

التابعة للمديرية العامة الفرعية ، الرئيس التنفيذي ولشــــــــؤون مرافئ الصــــــــيد، الشــــــــعبة  Achmad Fauzieابإلمجاع الســــــــيد 
للرئيس. وانتخب ابإلمجاع ما يلي من أول للمصــــايد الطبيعية، وزارة الشــــؤون البحرية والثروة الســــمكية يف إندونيســــيا، �ئًبا  

 نوااًب للرئيس: أعضاء
 

، �ئب مدير الثروة الســــــــــمكية (ابلنيابة)، وزارة الثروة الســــــــــمكية واملوارد البحرية، Josephus Mamie الســــــــــيد •
 ؛سرياليون

 ، منّسقة الشؤون الدولية، وكيلة الثروة السمكية وتربية األحياء املائية، شيلي؛ Karin Mundnich والسيدة •

 الصيد يف جيبويت؛، مدير Ahmed Darar والسيد •

، �ئب رئيس قسـم اإلنفاذ، مكتب املسـتشـار العام، اإلدارة الوطنية للمحيطات والشـؤون Alexa Cole  والسـيدة •
  اجلوية، وزارة التجارة األمريكية، الوال�ت املتحدة األمريكية؛

 نيوزيلندا.، كبري املستشارين يف جمال االمتثال، وزارة الصناعات األولية، Andrew Wrightوالسيد  •

 أية مسائل أخرى
ا على ضـــمان االتصـــال  حمّدثة بتفاصـــيل االتصـــال بقائمة ســـتحتفظ  املنظمة أن  إىل االجتماع  أشـــار -31  الفعال حرصـــً

 .االتفاق هذا ألغراض
 اختتام االجتماع 

ــيدة   توجه -32 ــكر إىل الســـ ــتها الفعالة لالجتماع وأبدى تقديره  Alicia Gallardo Lagnoاالجتماع ابلشـــ على رائســـ
  امتـناـنهأعرب االجتمـاع عن كمـا دعم فين طوال مـدة انعقـاد االجتمـاع.  مـا ـقدمـته من حتضــــــــــــــريات و ـقامـت ـبه لألمـاـنة على مـا  
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يوم بعد ظهر  حلكومة شـــــــيلي على كرم اســـــــتضـــــــافتها هذا االجتماع. واختتم االجتماع أعماله يف متام الســـــــاعة اخلامســـــــة من  
 . 2019يونيو/حزيران  5

 اعتماد التقرير
.شيلي سانتياغو، يف 2019يونيو/حزيران  6متام الساعة الرابعة بعد ظهر يوم  يف التقرير اعُتمد -33
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 1املرفق 

 جدول األعمال واجلدول الزمين

 

   2019يونيو/حزيران  3 اإلثنني
 

 9:30الفرتة الصباحية، الساعة 
 

 افتتاح االجتماع -1
 انتخاب الرئيس و�ئب الرئيس -2
 تعيني املقرر -3
 اعتماد جدول األعمال والرتتيبات اخلاصة ابالجتماع -4
 الالئحة الداخلية الجتماعات األطراف وأي جمموعات عمل فرعية  -5
 

 14:30 فرتة بعد الظهر، الساعة 
 
 الالئحة الداخلية الجتماعات األطراف وأي جمموعات عمل فرعية (تكملة) -5
 

 2019يونيو/حزيران  4الثالاثء، 
   9:30الفرتة الصباحية، الساعة 

 
 2009حـالـة االتفـاق بشـــــــــــــــأن التـدابري اليت تتخـذهـا دولـة املينـاء الصـــــــــــــــادر عن منظمـة األغـذيـة والزراعـة يف عـام  -6

 واملستجدات على صعيد تنفيذه
 

 14:30 فرتة بعد الظهر، الساعة 
 
 نقل املعلومات وتبادهلا إلكرتونًيا ونشرها -7

نـتائج االجتمـاعني األول والـثاين جملموعـة العمـل الفنـية املعنـية بتـبادل املعلومـات والـتابعـة لالتفـاق بشــــــــــــــأن  7-1
 التدابري اليت تتخذها دولة امليناء 

 املوانئ وجهات االتصال الوطنية احملددة  7-2
 تطوير نظام لتبادل املعلومات إلكرتونًيا 7-3
 اق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء الصفحة اإللكرتونية اخلاصة ابالتف 7-4
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 2019يونيو/حزيران  5األربعاء، 
 

 9:30الفرتة الصباحية، الساعة 
 

 متطلبات الدول النامية -8

 العمل املنشأة مبوجب اجلزء السادس  جملموعةنتائج االجتماعني األول والثاين  8-1

 الدول الناميةاختصاصات آلية التمويل ملساعدة األطراف من  8-2

ــأن التــدابري  8-3 ــأن تنميــة القــدرات لـدعم تنفيــذ االتفــاق بشـــــــــــــ بر�مج منظمــة األغـذيـة والزراعـة العــاملي بشـــــــــــــ
 تتخذها دولة امليناء  اليت

 
 14:30 فرتة بعد الظهر، الساعة 

 
 رصد تنفيذ االتفاق واستعراضه وتقييمه -9

 مسودة استبيان لرصد تنفيذ االتفاق واستعراضه وتقييمه  9-1

 موعد إطالق االستبيان والفرتة املخصصة لرفع التقارير واإلطار الزمين  9-2

 موعد ومكان انعقاد االجتماع القادم -10

 أية مسائل أخرى  -11

 اختتام االجتماع -12

 
 2019يونيو/حزيران  6اخلميس، 

 فرتة صباحية حرة 
 

 14:30 بعد الظهر، الساعة فرتة 
 

 اعتماد التقرير -13
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 2املرفق 
 قائمة ابملشاركني

PARTIES/PARTES 
 
AUSTRALIA/AUSTRALIE 
 
Head of Delegation 
Mr Anthony HARMAN 
Director 
Fisheries Branch 
Governance and Environment 
Department of Agriculture and Water 
Resources 
Phone:  
Email: Tony.j.harman@agriculture.gov.au 
 
Alternate(s) 
Mr Luke ROBERTSON 
Policy Officer 
Fisheries Branch 
Governance and Environment 
Department of Agriculture and Water 
Resources 
Phone:  
Email: Luke.robertson@agriculture.gov.au 
 
Observer 
Mr Amilcar Oswaldo NOGUERA PRATO 
Research Officer 
Department Agriculture and Water Resources 
Embassy of Australia Chile 
Phone: +56975747271 
Email: Amilcar.NogueraPrato@dfat.gov.au 
 
CABO VERDE 
 
Head of Delegation 
Mr Hélder Maikon RODRIGUES PIRES 
Inspetor de Pescas 
Phone: +2385162642 
Email: helder.pires@mem.gov.cv 
 
CHILE/CHILI 
 
Jefe de Delegación 
Mr Eduardo RIQUELME PORTILLA 
Subsecretario 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
Phone: +56 322502801 
Email: eportilla@subpesca.cl 
 

Suplente(s) 
Ms Karin MUNDNICH WIEGOLD 
Coordinadora 
Asuntos Internacionales 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
Phone: +56322502836 
Email: kmundnich@subpesca.cl  
 
Ms Katherine Bernal SAAVEDRA 
Abogada 
Unidad Asuntos Internacionales 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
Phone: +56322502804 
Email: kbernal@subpesca.cl  
 
Ms Alicia GALLARDO LAGNO 
Directora 
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
Phone:  
Email: agallardol@sernapesca.cl 
 
Mr Alejandro COVARRUBIAS 
Coordinador 
Asuntos Internacionales 
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
Phone:  
Email: acovarrubias@sernapesca.cl 
 
Mr Rodrigo OLSEN 
Embajador 
Dirección de Medio Ambiente y Asuntos 
Oceánicos 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Phone:  
Email: rolsen@minrel.gob.cl 
 
Mr Salvador VEGA 
Dirección de Medio Ambiente y Asuntos 
Oceánicos 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Phone:  
Email: svega@minrel.gob.cl 
 
Ms Jacqueline SALAS QUIROGA 
Cooperación, Unidad Asuntos Internacionales 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
Phone:  
Email: jsquiroga@subpesca.cl 
 

mailto:Tony.j.harman@agriculture.gov.au
mailto:Luke.robertson@agriculture.gov.au
mailto:Amilcar.NogueraPrato@dfat.gov.au
mailto:helder.pires@mem.gov.cv
mailto:agallardol@sernapesca.cl
mailto:acovarrubias@sernapesca.cl
mailto:rolsen@minrel.gob.cl
mailto:svega@minrel.gob.cl
mailto:jsquiroga@subpesca.cl
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H.E. José Ramón VALENTE 
Ministro 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 
Phone:  
Email: peguiguren@economia.cl 
 
Observador 
Ms Minerva ACUÑA 
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
Phone: + 
Email: macuna@sernapesca.cl 
 
Mr Carlos AHUMADA 
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
Phone:  
Email: cahumadaq@sernapesca.cl 
 
Ms Paola Arroyo Mora 
Encargada Fiscalización Pesquera y Recursos 
Marinos 
Dirección Intereses Maritimos 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Phone:  
Email: parroyom@dgtm.cl 
 
Ms Daniela Cáceres CÁCERES 
Jefa 
Departamento Análisis Sectorial 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
Phone:  
Email: dcaceres@Subpesca.cl 
 
Mr Francisco FERNÁNDEZ 
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
Phone: + 
Email: ffernandezu@sernapesca.cl 
 
Ms Jessica FUENTES 
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
Phone:  
Email: ffuentes@sernapesca.cl 
 
Mr Cristóbal HERNÁNDEZ 
Dirección de Medio Ambiente y Asuntos 
Oceánicos 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Phone:  
Email: chernandezc@minrel.gob.cl 
 
CA LT Jorge IMHOFF LEYTON 
Director de Intereses Marítimos y Medio 
Ambiente Acuático 
Armada 
Phone:  
Email: jimhoff@directemar.cl; jlavin@dgtm.cl 

Ms Ivonne MONTENEGRO 
Profesional 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
Phone:  
Email: imontenegro@subpesca.cl 
 
Mr José Pedro NÚÑEZ 
Jefe 
División Desarrollo Pesquero 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
Phone: +56322502812 
Email: jnunez@subpesca.cl 
 
Mr Rodrigo ORMAZÁBAL 
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
Phone:  
Email: rormazabal@sernapesca.cl 
 
Mr Cristian QUEZADA 
Unidad Asuntos Internacionales 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
Phone:  
Email: cquezada@subpesca.cl 
 
Mr Mauricio ULLOA ENCINA 
Profesional 
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
Phone:  
Email: mulloa@sernapesca.cl 
 
COSTA RICA 
 
Mr Méndez BARRIENTOS 
Jefe 
Asesoría Jurídica 
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 
Phone: +50688334455 
Email: hmendez@incopesca.go.cr 
 
CUBA 
 
H. E. Luis Orlando PAZ LÓPEZ 
Viceministro Primero 
de la Industria Alimentaria 
Phone: +5372123911 
Email: gloria.almandoz@minal.gob.cu 
 
DJIBOUTI 
 
Mr Ahmed DARAR 
Directeur de la Pêche 
Phone: +0025377845776 
Email: djidarar@hotmail.com 
 

mailto:peguiguren@economia.cl
mailto:macuna@sernapesca.cl
mailto:cahumadaq@sernapesca.cl
mailto:dcaceres@Subpesca.cl
mailto:ffernandezu@sernapesca.cl
mailto:ffuentes@sernapesca.cl
mailto:chernandezc@minrel.gob.cl
mailto:jlavin@dgtm.cl
mailto:imontenegro@subpesca.cl
mailto:rormazabal@sernapesca.cl
mailto:cquezada@subpesca.cl
mailto:mulloa@sernapesca.cl
mailto:hmendez@incopesca.go.cr
mailto:gloria.almandoz@minal.gob.cu
mailto:djidarar@hotmail.com
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DOMINICA/DOMINIQUE 
 
Mr Riviere SEBASTIEN 
Chief Fisheries Officer 
Phone: +17672761702 
Email: sebastien65@ufl.eu 
 
ECUADOR/ÉQUATEUR 
 
Mr Andrés ARENS HIDALGO 
Director Jurídico de Acuacultura y Pesca 
Phone: +593997993527 
Email: aarens@produccion.gob.ec 
 
EUROPEAN UNION (MEMBER 
ORGANIZATION)/UNION 
EUROPÉENNE (ORGANISATION 
MEMBRE)/UNIÓN EUROPEA 
(ORGANIZACIÓN MIEMBRO) 
 
Head of Delegation 
Mr Ramon VAN BARNEVELD 
Deputy Head of Unit 
DG for Maritime Affairs and Fisheries 
Unit B1: Ocean Governance, Law of the Sea, 
Artic Policy 
European Commission 
Phone: +3222984602 
Email: ramon.van-barneveld@ec.europa.eu 
 
Alternate(s) 
Mr Marc RICHIR 
Administrator 
European Commission 
DG for Maritime Affairs and Fisheries 
Unit B1: Ocean Governance, Law of the Sea, 
Artic Policy 
Phone: +32498958758 
Email: marc.richir@ec.europa.eu 
 
FIJI/FIDJI 
 
Head of Delegation 
H.E. Semi TULEVA KOROILAVESAU 
Minister for Fisheries 
Ministry of Fishery 
Phone: +6793301611 
Email: skoroilavesau@govnet.gov.fj 
 

Alternate(s) 
Ms Atelaite ROKOSUKA 
Deputy Secretary 
for Fisheries 
Phone: +6793222564 
Email: atelaite.rokosuka@govnet.gov.fj 
 
Mr Deo SARAN 
Ambassador Extraordinary & Plenipotentiary 
Permanent Representative of Fiji to FAO 
Phone: +3227369050 
Email: dsaran@fijiembassy.be 
 
Mr Meli WAKOLOWAQA RAICEBE 
Private Secretary 
to the Minister for Fisheries 
Phone: +6799928236 
Email: raicebe.meli@gmail.com 
 
GABON/GABÓN 
 
Mr Landry Stège IBOUILI IBOUILI 
Chargé d'études 
Ministère de la Pêche et de la Mer 
Phone: +24106505280 
Email: stegelandry@gmail.com 
 
GHANA 
Head of Delegation 
Mr Godfrey BAIDOO-TSIBU 
Director 
Western Regional Directorate of Fisheries 
Commision 
Phone: +233244544704 
Email: godfreytsibu.gbt@gmail.com 
 
GUINEA/GUINÉE 
 
Mr Amara CAMARA KABA 
Directeur national par intérim de la pêche 
maritime 
Phone: +00224621042758 
Email: amaragbe1@yahoo.fr 
 
GUYANA 
 
Mr Denzil ROBERTS 
Chief Fisheries Officer 
Fisheries Department 
Ministry of Aquaculture 
Phone: +5926419331 
Email: fisheriesguyana@gmail.com 
 

mailto:sebastien65@ufl.eu
mailto:aarens@produccion.gob.ec
mailto:ramon.van-barneveld@ec.europa.eu
mailto:marc.richir@ec.europa.eu
mailto:skoroilavesau@govnet.gov.fj
mailto:atelaite.rokosuka@govnet.gov.fj
mailto:dsaran@fijiembassy.be
mailto:raicebe.meli@gmail.com
mailto:stegelandry@gmail.com
mailto:godfreytsibu.gbt@gmail.com
mailto:amaragbe1@yahoo.fr
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INDONESIA/INDONÉSIE 
 
Head of Delegation 
Mr Gerry INDRADI 
Head 
Directorate of Trade, Commodity and 
Intellectual Property 
Ministry of Foreign Affairs 
Phone:  
Email: gerry.indradi@kemlu.go.id   
 
Alternate(s) 
Mr Achmad FAUZIE 
Subdivision for Operational and Harbour 
Master of Fishing Port 
Directorate General of Capture Fisheries 
Ministry of Marine Affairs and Fisheries 
Phone: +628176317898 
Email: achmad.fauzie.kkp@gmail.com  
 
Ms Desri YANTI 
Head 
Subdivision for United Nations Affairs 
Ministry for Marine Affaires and Fisheries 
Phone: +6281236002700 
Email: desri_jasmin@yahoo.com 
 
JAPAN/JAPON/JAPÓN 
 
Head of Delegation 
Mr Shingo OTA 
Councillor 
Fisheries Agency of Japan 
Phone: +81335912045 
Email: shingo_ota810@maff.go.jp 
 
Alternate(s) 
Mr Shogo SHINOHARA 
Assistant Director 
Fishery Division, Economic Affairs Bureau 
Ministry of Foreign Affairs 
Phone: +81355018332 
Email: shogo.shinohara@mofa.go.jp 
 
Mr Takaaki UMEDA 
Assistant Director 
International Affairs Division 
Fisheries Agency of Japan 
Phone: +81335911086 
Email: takaaki_umeda470@maff.gov.jp 

KENYA/KENIA 
 
Alternate 
Ms Lucy OBUNGU 
Acting Director 
Phone: +254722385671 
Email: lucyobungu@yahoo.com 
 
MADAGASCAR 
 
Mr Jean Louis RABE 
Adjoint Chef  
Service des Opérarions 
Phone: +261320703929 
Email: rabejeanlouis@gmail.com 
 
MAURITANIA/MAURITANIE 
 
Mr Mohamed ELMOCTAR  TOLBA 
Directeur de la Marine Marchande 
Phone: +222363613 
Email: tolbamoctar@yahoo.fr 
 
MYANMAR 
 
Alternate(s) 
Mr Aung Nyi TOE 
Director 
Department of Fisheries 
Ministry of Agriculture, Livestock and 
Irrigation 
Phone: +9595027462 
Email: aungnyitoe65@gmail.com 
 
NAMIBIA/NAMIBIE 
 
Head of Delegation 
H. E. Silvia MAKGONE 
Deputy Minister for Fisheries 
Ministry of Fisheries 
Phone:  
Email: 
 
Alternate(s) 
Mr Steven AMBABI 
Deputy Director 
Ministry of Fisheries 
Phone: +264642016202 
Email: steven.ambabi@mfmr.gov.na 
 
 

mailto:gerry.indradi@kemlu.go.id
mailto:achmad.fauzie.kkp@gmail.com
mailto:desri_jasmin@yahoo.com
mailto:shogo.shinohara@mofa.go.jp
mailto:lucyobungu@yahoo.com
mailto:rabejeanlouis@gmail.com
mailto:tolbamoctar@yahoo.fr
mailto:aungnyitoe65@gmail.com
mailto:steven.ambabi@mfmr.gov.na
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NEW ZEALAND/NOUVELLE-
ZÉLANDE/NUEVA ZELANDIA 
 
Head of Delegation 
Mr Andrew WRIGHT 
Senior Compliance Advisor 
Ministry for Primary Industries 
Phone: +6448194757 
Email: andrew.wright@mpi.govt.nz 
 
NORWAY/NORVÈGE/NORUEGA 
 
Head of Delegation 
Ms Ingrid VIKANES 
Senior Adviser 
Norwegian Ministry for Trade, Industry  
and Fishery  
Phone: +4795722703 
Email: in@nfd.dep.no 
 
Alternate(s) 
Mr Bjarne GARDEN 
Assistant Director 
The Knowledge Bank 
Section for knowledge programs 
Norwegian Agency for Development 
Cooperation 
Phone: +4790934504 
Email: bjarne.johan.garden@norad.no 
 
Mr Terje LOBACH 
Specialist Director 
Directorate of Fishery 
Phone: +4790835495 
Email: Terje.Lobach@fiskeridir.no 
 
Ms Hilde OGNEDAL 
Senior Legal Adviser 
Directorate of Fishery 
Phone: +4792089516 
Email: hilde.ogdenal@fiskedir.no 
 
OMAN/OMÁN 
 
Head of Delegation 
Mr Musallam Salim AHMED RAFEET 
Director 
Fisheries Affairs 
Directorate General of Fisheries 
Phone:  
Email:  
 

Observer 
Mr Tariq Darwish ANDHOOMA AL-ALAWI 
Head 
Export Section 
Directorate General of Fisheries 
Phone:  
Email:  
 
PALAU/PALAOS 
 
Mr Ngiratadch NGWAL 
Senior Adviser/Executive Director 
Phone: +6804884410 
Email: nngwal@gmail.com 
 
PANAMA/PANAMÁ 
 
Mr Heriberto Ramón VARELA VEGA 
Subdirector 
Inspección, Vigilancia y Control 
Phone: +50769023338 
Email: hvarela@arap.gob.pa 
 
PERU/PÉROU/PERÚ 
 
Jefe de Delegación 
Mr Andrés Martín GARRIDO SÁNCHEZ 
Director 
Asuntos Marítimos  
Ministerio de Relacciones Exteriores 
Phone: +51996366675 
Email: agarrido@rree.gob.pe 
 
PHILIPPINES/FILIPINAS 
 
Alternate(s) 
Mr Benjamin F.S. TABIOS, JR. 
Legal Officer 
Bureau of Fisheries and Aquatic Resurces  
Department of Agriculture 
Phone:  
Email: benjo_tabios@yahoo.com 
 
REPUBLIC OF KOREA/RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE/REPÚBLICA DE COREA 
 
Ms E Un-Hye LEE 
Assistant Director 
Phone: +8222660933 
Email: leh0508@korea.kr 
 
Mr Jin-Heung LEE 
Assistant Director 
Phone: +825145741 
Email: jinheung@korea.kr 

mailto:andrew.wright@mpi.govt.nz
mailto:in@nfd.dep.no
mailto:bjarne.johan.garden@norad.no
mailto:Terje.Lobach@fiskeridir.no
mailto:hilde.ogdenal@fiskedir.no
mailto:ngwal@gmail.com
mailto:hvarela@arap.gob.pa
mailto:agarrido@rree.gob.pe
mailto:benjo_tabios@yahoo.com
mailto:leh0508@korea.kr
mailto:jinheung@korea.kr
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Mr TaeHoon WON 
Policy analyst 
Phone: +82448687840 
Email: 4indamorning@kofci.org 
 
SAINT VINCENT AND THE 
GRENADINES/SAINT VINCENT ET LES 
GRENADINES/SAN VICENTE Y LAS 
GRANADINAS 
 
Mr Shamal CONNELL 
Fisheries Officer 
Ministry of Agriculture, Forestry, Fisheris, 
Rural Transformation, Industry and Labour  
Phone: +17844560505 
Email: volcanicsoils@hotmail.com 
 
SAO TOME AND PRINCIPE/SAO TOMÉ- 
ET-PRINCIPE/SANTO TOMÉ Y 
PRÍNCIPE 
 
Mr Germano DA GRAÇA QUARESMA DA 
SILVEIRA 
Juriste 
Département de la pêche industrielle 
Direction de Pêche  
Phone: +2399960655 
Email: lorendaniel1975@hotmail.com 
 
SENEGAL/SÉNÉGAL 
 
Mr Momadou NDIAYE 
Directeur  
Direction de la Protection et de la Surveillance 
des Pêches 
Phone: +2217763787 
Email: lamindiaye@gmail.com 
 
SIERRA LEONE/SIERRA LEONA 
 
Alternate(s) 
Mr Josephus MAMIE 
Acting Deputy Director of Fisheries 
Ministry of Fisheries and Marine Resources 
Phone: +23278162969 
Email: josephusmamie2013@gmail.com 
 

SOUTH AFRICA/AFRIQUE DU 
SUD/SUDÁFRICA 
 
Mr Mqondisi NGADLELA 
Chief Director (Acting) 
Monitoring, Control & Surveillance 
Department of Agriculture, Forestry and 
Fisheries 
Phone: +270214023550 
Email: MqondisiN@daff.gov.za 
 
Mr Andile MOSHANI 
Deputy Director 
Fishery Protection Vessels 
Department of Agriculture, Forestry and 
Fisheries 
Phone: +27214023066 
Email: andilemo@daff.gov.za 
 
SRI LANKA 
 
Mr Susantha Jayalal KAHAWATTA 
Deputy Director General 
Department of Fisheries & Aquatic Resources 
Phone: +0094112421956 
Email: sjksusantha@yahoo.com 
 
SUDAN/SOUDAN/SUDÁN 
 
Mr Hammad Shanto Salih IBRAHIM 
Diretor-General 
Fisheries and Aquaculture 
Ministry of Animal Resources and Fisheries 
Phone: +249961916581 
Email: shantosalih@yahoo.com 
 
THAILAND/THAÏLANDE/TAILANDIA 
 
Head of Delegation 
Mr Kanit NAKSUNG 
Director 
Fish Quarantine and Inspection 
Phone:  
Email: pholphisin@yahoo.com 
 
Alternate(s) 
Ms Jitpisut SANBOONPENG 
Fishery Biologist 
Phone:  
Email: pompam58@gmail.com 
 

mailto:4indamorning@kofci.org
mailto:volcanicsoils@hotmail.com
mailto:lorendaniel1975@hotmail.com
mailto:lamindiaye@gmail.com
mailto:josephusmamie2013@gmail.com
mailto:MqondisiN@daff.gov.za
mailto:andilemo@daff.gov.za
mailto:sjksusantha@yahoo.com
mailto:shantosalih@yahoo.com
mailto:pholphisin@yahoo.com
mailto:pompam58@gmail.com
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Mr Pholphisin SUVANACHAL 
Director 
Fisheries Foreign Affairs Division 
Phone:  
Email: pholphisin@yahoo.com 
 
TOGO 
 
Chef de délégation 
Mr Kossi AHOEDO 
Chef 
Section Promotion des Pêches 
Phone: +22890069510 
Email: kahoedo@yahoo.fr 
 
TONGA 
 
Mr Tuikolonghau HALAFIHI 
Chief Executive Officer 
Ministry of Fisheries 
Phone: +67621398 
Email: ceo@tongafish.gov.to  
 
Ms Losilini LOTOÁHEA 
Principal Fisheries Officer 
Phone: +67621399 
Email: losilini@gmail.com  
 
UNITED STATES OF AMERICA/ÉTATS- 
UNIS D'AMÉRIQUE/ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA 
 
Head of Delegation 
Ms Deirdre WARNER-KRAMER 
Acting Deputy Director 
Bureau of Oceans and International 
Environmental and Scientific Affairs 
U.S. Department of State 
Phone:  
Email: Warner-KramerDM@state.gov 
 
Alternate(s) 
Mr James BRUCE 
United States Coast Guard 
U.S. Department of Defence 
Phone:  
Email:  
 

Ms Alexa COLE 
Deputy Chief 
Enforcement Section, Office of General 
Counsel 
National Oceanic and Atmospheric 
Administration 
U.S. Department of Commerce 
Phone:  
Email: alexa.cole@noaa.gov  
 
Mr Todd DUBOIS 
Assistant Director 
Office of Law Enforcement 
National Oceanic and Atmospheric 
Administration 
U.S. Department of Commerce 
Phone:  
Email: todd.dubois@noaa.gov  
 
Ms Cheri MCCARTY 
Foreign Affairs Specialist 
Office of International Affairs and Sea Food 
Inspection 
National Oceanic and Atmospheric 
Administration 
U.S. Department of Commerce 
Phone:  
Email: cheri.mccarty@noaa.gov  
 
Ms Katheryn PATTERSON 
Foreign Affairs Specialist 
Office of Law Enforcement 
National Oceanic and Atmospheric 
Administration 
U.S. Department of Commerce 
Phone:  
Email: katheryn.patterson@noaa.gov 
 
Ms Amy STERN 
Attorney-Adviser 
Office of the Legal Adviser 
U.S. Department of State 
Phone: + 
Email:  
 
Ms Rebecca WINTERING 
Foreign Affairs Officer 
Bureau of Oceans and International and 
Scientific Affairs 
U.S. Department of State 
Phone:  
Email: WinteringRJ@state.gov 
 
  

mailto:pholphisin@yahoo.com
mailto:kahoedo@yahoo.fr
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URUGUAY 
 
Jefe de Delegación 
Mr Andrés DOMINGO 
Director 
Nacional de Recursos Acuáticos 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
de Uruguay 
Phone: +598064821776 
Email: uruit@ambasciatauruguay.it 
 
VANUATU 
 
Mr Wayne Tony TALEO 
Acting Compliance Manager 
Phone: +6787748506 
Email: ttaleo@vanuatu.gov.vu  
 
VIET NAM 
 
Mr Nguyen NGOC OAI 
Director General 
Directorate of Fisheries 
Ministry of Agriculture and Rural 
Development 
Phone:  
Email: nnoai.mard@gmail.com  
 
Ms Nguyen TRANG NHUNG 
Deputy Director 
Department of Science, Technology and 
International Cooperation, DOF 
Ministry of Agriculture and Rural 
Development 
Phone: +84912153865 
Email: trangnhungicd@gmail.com 
 
Mr Nguyen PHU QUOC 
Deputy Director 
Department of Capture Fisheries, DOF 
Ministry of Agriculture and Rural 
Development 
Phone: +84904972428 
Email: nguyenphuquoc.mard@yahoo.com 
 
 
Mr Pham QUANG HUY 
Official 
Department of International Cooperation 
Ministry of Agriculture and Rural 
Development 
Phone: +84902183220 
Email: quanghuy.icd@gmail.com 
 
 

OBSERVERS FROM OTHER STATES/ 
OBSERVATEURS D’AUTRES ÉTATS/ 
OBSERVADORES DE OTROS ESTADOS 
 
ARGENTINA/ARGENTINE 
 
Mr Martín Juan MAINERO 
Counsellor 
Ministry for Foreign Affairs 
Phone: + 541148198008 
Email: ain@mrecic.gov.ar 
 
BELIZE/BELICE 
 
Ms Felicia CRUZ 
Fisheries Officer 
Belize Fisheries Department 
Phone: +5016029708 
Email: felicia.cruz@fisheries.gov.bz 
 
BRAZIL/BRÉSIL/BRASIL 
 
Mr Diego Fernandes ALFIERI 
Third Secretary 
Agribusiness Promotion Division 
Ministry for Foregin Affairs 
Phone: +556120308927 
Email: diego.alfieri@itamaraty.gov.br 
 
CAMBODIA/CAMBODGE/CAMBOYA 
 
Mr Roitana BUOY 
Deputy Director - General 
Fisheries Administration 
Phone: +855125558090 
Email: roitana@gmail.com 
 
CANADA/CANADÁ 
 
Head of Delegation 
Mr Max KAPLAN 
Manager, External Relations 
Fisheries and Oceans Canada 
Phone: +16132977140 
Email: Max.Kaplan@dfo-mpo.gc.ca 
 
 
  

mailto:uruit@ambasciatauruguay.it
mailto:nnoai.mard@gmail.com
mailto:trangnhungicd@gmail.com
mailto:nguyenphuquoc.mard@yahoo.com
mailto:quanghuy.icd@gmail.com
mailto:ain@mrecic.gov.ar
mailto:felicia.cruz@fisheries.gov.bz
mailto:diego.alfieri@itamaraty.gov.br
mailto:roitana@gmail.com
mailto:Max.Kaplan@dfo-mpo.gc.ca
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COLOMBIA/COLOMBIE 
 
Jefe de Delegación  
Mr Miguel Ángel ARDILA ARDILA 
Jefe 
Oficina Asesora Jurídica 
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
Phone: +573770500 
Email: miguel.ardila@auanp.gov.co 
 
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 
CONGO/RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO/REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO 
 
Mr Stany NTAKA NSAMALO 
Chef de division en charge des traités et 
accords internationaux 
Direction des affaires juridiques et contentieux 
Phone: +243812894535 
Email: stanyntaka@hotmail.com 
 
DOMINICAN REPUBLIC/RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE/REPÚBLICA 
DOMINICANA 
 
Jefe de Delegación  
Mr Milton GINEBRA 
Director Ejecutivo 
Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura 
Phone: +18498170260 
Email: contacto@codopesca.gob.do 
 
GUATEMALA 
 
Jefe de Delegación  
Mr Carlos Francisco MARÍN ARRIOLA 
Director 
Dirección de Normatividad de la Pesca y 
Acuicultura 
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y 
Regulaciones 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación 
Phone: +50256840660 
Email: cfmarin1058@gmail.com 
 

HONDURAS 
 
Ms Mirella GONZÁLEZ FLORENTINO 
Lic. en biología 
Protección del Medio Marino 
Dirección General de la Marina Mercante 
Phone: +50487590772 
Email: bgonzalez@marinamercante.gob.hn 
 
PAPUA NEW GUINEA/PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE/PAPUA NUEVA 
GUINEA 
 
Ms Yaniba ALFRED 
Fisheries Inspector 
Phone: +67572286140 
Email: koimilla.alfred@gmail.com  
 
Mr Rodney KIRAROCK 
Fisheries Officer 
Phone: +006753090423 
Email: rkirarock@fisheries.gov.pg 
 
Ms Laurelle PENTANU 
Foreign Service Officer 
Department of Foreign Affairs 
Phone: +6753014163 
Email: lpentanu@gmail.com 
 
Ms Martina RAGAGALO 
Fisheries Inspector 
Phone: +6753090444 
Email: mragagalo993@gmail.com 
 
SAINT LUCIA/SAINTE-LUCIE/SANTA 
LUCÍA 
 
Ms Allena JOSEPH 
Fisheries Biologist 
Phone: +17587215078 
Email: allena.joseph@govt.lc 
 
SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA 
 
Jefe de Delegación 
Ms Teresa MOLINA SCHMID 
Subdirectora General 
Control e Inspección 
DG de Ordenación Pesquera y Acuicultura 
Secretaría General de Pesca 
Phone: +34913471948 
Email: tmolina@mapa.es 
 

mailto:miguel.ardila@auanp.gov.co
mailto:stanyntaka@hotmail.com
mailto:contacto@codopesca.gob.do
mailto:cfmarin1058@gmail.com
mailto:bgonzalez@marinamercante.gob.hn
mailto:rkirarock@fisheries.gov.pg
mailto:lpentanu@gmail.com
mailto:mragagalo993@gmail.com
mailto:allena.joseph@govt.lc
mailto:tmolina@mapa.es
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ZIMBABWE/ZIMBABUE 
 
Observer 
Ms Adroit TAKUDZWA 
CHAKANDINAKIRA 
Delegate 
Zimbabwe Parks and Wildlife Management 
Authority 
Phone: +2632427076258 
Email: achakandinakira@zimparks.org.zw 
 
OBSERVERS FROM 
INTERGOVERNMENTAL 
ORGANIZATIONS/OBSERVATEURS 
D'ORGANISATIONS 
INTERGOUVERNEMENTALES/ 
OBSERVADORES DE 
ORGANIZACIONES 
INTERGUBERNAMENTALES 
 
ACUERDO DE VIÑA DEL MAR 
 
Ms Paola ARROYO MORA 
Encargada Fiscalización Pesquera y Recursos 
Marinos 
Dirección Intereses Marítimos 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Phone:  
Email: 
 
BENGUELA CURRENT COMMISSION 
 
Mr Xolela WELLEM 
Compliance Manager 
Benguela Current Commission 
Phone: +26464406901 
Email: xolela@benguelacc.org 
 
PACIFIC ISLANDS FORUM FISHERIES 
AGENCY (FFA) 
 
Mr Peter GRAHAM 
Monitoring Control and Surveilance Policy 
Adviser 
Pacific Islands Forum Fisheries Agency 
Phone: +67721124 
Email: peter.graham@ffa.int 
 
Mr Pio MANOA 
Legal Counsel 
Pacific Islands Forum Fisheries Agency 
Phone: +67721124 
Email: pio.manoa@ffa.int 
 

CENTRO PARA LOS SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 
SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN DE 
LOS PRODUCTOS PESQUEROS DE 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
(INFOPESCA) 
 
Ms Graciela PEREIRA 
Directora Ejecutiva 
Centro para los servicios de información y 
asesoramiento sobre la comercialización de los 
productos pesqueros de América Latina y el 
Caribe 
Phone: +59829028701 
Email: Graciela.Pereira@infopesca.org  
 
INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE 
ORGANIZATION (INTERPOL) 
 
Mr Stuart BEBAN 
Criminal Intelligence Analyst, Environmental 
Security 
International Criminal Police Organization 
Phone: +6597321664 
Email: s.beban@interpol.int 
 
NORTH EAST ATLANTIC FISHERIES 
COMMISSION (NEAFC) 
 
Mr Darius CAMPBELL 
Secretary 
North-East Atlantic Fisheries Commission 
Phone: +4402076310016 
Email: Darius@neafc.org 
 
SOUTHEAST ASIAN FISHERIES 
DEVELOPMENT CENTER (SEAFDEC) 

Mr Kom SILAPAJARN 
Secretary-General 
Southeast Asian Fisheries Development 
Center 
Phone: +6629406326 
Email: sg@seafdec.org 
 
Mr Worawit WANCHANA 
Policy and Program Coordinator 
Southeast Asian Fisheries Development 
Center 
Phone: + 6629406326 
Email: worawit@seafdec.org 
 

mailto:achakandinakira@zimparks.org.zw
mailto:xolela@benguelacc.org
mailto:peter.graham@ffa.int
mailto:pio.manoa@ffa.int
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mailto:Darius@neafc.org
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OBSERVERS FROM INTERNATIONAL 
NON-GOVERNMENTAL 
ORGANIZATIONS/ 
OBSERVATEURS D'ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES NON 
GOUVERNEMENTALES/ 
OBSERVADORES DE 
ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES NO 
GUBERNAMENTALES 
 

THE PEW CHARITABLE TRUSTS 
 
Ms Tahiana FAJARDO VARGAS 
Senior Associate 
Ending Illegal Fishing Project 
The Pew Charitable Trusts 
Phone:0012025406988 
Email:tfajardovargas@pewtrusts.org 
 
Ms Dawn BORG COSTANZI 
Officer 
Ending Illegal Fishing Project 
The Pew Charitable Trusts 
Phone:00442075354237 
Email:dborgcostanzi@pewtrusts.org 
 
Mr Cristian Eugenio LABORDA MOR 
Consultant 
The Pew Charitable Trusts 
Phone:0056995785269 
Email:cristian.laborda@celaborda.com 
 
WORLD WILDLIFE FUND CHILE 
 
Ms Mariann BREU 
Manager 
Southern Cone Alliance 
World Wildlife Fund Chile 
Phone:0056944530028 
Email:mariann.breu@wwf.cl 
 
THE NATURE CONSERVANCY 
 
Ms Marta MARRERO 
Director 
Ocean Governance 
The Nature Conservancy 
Phone:0032468385448 
Email:marta.marreromartin@tnc.org 
 

FAO SECRETARIAT/SECRÉTARIAT DE 
LA FAO/SECRETARÍA DE LA FAO 
 
Julio A. BERDEGUE 
Assistant Director-General 
Regional Representative for Latin America and 
the Caribbean 
Phone: +56 2 29232302 
Email: RLC-ADG@fao.org 
 
Mr Árni M. MATHIESEN 
Assistant Director-General  
Fisheries and Aquaculture Department  
Phone: +390657056423 
Email: Skype: arni.mathiesen@fao.org  

Mr Matthew CAMILLERI 
Branch Head 
Fishing Operations and Technology Branch 
Fisheries and Aquaculture Policy and Resources 
Division 
Fisheries and Aquaculture Department 
Phone: +390657056435 
Email: matthew.camilleri@fao.org 
 
Mr Joao Alberto BATISTA NEVES 
FAO Consultant  
Fisheries Monitoring, Control, Surveillance and 
Compliance Expert 
Fishing Operations and Technology Branch 
Fisheries and Aquaculture Policy and Resources 
Division 
Fisheries and Aquaculture Department 
Phone:  
Email: joao.neves@fao.org 

Mr Lorenzo COPPOLA 
FAO Consultant 
Project Implementation 
Fishing Operations and Technology Branch 
Fisheries and Aquaculture Policy and 
Resources Division 
Fisheries and Aquaculture Department 
Phone: +390657056616 
Email: lorenzo.coppola@fao.org 
 
Ms Lori CURTIS 
Officer, Global Fisheries Instruments to 
combat IUU fishing 
Fishing Operations and Technology Branch 
Fisheries and Aquaculture Policy and 
Resources Division 
Fisheries and Aquaculture Department 
Phone: +390657056752 
Email: lori.curtis@fao.org 

mailto:matthew.camilleri@fao.org
mailto:joao.neves@fao.org
mailto:lorenzo.coppola@fao.org
mailto:lori.curtis@fao.org
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Ms Manuela CUVI 
Legal Officer 
Regional Office for Latin America and 
Caribbean 
Phone:  
Email: manuela.cuvi@fao.org 
 
Ms Fortuna D’ERRICO 
Office Assistant 
Fishing Operations and Technology Branch 
Fisheries and Aquaculture Policy and 
Resources Division 
Fisheries and Aquaculture Department 
Phone: +390657054838 
Email: fortuna.derrico@fao.org 
 
Ms Eszter HIDAS 
Officer 
Fishing Operations and Technology Branch 
Fisheries and Aquaculture Policy and 
Resources Division 
Fisheries and Aquaculture Department 
Phone: +390657050727 
Email: eszter.hidas@fao.org 
 
Mr Alessandro LOVATELLI 
Aquaculture Officer 
Regional Office for Latin America and 
Caribbean 
Phone: +56229232315 
Email: Alessandro.Lovatelli@fao.org 

 
Mr Blaise KUEMLANGAN 
Chief 
Development Law Service 
Legal office 
Phone: +390657054080 
Email: blaise.kuemlangan@fao.org 
 
Ms Adela REY ANEIROS 
FAO Consultant 
International Fisheries Policy and Legal 
Expert (IUU Fishing) 
Fishing Operations and Technology Branch 
Fisheries and Aquaculture Policy and 
Resources Division 
Fisheries and Aquaculture Department 
Phone:  
Email: adela.reyaneiros@fao.org 
 
Mr Javier VILLANUEVA 
FAO Consultant 
Consultor especialista en Pesca y Acuicultura 
de Recursos Limitados, 
Regional Office for Latin America and 
Caribbean 
Phone:  
Email: javier.villanueva@fao.org 
 

mailto:manuela.cuvi@fao.org
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 3املرفق 

 عايل السيدملالبيان االفتتاحي 
  José Ramón Valente Vias 

 وزير االقتصاد والتنمية والسياحة
 شيليحكومة  
 

Ser sustentables es un objetivo prioritario del ministerio de Economía y de la subsecretaría de Pesca. 
Por eso, estamos encantados de recibir esta conferencia y, por ello, tratamos de ayudar a que se genere 
la mayor adhesión posible a los principios de sustentabilidad de los recursos del mar y ayudar a que el 
sector, y sus recursos, pasen a ser una parte importante de la dieta de largo plazo de un mundo que crece 
aceleradamente en su demanda por proteínas”. 
 
El número de habitantes del mundo se ha multiplicado sustancialmente en los últimos 100 años, hemos 
pasado de cerca de mil millones de personas a siete mil quinientos millones de personas, 
aproximadamente; ha sido un crecimiento exponencial. Hoy, el mundo sigue creciendo, al 2050 
tendremos cerca de 10 000 millones de habitantes, o sea aún nos queda, no va a ser lo exponencial que 
fue el siglo pasado y esos habitantes necesitan ser alimentados.  
 
Sin embargo, lo que estamos viendo –principalmente- es un aumento muy significativo al acceso en el 
mundo a mejores oportunidades de alimentación por la vía de mayores ingresos a nivel mundial. El 
mundo crece, a veces crece más rápido, otras no tanto, pero crece en forma sostenida y eso ha permitido 
que en los últimos 20 años se haya cumplido el sueño de reducir sistemáticamente los niveles de pobreza 
en el mundo y de dar acceso a millones de personas a alimentos a los cuales antes no tenían acceso. 
Prioritariamente, cuando los habitantes del mundo tienen la posibilidad y el nivel de ingreso para 
hacerlo, eligen el consumo de proteínas.  
 
Las proteínas que vienen de la carne de pescado, junto con la del pollo, probablemente; es una de las 
más sanas, que viene sin grasas saturadas, por lo que combina los dos elementos de bienestar que  
—sobre todo— buscan las nuevas generaciones. Vivir larga y sanamente requiere de una ingesta 
proteínas importante y requiere bajar el consumo de grasas saturadas y esa combinación es exactamente 
la que provee la carne de pescado.  
 
Por lo tanto, para el mundo entero y para Chile como oportunidad, hacer sustentable este recurso es 
particularmente importante porque sabemos que la demanda por este recurso crece aceleradamente y 
va a seguir haciéndolo en los próximos años. Y si no nos preocupamos de controlar y de que los 
controles que tenemos sean efectivos, vamos a dilapidar este recurso y a privar al mundo de uno de los 
alimentos más sanos y eficientes para lograr los objetivos que tenemos. 
 
Planteo esto para poner en contexto la importancia que tiene una reunión como esta. Es de la mayor 
importancia porque es una forma, realmente, de solucionar un tema relevante, no sólo para Chile o 
alguno de los países miembros, sino que es relevante para la política alimentaria a nivel mundial.  
 
Los habitantes del mundo de aquí al 2050 necesitan más proteínas, idealmente libres de grasas saturadas, 
y esa combinación la tienen los recursos del mar. 
 
Les deseo el mayor de los éxitos en esta reunión, ojalá podamos lograr la mayor cantidad de acuerdos. 
Chile es un país lejano, como lo habrán notado quienes viajaron hasta acá, pero —una vez acá— los 
recibimos con todo el cariño con que recibimos a los extranjeros y ojalá tengan una buena estadía.  
 
Muchas gracias.
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 4املرفق 
 لسيدالبيان االفتتاحي ل

 جوزيه غراز�نو دا سيلفا
 املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

 

It is a great satisfaction to address you at the opening of the Second Meeting of the Parties to FAO 
Agreement on Port State Measures, the PSMA. 

I would like to thank the Government of Chile for hosting this important meeting, as well as the 
Government of Norway for their generosity in supporting the participation of Developing States in this 
event.  

Today, I see a room filled with many more delegates than two years ago, when we came together at the 
1st meeting of the Parties, in Oslo, Norway.  

I am proud to say that there are 105 countries that are committed to the implementation of the PSMA, 
including 87 States, that are Signatories and developing States receiving assistance from FAO in 
preparation for their adherence to the Agreement.  

This is a fantastic achievement, if we consider that the PSMA entered into force just three years ago in 
2016.  

And one of the main conditions for the PSMA to achieve good results is to have a large number of 
countries preventing vessels from landing their illegal catches. 

Otherwise, if a vessel cannot disembark their catches in one country, it will to do in the neighboring 
country.  

Today the international commitment to combat IUU fishing is stronger than ever before, and I would 
like to recognize and congratulate all of you for work in strengthening and giving more visibility to the 
PSMA. 

I want to take this opportunity to recognize also the importance of the support from the very beginning 
of formers US Secretary of State John Kerry and Chilean Minister of Foreign Affairs, Heraldo Muñoz, 
for these achievements. 

Let me now refer to the 5-year Global Capacity Programme that was elaborated by FAO to support 
developing countries to implement the P-S-M-A and also complementary instruments. 

The Global Capacity Programme is focused on policy, legal and technical assistance. It is designed to 
be implemented through 10 national and regional projects in collaboration with international partners. 

So far, the Global Programme has already received over USD 15 million in financial contributions. I 
would like to thank Sweden, the European Union, South Korea, the United States, Norway, Iceland and 
Spain for all their generous support in this regard. 

FAO’s assistance has been provided to 38 countries in total, not only through the Global Programme 
but also from resources coming directly from FAO regular budget through National Technical 
Cooperation Programmes (TCPs).   

This second meeting of the Parties represents an important milestone in the implementation of the 
Agreement.  

Building on the decisions made at the first meeting, you will focus on a number of key issues that will 
define how Parties engage, how key elements of the Agreement will be shaped, and especially how 
implementation will be monitored.  

The Rules of Procedure is a key document shaping the foundation for your meetings, providing 
guidance and structure in your discussions.  
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The adoption of a Rules of Procedure for the Meetings of Parties will be an important achievement 
concerning the necessary administrative side of the PSMA, providing clarity on how you work.  

Since the 1st Meeting of the Parties in Norway, the focus has been on the ‘how’ of the Agreement; this 
is a central issue for all stakeholders involved, including, Parties, non-Parties, Regional Fisheries 
Management Organizations, FAO and other international organizations.  

The Technical Working Group on Information Exchange has met twice in the last 2 years, to discuss 
and negotiate the central issue of how information will be exchanged with regards to The Agreement.  

The efforts of this working group over the last 2 years should be commended, as those involved have 
undertaken the task of considering the options for how the information concerning the PSMA will be 
exchanged, a matter essential to the functioning of the PSMA itself, as well as its success!  

This is a matter that I know is of great importance to you all present today, and I am sure that you will 
provide the guidance needed to move forward on this key issue. 

The next time the Parties in 2020, 4 years after entering into force, will meet to review the 
implementation of the PSMA. In this regard, another key matter to be discussed during this meeting is 
how this monitoring and review will take shape.  

This is a crucial moment. We have in our hands the opportunity to put forward a comprehensive 
framework for action to combat IUU fishing. 

A framework that is anchored in the Code of Conduct for Responsible Fisheries, and also includes the 
Voluntary Guidelines on Catch Documentation Schemes and the Global Record of Fishing Vessels. 

We have all the instruments necessary to achieve our goal to combat IUU fishing . 

I would like to commend the efforts and commitments of FAO Member Countries, UN agencies and 
other international organizations, regional fishery bodies and NGOs. 

Our work together has allowed us to reach this point. 

I am confident that through your continued determination to effectively implement the provisions of 
the P-S-M-A, we will move ahead with determination to prevent, deter and eliminate IUU fishing. 
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 5املرفق 
 

 األطراف  اتالجتماع   الالئحة الداخلية

 

 التعاريف - 1املادة 

   :هذه الالئحة الداخليةألغراض 
ــيد غري القانوين دون إبالغ ودون يعين "االتفاق"   ــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصــــــــــ تنظيم وردعه االتفاق بشــــــــــ

  ؛والقضاء عليه
 وتعين "املنظمة" منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة؛

 وتعين "الالئحة العامة للمنظمة" الالئحة العامة ملنظمة األغذية والزراعة؛ 
من   15املـادة و   14وتعين "املـبادئ واإلجراءات" املـبادئ واإلجراءات اليت حتكم االتفـاقـيات واالتفـاـقات املربمـة مبوجـب املـادة 

 1من دستور املنظمة؛ 6دستور املنظمة واهليئات واللجان املنشأة مبوجب املادة 
 ويعين "أعضاء املكتب" الرئيس والنائب األول للرئيس ونواب الرئيس؛ 

 وتعين "األطراف" أطراف االتفاق؛ 
 ؛ 1-5ويعين "االجتماع العادي" اجتماعا لألطراف يعقد مبوجب املادة 

 اجتمـــــاع خالل لتمثيلـــــه الطرف الـــــذين يعيّنهم األفراد من ويعين "املمثلون" املنـــــدوبني ومن حيـــــل حمّلهم واخلرباء وغريهم
 لألطراف؛ 

 .2-5ويعين "اجتماع استثنائي" اجتماعا لألطراف يعقد مبوجب املادة 

 التطبيق  – 2املادة 

 تطّبق هذه الالئحة الداخلية على كل اجتماعات األطراف يف االتفاق.  2-1
ا، بعـد إجراء التعـديالت الالزمـة، على الـداخليـة أيضـــــــــــــــً  الالئحـةتنطبق هـذه  ،ذلـك فخال األطراف  تقررمـا مل و  2-2

 العمل بني االجتماعات.، وعلى املنشأة مبوجب االتفاق ومن جانب األطرافجمموعات العمل 

 اب الرئيسو الرئيس ون - 3 املادة

ا أولا و�ئبرئيسً  من بني املمثلني ألطرافاخب نتت 3-1 وما يصل إىل مخسة نواب للرئيس. ولدى انتخاب رئيس لل ـــــــــــــــً
 املناصـب بني هذهعلى  التناوب ضـمان  يف والرغبة العادل اجلغرايف للتوزيع الواجب  أعضـاء املكتب، تويل األطراف االعتبار

 إقليم للمنظمة غري إقليم الرئيس.  من للرئيس األول النائب ويكون. األقاليم اجلغرافية
 انتخاب مقّرر من بني املمثلني.ألطراف وز لوجي 3-2
 .ممثل حقوق ممارسة وال حيق ألحد أعضاء املكتب يرتأس اجتماًعا 3-3

 
 كاف وميم.و طاء  ، األقسام. النصوص األساسية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. اجلزء الثاين2017منظمة األغذية والزراعة،   1
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انتخـاهبم فيـه. مت ي ذالـ ونواب الرئيس اعتبـارا من �ـايـة االجتمـاع  لرئيساألول لنـائـب اللرئيس و واليـة اتبـدأ فرتة و  3-4
ــبهم  يف الرئيس ونواب للرئيس األول  والنائب ويظل الرئيس  ونواب للرئيس أول  و�ئب جديد  رئيس إىل حني انتخاب مناصـ

 عادي. اجتماع كل  �اية يف للرئيس
ــتثنائيونواب  عمل الرئيس والنائب األول للرئيسوي 3-5 ــاء مكتب االجتماع العادي وأي اجتماع اســــــ  الرئيس كأعضــــــ
 األطراف وسري عملها.جتماعات التحضري البشأن  اتتوجيهبألمانة زّودون ا، ويمدة واليتهمعقد أثناء ي

 . األطراف اجتماعأخرى لتيسري عمل  مهامما قد يلزم من ؤدي يو األطراف  اتأس الرئيس مجيع اجتماعرت يو  3-6
 أتديـة مهـامـه، يتوىلا مؤقتًـ عليـه  تعـذرأو أي جزء منـه أو يف حـال اجتمـاع مـا ا عن مؤقتًـ الرئيس ل غيـاب ويف حـا 3-7
أو أي �ئــب لرئيس األول لنــائــب الالرئيس. ويتمتع  يف حــال غيــابــه، أحــد نواب الرئيس، مهــام أو، لرئيساألول لنــائــب ال

 نفسها اليت يتمتع هبا الرئيس. املهامابلسلطات و للرئيس يتوىل مهام الرئيس، 
 أحــد أو للرئيس األول النــائــب أو تعــذر مؤقتــا على الرئيس يف حــالخالل فرتة مــا بني اجتمــاعــات األطراف، و و  3-8

 تعيني من حيل حمّله. املذكور الشخص إليه ينتمي الذي  جيوز للطرف مهامه، أتدية نواب الرئيس
بشـكل دائم تعذر عليه من منصـبه أو  الرئيس أي من نواب  أو للرئيس األول  النائب  أو الرئيسويف حال اسـتقال  3-9

 الفرتة املتبقية حمل هذا األخري خالل  يحلّ ل  آخر الطرف الذي ينتمي إليه الشــــــــــــخص املذكور ممثًال ممارســــــــــــة وظائفه، يعّني 
 من مدة الوالية.

 األمانة  – 4املادة 

 دعم عملو  أداء املهام املعروضة يف االتفاق أو يف هذه الالئحة الداخلية نظمة مبسؤوليات األمانة، مبا فيهااملتنهض أمانة 
 ، تنهض األمانة هبذا الدور.2- 3. وإذا مل يتم انتخاب مقّرر عمال ابملادة ر املقرِّ أعضاء املكتب و 

 جتماعاتاال – 5املادة 

 2-24ا للمادة إىل اجتماع األطراف املنعقد وفقً   ابإلضـــــــــافةســـــــــنتني. و   عادية مرّة كلاجتماعات تعقد األطراف  5-1
عمليات االســـــــــــتعراض والتقييم  مدى تواتر ، حتدد األطرافمن االتفاق الســـــــــــتعراض وتقييم فعالية االتفاق يف حتقيق هدفه

 .العادية االجتماعات يف جترى  اإلضافية اليت
على طلب  ، أو بناءً تراه األطراف ضـــرور�ً قد   مواعيد أخرى حســـب ما ألطراف يفل اجتماعات اســـتثنائيةعقد وتُ  5-2

ــريطةمن أي من األطراف، مقدم  خطي ــون  الطلب يف هلذا األطراف لألمانة بشـــكل خطي أتييدها تؤكد أغلبية أن شـ  غضـ
ــتثنــائي ويعقــد. املقــدم قيــام األمــانــة بتبليغ األطراف ابلطلــب من يومــا 30  يف األطراف أحــد طلــب على بنــاءً  اجتمــاع اســــــــــــ

 .األطراف أغلبية على أتييد من حصول الطلب أشهر ستة غضون
 لمنظمة واألمانة.لاملدير العام أعضاء املكتب و ألطراف ابلتشاور مع ل اتدعو الرئيس إىل عقد اجتماعوي 5-3
ــَ ويُ  5-4 قبــل موعــد واملراقبني ألطراف إىل مجيع األطراف ل اجتمــاعكــل   ل اإلخطــار اخلــاص مبوعــد ومكــان انعقــادرســـــــــــــ

 على األقل.ابيع أس )10عشرة (بأي اجتماع افتتاح 
 ألطراف.اجتماع لاألمانة قبل افتتاح كل أوراق اعتماد ممثليه وأمساء أعضاء وفده إىل  ومراقبكل طرف ويقدم   5-5
 .ابلتشاور مع أعضاء املكتب جتماع األطرافاوز لألمانة أن تدعو خرباء إىل حضور وجي 5-6
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 جدول األعمال والواثئق - 6املادة 

 .ابلتشاور مع أعضاء املكتباألمانة جدول األعمال املؤقت  عدّ تُ  6-1
ــروع األطراف وتعّمم األمـاـنة على 6-2 االجتمـاعـات لفرتة لتقـدمي التعليقـات الجتمـاع من جـدول أعمـال مؤقـت   مشــــــــــــ

ويعّمم جدول األعمال املؤقت  على األقل.بوعا أـســــــ   )14ربعة عشـــــــر (أباالجتماع قبل موعد افتتاح )  2مدهتا أســـــــبوعان (
 تتعلق ببنود وتعرض تقارير خطية  على األقل.ابيع  أـســــــــــ   )10عشـــــــــــرة (باالجتماع قبل موعد افتتاح على األطراف واملراقبني 

 على األقل.ابيع أس )8ثمانية (باالجتماع قبل موعد افتتاح  على األمانة طرف املقدمة من أي  األعمال جدول
ــيلي، ألي اجتمـاع لألطراف، ل أعمـال مؤقـت جـدولاتحـة الواثئق، مبـا يف ذلـك قوم األمـانـة إبوت 6-3 ألطراف تفصــــــــــــ

 .االجتماعمن افتتاح ابيع كحد أقصى أس )4أربعة ( بلاالجتماع قواملراقبني املدعوين إىل حضور 
 .االجتماعاتاألطراف، واثئق عمل جتماعات ضم الواثئق اليت توفرها األمانة الوت 6-4
م قـدَّ تُ ألطراف لاجتمـاع  أي خالل اليت تعرض االقرتاحـات الرمسيـة املتعلقـة ببنود جـدول األعمـال وتعـديالتـه وإن  6-5

 .يف االجتماع مثلنياملعلى  هالتعميمالالزمة م إىل الرئيس الذي يتخذ الرتتيبات وتسلَّ  كتابةً 

 اختاذ القرارات – 7املادة 

  .ألطرافامجيع إن النصاب الالزم الختاذ قرار هو غالبية  7-1
ــارى جهدها الختاذ األطراف وتبذل 7-2 ــتنفاد مت أنه الرئيس حيدد  وحيثما. اآلراء بتوافق القرارات  قصـــــ  كل اجلهود  اســـــ

 ما مل يُنص على خالف ذلك يف االتفاق املعطاة، من األصــــوات بســــيطة أبغلبية يتخذ القرار  اآلراء، يف توافق  إىل للتوصــــل
 .الالئحة هذه يف أو
 بتوافق القرارات تقرر اختــاذ أن الالئحــة، هــذه يف أو االتفــاق يف ذلــك خالف على يُنص مل مــا لألطراف، جيوز 7-3

ــائل اإللكرتونية طريق عن اآلراء  األمانة أي  وتعّمم.  االجتماعات بني  ما فرتة خالل اخلطية املراســــــــالت  من غريها  أو الوســــــ
ا 90 فرتة من خالل وإذا قــام أي طرف،. األطراف على مقرتح قرار  طلــب ابالعرتاض أو عمليــة التعميم هــذه، بعــد يومــً

 طلــب أو اعرتاض أي  تلقي يتم مل وإذا. القرار تبعــا لــذلــك يؤجــل لألطراف، املقبــل االجتمــاع إىل القرار يف النظر أتجيــل
 .اآلراء معتمًدا بتوافق القرار يعترب يوًما، 90 الـ فرتة خالل أتجيل

 هذه أو االتفاق  غري املنصـوص عليها بشـكل حمدد يف الصـلة ذات وغريها من املسـائل التصـويت وختضـع ترتيبات 7-4
واإلجراءات   املبادئ  مراعاة مع للمنظمة،  العامة الالئحة  من الصـلة ذات  لألحكام  الالزمة، التعديالت إجراء الالئحة، بعد

 .املتبعة

 املراقبون – 8املادة 

 :األطراف اجتماعات يف مراقب بصفة للمشاركة اجلهات التالية مؤهلة تكون 8-1
 أو املتحدة األمم وأعضـاء من غري األطراف، املنتسـبني يف املنظمة  واألعضـاء  وغريها من األعضـاء اجلهات املوقعة (أ)

 الذرية؛ للطاقة الدولية الوكالة أو املتخصصة وكاالهتا
  الدولية؛ احلكومية واملنظمات (ب)
  لألطراف؛ وأحدث اجتماع مصايد األمساك يف املنظمة للجنة املؤهلون يف أحدث دورة واملراقبون (ج)
 .ابالتفاق أعربت لألمانة عن اهتمام اليت الدولية احلكومية غري واملنظمات (د)



27 

 

ــر  قبـل األمـاـنة تقومو  8-2 ، مـا مل يّقرر األطراف خالف ألطرافل اجتمـاع أي  انعقـاد من األقـل على أ�م)  10( ةعشــــــــــــ
 كمراقبني  يكونوا ممثلنيعن نيتهم أبن  اإلعرابمن  ايتمكنو ل 1-8كما هو مشـــــار إليه يف املادة   مجيع املراقبنيبالغ  إب ذلك،

 يف االجتماع.
 .يف املشاركة يف اختاذ القراراتق يف االجتماع دون أن يكون هلم احلن و املراقبويشارك  8-3
يف  يكونوا ممثلني أبن أعربوا عن نيتهمألطراف، قـــائمـــة ابملراقبني الـــذين لعمم األمـــانـــة، قبـــل افتتـــاح اجتمـــاع وت 8-4

 .االجتماع

 السجالت والتقارير  - 9املادة 

ـــياهتـ  ءهـاوآرا اقراراهتـ دّون ، ابملوافقـة على تقرير يـ اجتمـاعاألطراف، يف كـل تقوم  9-1 قرر تأن  لألطراف . وجيوز  اوتوصــــــــــــ
 اخلاص، حسب االقتضاء. ااالحتفاظ أبي سجالت أخرى الستخدامه

 ألمم املتحدة، ما مل يقرر األطراف خالف ذلك.لاألطراف هي اللغات الست  اتلغات تقرير اجتماعو  9-2
ذلــــك األطراف واملراقبني املمثلني يف  مجيعجتمــــاع األطراف على املوافق عليــــه التقرير التعميم باألمــــانــــة وتقوم  9-3
 الوقت وتقوم األمانة، يف. االجتماعأعمال ذلك  من اختتام  يوًما  )60( ســـــتني غضـــــون  يفمنظمة للعام  الدير املو  الجتماعا

 للعموم. إباتحة التقرير نفسه،

 جمموعات العمل  –  10املادة 

ــافة إىل  10-1 ــأة مبوجب املادة ابإلضـ ــة املنشـ نشـــئ تجيوز لألطراف أن  ) من االتفاق،  6( 21جمموعات العمل املخصـــصـ
 . ألداء مهامها ةضروري اراهجمموعات العمل اليت ت

املنظمة حيثما تكون لضـــــــرورية. و وارد املالية اتوافر املب اننيوســـــــري عملها رهمجيع جمموعات العمل ويكون إنشـــــــاء   10-2
وارد املالية لتغطية تلك النفقات يقرر ما إذا كانت املمن هو  للمنظمة ملدير العام  اهي من يتحمل النفقات ذات الصــــــــلة، ف

 متوافرة. 
ــروفـات تتصـــــــــــــــل إبنشـــــــــــــــاء  10-3  النفقـات عمـل قـد تتحمـل املنظمـة  جمموعـاتوقبـل اختـاذ أي قرار ينطوي على مصــــــــــــ

اإلدارية اآلاثر  ، بشـــأن االقتضـــاءلمنظمة، حســـب  لعام  الدير املعرض على األطراف تقرير من األمانة أو من يُ   ذات الصـــلة،
 ذلك. عنواملالية املرتتبة 

 عملها.ترتيبات واختصاصاهتا و جمموعات العمل األطراف عضوية  ددوحت 10-4

 النفقات  –  11املادة 

ــئــة ممثلي األطراف  نفقــات اتنظمــ املأو  اتكومــ احلتتحمــل  11-1  وأعضــــــــــــــــاء املكتــب واملراقبني التــابعني هلــا النــاشــــــــــــ
 .العمل جمموعاتاألطراف أو  اتاجتماععن مشاركتهم يف 

 العمل يف اجتماعات األطراف أو جمموعات الناميةدول الالزمة لدعم مشـــــــــاركة األطراف من الرتتيبات خذ التّ وتُـ  11-2
 من االتفاق. 21ا للمادة وفقً أو املشاركة كأعضاء يف املكتب 

وحيثما وافقت األطراف على قبول عرض أحد األطراف اسـتضـافة اجتماع ما، يتحمل الطرف املضـيف مسـؤولية  11-3
 .ابالجتماع املتعلقة لتغطية النفقات الالزم التمويلأتمني 
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ــع  11-4 ــبـة  العمـل وجمموعـاتاألطراف  اتجتمـاعـ العمليـات مـاليـة أي ختضــــــــــــ  الئحـة املـاليـة. من اللألحكـام املنـاســــــــــــ
 لمنظمة األغذية والزراعة.لق الالئحة املالية األطراف، تطبَّ من جانب عليها  الئحة مالية متفقويف غياب 

وبراجمية   آاثر سياساتية هلا اليت وقراراهتا األطراف توصيات العام للمنظمة، َتعرض األمانة، من خالل املدير 11-5
 .املناسبة اإلجراءات اختاذ من أجل أو جملس املنظمة مؤمتر على ومالية ابلنسبة إىل املنظمة،

 اللغات  –  12املادة 

 قرر األطراف خالف ذلك.تألمم املتحدة، ما مل لاألطراف اللغات الست  اتتكون لغات اجتماع 12-1
ــتخــدم لغــة وي 12-2  مجيع تكــاليف الرتمجــة الفوريــة  1-12اللغــات املشــــــــــــــــار إليهــا يف املــادة غري تحمــل أي ممثــل يســــــــــــ
 هذه اللغة. إىل

 تعديل الالئحة  -  13املادة 

 ثلثي أبغلبية القرار  يتخذ اآلراء، يف توافق إىل التوّصل تعّذر وإذا. الالئحة هذه على تعديالت اعتماد لألطراف جيوز
 املقرتحة التعديالت النظر يفوخيضع  .األطراف مجيع نصف من أكثر األغلبية هذه تكون أن شريطة املعطاة، األصوات

 األطراف.أن تنظر فيها قبل  6ا ألحكام املادة م واثئق املقرتحات وفقً ، وتعمَّ 6على هذه الالئحة ألحكام املادة 

 االتفاقأحكام  سر�ن -  14املادة  

 . هي السارية أحكام االتفاق كون يف حال وجود أي تعارض بني أي من أحكام هذه الالئحة وأي من أحكام االتفاق، ت

 النفاذ اتريخ  –  15املادة 

 موافقة األطراف عليها، ما مل تقرر األطراف خالف ذلك. �فذة مبجردهذه الالئحة وأي تعديالت عليها أحكام  تصبح
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 6  املرفق

 من االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها   6آليات التمويل املنصوص عليها يف اجلزء    اختصاصات
 تنظيم وردعه والقضاء عليهدولة امليناء ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون  

 الصادر عن منظمة األغذية والزراعة
 

 معلومات أساسية والنطاق -أوًال 
 
ــيد غري القانوين دون إبالغ  21تقتضـــــــــــــي املادة  -1 ــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصـــــــــــ  من االتفاق بشـــــــــــ

ودون تنظيم وردعه والقضــــــاء عليه الصــــــادر عن املنظمة (يشــــــار إليه يف ما يلي ابســــــم "االتفاق") من األطراف يف االتفاق 
و من خالل منظمة األغذية والزراعة أو وكاالت يف ما يلي ابســــم "األطراف") أن تقدم، إما بشــــكل مباشــــر أ  ا(يشــــار إليه

األمم املتحدة املتخصـــصـــة األخرى، وغريها من املنظمات واألجهزة الدولية املناســـبة، مبا يف ذلك املنظمات اإلقليمية إلدارة 
وخصوصاً الدول مصايد األمساك، املساعدة إىل األطراف من الدول النامية من أجل القيام جبملة أمور منها، تعزيز قدراهتا،  

ــاس قانوين وقدرة على تنفيذ تدابري دولة امليناء بشـــــكل  ــغرية، على تطوير أســـ األقل منواً من بينها والدول النامية اجلزرية الصـــ
وتســــــهيل فعال؛ وتســــــهيل مشــــــاركتها يف أي منظمات دولية تشــــــجع على وضــــــع وتنفيذ تدابري دولة امليناء بشــــــكل فعال؛ 

 وتنفيذ تدابري دولة امليناء من ِقبلها، وفقاً لآلليات الدولية ذات الصلة. املساعدة الفنية لتعزيز وضع
 
 من االتفاق من األطراف التعاون إلنشــــــاء آليات متويل مالئمة ملســــــاعدة البلدان النامية  21كما تقتضــــــي املادة  -2

ــع  دوليــة الــ وطنيــة و التــدابري ال يف تنفيــذ هــذا االتفــاق. وهتــدف هــذه اآلليــات حتــديــداً، من بني مجلــة أمور أخرى، إىل وضــــــــــــ
تتخذها دولة امليناء؛ وتنمية وتعزيز القدرات، مبا يشـــــــــمل الرصـــــــــد واملراقبة واإلشـــــــــراف، وكذلك تدريب مديري املوانئ اليت 

بة اواملفتشــني، على املســتويني القطري واإلقليمي، والقائمني على التنفيذ ورجال القانون؛ وأنشــطة الرصــد، واإلشــراف، والرق
ومســـــــــاعدة األطراف من الدول تثال املتصـــــــــلة بتدابري دولة امليناء؛ مبا يف ذلك احلصـــــــــول على التكنولوجيا واملعدات؛ واالم

 ي إجراءات لتسوية النزاعات اليت ترتتب على أي إجراءات تتخذها هذه الدول وفقاً هلذا االتفاق.أالنامية يف 
 
، مبا يف 17وتشــــــمل آليات التمويل خطط املســــــامهة يف صــــــندوق للمســــــاعدة دعماً لألغراض املذكورة يف الفقرة  -3

 ذلك من خالل مشاريع وبرامج تديرها املنظمة.
 

 صندوق املساعدة  -اثنًيا
 
من االتفاق إنشــاء صــندوق مســاعدة لغرض مســاعدة األطراف من الدول النامية يف تنفيذ   21يتم مبوجب املادة  -4

 االتفاق.
 
كّمل يســ و  من االتفاق،  21وســيشــكل صــندوق املســاعدة هذا أحد مكّو�ت املســاعدة اليت ســُتقّدم وفقاً للمادة  -5

 مصادر املساعدة األخرى.
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 إدارة صندوق املساعدة
 
املكتب املنّفذ للصــــــندوق وفقاً لالئحتها املالية والقواعد عمل بصــــــفتها  إبدارة صــــــندوق املســــــاعدة وت نظمةاملتقوم  -6

 املرعية األخرى.
 
ـــبة واملراجعـة والرـقاـبة اـلداخلـية  -7  واملشــــــــــــــرت�توحترص املنظمـة على أن توفّر املعـايري اليت تطبقهـا يف جمـاالت احملـاســــــــــــ

 ضما�ت معادلة للمعايري املقبولة دولياً.
 
وأتخذ املنظمة يف االعتبار، يف سياق إدارة صندوق املساعدة، التجارب واملمارسات الفضلى املستمدة من إدارة  -8

 . 1982إطار اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام  مجلة أمور منها صناديق مساعدة أخرى منشأة ضمن
 
منافع متبادلة من أي ترتيبات تـُّتخذ يف إطار صــندوق املســاعدة وتســعى املنظمة، حســب ما هو مالئم، إىل حتقيق  -9

مم املتحدة لقانون البحار، ابلنســبة إىل األنشــطة املماثلة، مبا يف ذلك يف ما يتعلق بتعزيز وتنفيذ اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية األ 
ة املناطق واألرصـدة السـمكية الكثرية  دارة األرصـدة السـمكية املتداخل إ ، بشـأن حفظ و 1982كانون األول/ديسـمرب   10املؤرخة 

 . 1995االرحتال، ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة يف عام  
 

من االتفاق برصــد عملية تنفيذ صــندوق  21من املادة  6وتقوم جمموعة العمل املخصــصــة املنشــأة مبوجب الفقرة  -10
 املساعدة، وتقّدم تقارير مرحلية دورية وترفع توصياهتا إىل األطراف، حسب ما هو مالئم.

 
 املسامهات

 
لتكامل االقتصــــادي اتدعو املنظمة الدول، واملنظمات احلكومية الدولية، واملؤســــســــات املالية الدولية، ومنظمات  -11

 لوطنية، واملنظمات غري احلكومية، واملؤســـــســـــات، فضـــــال عن األشـــــخاص الطبيعيني واالعتباريني، اإلقليمية، واملؤســـــســـــات ا
إىل تقدمي مســـامهات مالية طوعية يف صـــندوق املســـاعدة. وجيوز إيداع هذه املســـامهات يف حســـاب (حســـاابت) أمانة تقوم 

 أد�ه. املنظمة إبنشائه وإدارته، وتُقّدم املساعدة مبا يتفق مع األحكام الواردة
 

بر�مج (برامج)  وأجيوز أيضــاً تقدمي املســامهات املالية الطوعية، يف إطار صــندوق املســاعدة، ملشــروع (مشــاريع)  و  -12
ــة، وفقــاً من  األطرافحمــدد دعمــًا لتنفيــذ االتفــاق يف طرف واحــد أو أكثر من  الــدول النــاميــة، ويف منطقــة (منــاطق) معيّن

 (املشاريع) والرب�مج (الربامج) املتفق عليها مع اجلهة املاحنة.ألهداف املشروع 
 

 طلبات احلصول على املساعدة
 

ــاعدة. الدول طرف أو أطراف من الجيوز ألي  -13 ــندوق املســــــ ــاعدة من صــــــ ــول على مســــــ  نامية تقدمي طلب للحصــــــ
ســـــم هذا الطرف (األطراف)، وبناًء كما جيوز ملنظمة أو ترتيب إقليمي أو إقليمي فرعي مناســـــب تقدمي مثل هذا الطلب اب

 على طلبه.
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وتقدّم دولة �مية طرف طلب احلصــول على مســاعدة عن طريق خطاب رمسي من الســلطة الوطنية املعنية التابعة  -14
 للجهـة مقـدمـة الطلـب. ويُرفق طلـب املســـــــــــــــاعـدة املقـّدم من منظمـة أو ترتيـب إقليمي أو إقليمي فرعي منـاســـــــــــــــب ابلنيـابـة 

تؤكد فيه   النامية دولةال (أطراف) من طرفلاملعنية  دولة �مية خبطاب رمسي من الســـــــــــــلطة الوطنية (أطراف) من عن طرف
 أن الطلب مقّدم نيابة عنها.

 
، يف املنظمة وتُقّدم طلبات املســـاعدة للســـفر إىل املدير العام املســـاعد إلدارة مصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية -15

من أجله املســــاعدة. وأما طلبات املســــاعدة قبل شــــهر واحد على األقل من موعد انعقاد احلدث أو النشــــاط الذي ُتطلب 
 ألنواع أخرى من األنشطة، فُتقّدم قبل أربعة أشهر على األقل من النشاط املقرر.

 
ــيًال  -16 ــفاً للمخرجات املتوخاة من املشــــــروع/النفقات وتفصــــ ــم وصــــ وُحيدد الطلب كيفية ارتباطه بتنفيذ االتفاق ويضــــ

 للتكاليف املتوقعة.
 

 هدف املساعدة
 

  21الدول النامية متاشــــــــــــيا مع املادة   من يتمثل اهلدف من تقدمي املســــــــــــاعدة يف االســــــــــــتجابة ملتطلبات األطراف -17
 من االتفاق:

 
 تعزيز قدرات األطراف من الدول النامية، وخصــــــــوصــــــــا الدول األقل منواً من بينها والدول النامية اجلزرية الصــــــــغرية (أ)

لى تنفيذ تدابري دولة امليناء بشــــــــــــكل فعال، وفقاً ألحكام االتفاق ، على تطوير أســــــــــــاس قانوين وقدرة عاألطراف
 ومتاشياً مع القانون الدويل.

تســهيل مشــاركة األطراف من الدول النامية، وخصــوصــا الدول األقل منواً من بينها والدول النامية اجلزرية الصــغرية  (ب)
امليناء املتخذة من قبل منظمات وترتيبات إدارة   األطراف، يف االجتماعات واألنشــــــــــطة املتعلقة بتنفيذ تدابري دولة

 اإلقليمية واإلقليمية الفرعية املعنية. مصايد األمساك
 
 وقد تشــــمل هذه املســــاعدة تكاليف مثل الســــفر، وإذا كان ذلك مالئماً، بدالت اإلقامة اليومية للوفود املشــــاركة  

 يف املنظمات والرتتيبات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ذات الصلة املعنية إبدارة مصايد األمساك، مبا يف ذلك اخلرباء الفنيون.
 

ة، ال ســــــيما األقل منواً من بينها والدول النامية اجلزرية الصــــــغرية األطراف، يف مســــــاعدة األطراف من الدول النامي (ج)
تغطية تكاليف السـفر، وإذا كان ذلك مالئماً، تغطية بدالت اإلقامة اليومية، للمشـاركة يف اجتماعات ذات صـلة 

 تتعلق بتدابري دولة امليناء للمنظمات العاملية املعنية.
 
 ا الغرض تفاصيل عن العالقة بني االجتماع املعين وتنفيذ االتفاق.وتشمل الطلبات املقدمة هلذ 
 

 مســـــــــــاعدة األطراف من الدول النامية، ال ســـــــــــيما األقل منواً من بينها والدول النامية اجلزرية الصـــــــــــغرية األطراف،  (د)
على تنمية املوارد البشــرية، وتوفري املســاعدة الفنية وتدريب مديري املوانئ واملفتشــني، واألفراد املســؤولني على إنفاذ 

 القانون واملوظفني القانونيني.
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ــطة ا (هـ) ــول على التكنولوجيا أنشـــ ــلة بتدابري دولة امليناء؛ مبا يف ذلك احلصـــ ــراف واالمتثال املتصـــ ــد واملراقبة واإلشـــ لرصـــ
 واملعدات.

 تسهيل تبادل املعلومات واخلربات بشأن تنفيذ االتفاق. (و)
 رية األطراف، مســـــــــــاعدة األطراف من الدول النامية، ال ســـــــــــيما األقل منواً من بينها والدول النامية اجلزرية الصـــــــــــغ (ز)

 من االتفاق. 7إجراءات لتسوية النزاعات بطريقة سلمية وفقاً للجزء  ةيف تغطية التكاليف املرتتبة عن أي
 

 دراسة الطلبات وتقدمي املساعدة وشروطها
 

ــتقلني و  -18 ــاور مع األطراف، جلنة من اخلرباء املســــــ ــكل املنظمة، ابلتشــــــ الرفيعة، من ذوي املكانة املهنية احملايدين تشــــــ
يعملون بصفتهم الشخصية، الستعراض الطلبات ورفع توصيات بشأن املساعدة الواجب تقدميها يف كل حالة. وتضم هذه 
اللجنة أيضاً ممثَلني رمسيني اثنني عن األطراف، يتم انتخاهبما من قبل جمموعة العمل املخصصة ملدة ثالث سنوات. ويكون 

 دوق املساعدة.أحد املمثلني من اجلهات املاحنة لصن
 

  وتتم دراسة طلبات املساعدة من دون أي أتخري ابلرتتيب اليت وردت فيه. -19
 

، جيوز 17وابلنسـبة إىل طلبات املسـاعدة لتغطية نفقات السـفر مبوجب الفقرتني الفرعيتني (ب) و(ج) من الفقرة  -20
يف املائة من األموال   60من دون الرجوع إىل جلنة اخلرباء. وُتســـــــــتخدم نســـــــــبة أقصـــــــــاها   الواردة للمنظمة البّت يف الطلبات

 املتاحة يف أي وقت من األوقات هلذا النوع من املساعدة.
 

فيها ابلغا�ت املنشــــــــودة لصــــــــندوق املســــــــاعدة وأحكام االتفاق  وتســــــــرتشــــــــد عملية اســــــــتعراض الطلبات والبتّ  -21
لبلدان األقل منًوا لوتوافر األموال، مع إســــــــــــــناد األولوية  مقدمة الطلب النامية الطرف ةللدو لواالحتياجات إىل املســــــــــــــاعدة 

ا تقييما ملدى توافر اوللدول اجلزرية الصــغرية النامية األطراف. وتقّدم املســاعدة بطريقة حم يدة. وتشــمل دراســة الطلبات أيضــً
املقدمة من صـندوق املسـاعدة حجم الصـندوق واحلاجة أي مصـادر مسـاعدة بديلة. وتراعي مجيع القرارات بشـأن املسـاعدة 

 إىل حتقيق فعالية التكاليف يف استخدامه.
 

يقوم املدير العام املســــــاعد إلدارة مصــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف املنظمة ابختاذ القرارات بشــــــأن تقدمي و  -22
، وتقدم 18ة عن جلنة اخلرباء املشـــــــار إليه يف الفقرة املســـــــاعدة من الصـــــــندوق، مع األخذ يف االعتبار التوصـــــــيات الصـــــــادر 

 من هذه االختصاصات. 20إىل  18املنظمة املساعدة على وجه السرعة وفقاً للفقرات من 
 

 تستخدم املساعدة املقدمة من صندوق املساعدة من قبل مقدم الطلب فقط للغرض احملدد يف طلب املساعدة.و  -23
 

الطلب يف اســتخدام املســاعدة لغرض غري ذلك الذي ُمنحت من أجله، يقدم طلبا معّدال ويف حال رغب مقدم  -24
 للمساعدة. ويُقدم الطلب املعدل وجتري دراسته وفقاً هلذه االختصاصات.
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ى  ويف حال مل يستخدم مقدم الطلب املساعدة املقدمة من صندوق املساعدة للغرض الذي ّمتت من أجله املوافقة عل  -25
ــرع ما ميكن، وي ، ي الطلب  ــاعدة إىل املنظمة على  ت قوم مقدم الطلب إببالغ املنظمة بذلك أبســــــ خذ خطوات فورية إلعادة املســــــ

 وجه السرعة. ويؤثر عدم االمتثال هلذه املتطلبات على البّت يف أي طلب للحصول على املساعدة يف املستقبل. 
 

موّحد إىل املنظمة بشــــــأن هدف نفقاهتم املصــــــادق عليها والنتيجة  ويُطلب إىل املســــــتفيدين من املســــــاعدة تقدمي تقرير  -26
 املنشودة منها. ويؤثر عدم تقدمي هذا التقرير على وجه السرعة على البّت يف أي طلب للحصول على املساعدة يف املستقبل. 

 
 رفع التقارير  -اثلثًا

 
الصـــندوق املقدمة إىل  تقّدم املنظمة تقريراً عن أنشـــطة صـــندوق املســـاعدة، مبا يف ذلك كشـــف مايل ابملســـامهات   -27

من االتفاق. وتُقدم  21من املادة  6واملدفوعات منه، إىل اجتماعات جمموعة العمل املخصـــــــــصـــــــــة املنشـــــــــأة مبوجب الفقرة  
، متاشـياً مع أي متطلبات حمددة لرفع التقارير قد 12و  3يف الفقرتني   أيضـاً تقارير إضـافية عن املشـاريع والربامج املشـار إليها

 تضعها اجلهات املاحنة املعنية.
 

 التنقيح واالستعراض  -ارابعً 
 

هذه االختصــــــاصــــــات إذا دعت  أن توصــــــي أن توصــــــي إبجراء تنقيحات علىجيوز جملموعة العمل املخصــــــصــــــة   -28
 الظروف لذلك.

 
وجتري جمموعة العمل املخصــــصــــة اســــتعراضــــاً دور�ً ألنشــــطة صــــندوق املســــاعدة، مبا يف ذلك املشــــاريع والربامج،  -29

 لتقييم وتقدير مدى فعالية املساعدة املقدمة عمًال هبذه االختصاصات.
 

 الدعاية - اخامسً 
 

علومات عن صــــــــــندوق املســــــــــاعدة، مبا يف ذلك تفاصــــــــــيل عن املشــــــــــاريع مب املنظمة على موقعها اإللكرتوين  حتتفظ  -30
والربامج، واملتطلبات واإلجراءات اخلاصـــة بتقدمي طلبات املســـاعدة، واملســـاعدة املقدمة، والروابط مبواقع إلكرتونية أخرى ذات  

ملسامهات يف صندوق املساعدة والتعريف هبذا الصندوق من خالل الصلة. ويتعني على املنظمة أيضاً استكشاف سبل تعزيز ا 
 . دارة مصايد األمساك، واملنظمات املاحنة املتعددة األطراف واملؤسسات املالية الدولية إل املنظمات والرتتيبات اإلقليمية 
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 7املرفق 

 امليناء  دولة  تتخذها  اليت  التدابري  بشأن  االتفاقابستعراض وتقييم كفاءة   اخلاص  الستبيانا
 
على إاتحة أقصـى  وُتشـجَّع األطراف.  هدفه حتقيق يف  االتفاق  مدى فعالية وتقييم ابملعلومات من أجل اسـتعراض تزّود األطراف أداة يف أن يكون مبثابة  االسـتبيان هذا يكمن هدف 

بنهج وشـــكل االســـتبيان  وشـــكله شـــبيهان االســـتبيان وإن �ج. ما تقدمه من إجاابت للتوســـع يف إطار التعليقات وجيوز هلا اســـتخدام  مناســـًبا، الذي تراه احلد وإىل املعلومات قدر ممكن من
 . 2020الذي سيعقد يف عام  امليناء دولة تتخذها بري اليتالتدا بشأن يف االتفاق األطراف على اجتماع اجملّمعة النتائج وستعرض. الرشيد السلوك بشأن الصيد اخلاص مبدونة

 
إيضـــــاحات  إىل احلصـــــول على  احلاجة إىل  لإلشـــــارة احليز املخصـــــص للتعليقات كما جيوز اســـــتخدام.  األطراف حتددها اليت لالحتياجات  وفقا وتكييفه االســـــتبيان هذا وجيوز تعديل 

 وســـــتســـــتخدم.  الســـــبب  بشـــــأن  تفســـــريية مالحظات لتقدمي إطار التعليقات فإنه جيوز أيضـــــا اســـــتخدام  على ســـــؤال ما،  اإلجابة عدم األطرافأحد  اختار  حال ويف  الســـــؤال،  صـــــياغة بشـــــأن
 لكي يتمّكن من حتقيق الغرض الذي ينشده على أحسن وجه. على تنقيح االستبيان وحتسينه األطراف ملساعدة التعليقات

 
 . والتقييم االستعراض عملييت يف إضافية مبعلومات األطراف تزويد إىل ذات طابع تكميلي وهتدفهي *  حتمل عالمة اليت وإن األسئلة 
 .)]5-1(الرشيد  الصيد بشأن السلوك الشأن ابلنسبة إىل مدونة هو وسيدرج ُسلَّم، كما[ 
 

 قائمة ابملصطلحات الواردة يف سياق هذا االستبيان: 
 

 الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه ملنعاالتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء  -"االتفاق" 
 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة -"املنظمة" 

 املنظمات احلكومية الدولية
 الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم

 الرصد واملراقبة واإلشراف على مصايد األمساك -"الرصد واملراقبة واإلشراف" 
 نظام مراقبة السفن
 نظام التعريف اآليل

 املنظمات غري احلكومية 
 تدابري دولة امليناء

  املنظمات أو الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك
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 التعليقات  نوع اإلجابة األسئلة  السؤال رقم 

   )3(املادة  التطبيق 

  نعم / ال  مبوجب االتفاق؟  لتزاماتهلوفاء اببغية حتديد ما إذا كانت تسمح له اب اتهتشريع مهل راجع بلدك 1-1

  نعم / ال  مبوجب االتفاق؟ ه التزاماتمن أجل تنفيذ  متشريعات بلدكهل كانت هناك حاجة إىل إجراء تغيريات على  1-1-1

  5-1السلم  االتفاق؟ مبوجب التزاماته تنفيذ أجل من تشريعاته يف إلجراء تغيريات الالزمة العمليات بلدكم إىل أي مدى أكمل 1-1-1-1

  نعم / ال  مبوجب االتفاق؟  لتزاماتهالوفاء ابمن  همبا يكفل متكينبلدكم  تشريعاتاستعراض يف حال النفي، هل تزمعون  1-2

 هل يتعاون بلدكم مع البلدان اجملاورة ملنع مصـــــــــــايد األمساك احلرفية ألغراض الكفاف من الضـــــــــــلوع يف الصـــــــــــيد غري 1-3
 تنظيم؟ ودون إبالغ دون القانوين

  ينطبق ال  /نعم / ال 

ــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم أو يف   متوجد يف بلدك هل 1-3-1 ــفن يف الصـــ ــلوع تلك الســـ ــمن عدم ضـــ تدابري تضـــ
 ؟ الصيد من النوع هلذا املساندةاألنشطة املتصلة ابلصيد 

  نعم / ال 

مل يكن قد ســـــــــــبق تفريغها  اليت ســـــــــــفن احلاو�ت إجراء خاص ملعرفة ما إذا كانت األمساك على منت  بلدكم  لدى هل  1-4
صــيد ذات الصــلة دعًما هلذا النوع من أنشــطة مصــدرها ســفن متارس الصــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم أو 

 ؟ الصيد

  نعم / ال 

هل من حاالت يف بلدكم اتضــــــح فيها أّن إحدى ســــــفن احلاو�ت حتمل على متنها أمساًكا، مت تفريغها يف الســــــابق،  *1-4-1
 الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم؟�مجة عن أنشطة 

  ينطبق ال  /نعم / ال 

هل يطّبق بلدكم هذا االتفاق على ســــــفن يســــــتأجرها حصــــــرًا لغا�ت صــــــيد الســــــمك يف املناطق الواقعة حتت واليته  1-5
 سلطته؟  لها حتتالوطنية ويشغّ 

  ينطبق ال  /نعم / ال 
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 التعليقات  نوع اإلجابة األسئلة  السؤال رقم 

تدابري تضاهي فعاليتها التدابري املطبقة على السفن اليت ترفع علم لتلك السفن خضوع  ضمن اختذ بلدكم تدابري تهل  1-5-1
 ؟ مبلدك

 نعم / ال 

 

     
   )4(املادة العالقة ابلقانون الدويل وغريه من الصكوك  

عمًال ابشـــرتاطات كل  امليناء دولة تتخذها التدابري اليت بشـــأن  ذات صـــلة ابالتفاق أي تدابريهل يقوم بلدكم بتطبيق  2-1
 ؟اليت بلدكم طرف فيها من املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك

  ينطبق ال  /نعم / ال 

     
   )5(املادة  على املستوى الوطين والتعاونالتكامل  

 التبادل املعلومات وتنســـــــــــــيق األنشـــــــــــــطة يف ما بني الوكاالت املعنية ألجل تنفيذ هذ إىل أي مدى اختذ بلدكم تدابري 3-1
 االتفاق؟ 

 السُّلم

 

  - هلا دور يف تنفيذ هذا االتفاق: اليت الوكاالت/الوزارات التالية هيأية  *3-2

  نعم / ال   ماركاجل 3-2-1

  نعم / ال  مصايد األمساك 3-2-2

   اخلدمات الصحية 3-2-3

  نعم / ال  دوائر اهلجرة  3-2-4

  نعم / ال  ةالبحري السلطات 3-2-5
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 التعليقات  نوع اإلجابة األسئلة  السؤال رقم 

  نعم / ال  البحرية/خفر السواحل 3-2-6

  نعم / ال  الشرطة 3-2-7

  نعم / ال  سلطات املوانئ 3-2-8

  نعم / ال  البيطرية/احلجر الصحي  اخلدمات 3-2-9

  نعم / ال  جهات أخرى (يرجى حتديدها) 3-2-10

أي مدى اختذ بلدكم تدابري لدمج التدابري اليت تتخذها دولة امليناء مع تدابري أخرى ملنع الصيد غري القانوين دون   إىل 3-3
تنظيم ودون إبالغ وردعه والقضـــــاء عليه وأنشـــــطة الصـــــيد ذات الصـــــلة الداِعمة لتلك األنشـــــطة، مع العمل حســـــب 

الزراعة ملنع الصــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم املقتضــــــــى على مراعاة خطة العمل الدولية ملنظمة األغذية و 
 وردعه والقضاء عليه؟

 السُّلم

 

 
 

  
   )6(املادة  التعاون وتبادل املعلومات 

ال لالتفـــاق، هـــل يقوم بلـــدكم ابلتعـــاون و 4-1 ص أهـــداف خيبتبـــادل املعلومـــات يف مـــا أو /من أجـــل تعزيز التنفيـــذ الفعـــّ
 االتفاق، مع: 

- 

 

  السُّلم دول معنية أخرى  4-1-1

  السُّلم ذات الصلة املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك 4-1-2

  نعم / ال  منظمة األغذية والزراعة 4-1-3
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 التعليقات  نوع اإلجابة األسئلة  السؤال رقم 

  السُّلم منظمات حكومية دولية أخرى  4-1-4

  ال نعم /  جهات أخرى (يرجى حتديدها) 4-1-5

     
   )7(املادة املوانئ  عينيت 

  نعم / ال  هل قام بلدكم بتعيني موانئ الستقبال سفن أجنبية متارس الصيد أو أنشطًة متصلة ابلصيد وفق أحكام االتفاق؟ 5-1

أنواع منتجات حمددة؟ (مثًال جممدة أو  علىأي من املوانئ اليت جرى تعيينها اقتصــــــــــار تفريغ املصــــــــــيد  فرضهل ي     *5-1-1
 طازجة) مربّدة أو

  نعم / ال 

  نعم / ال  القائمة ابملوانئ املعيّنة إىل منظمة األغذية والزراعة؟  ّدمتقُ هل  5-2

  السُّلم القدرة الكافية على إجراء التفتيش وفًقا ألحكام االتفاق؟  ،كل من املوانئ املعيّنةإىل أي مدى هناك، يف   5-3

     
   )8(املادة  الطلب املسبق لدخول املوانئ 

  نعم / ال  هل يفرض بلدكم تقدمي طلب مسبق لدخول املوانئ؟ 6-1

أدىن، قبــل منح حق الــدخول  هــل يفرض بلــدكم تقــدمي املعلومــات اليت يطلبهــا امللحق ألف من االتفــاق، كحــد      6-1-1
 مينائه؟ لسفينة إىل

  نعم / ال 

ــبق لـــدخول املينـــاء يف بلـــدكم املعلومـــات املطلوبـــة يف امللحق ألف من االتفـــاق؟ تعـــّدى ي هـــل     *6-1-1-1  تقـــدمي طلـــب مســــــــــــ
 التحديد) (يرجى

  نعم / ال 
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 التعليقات  نوع اإلجابة األسئلة  السؤال رقم 

 امليناء؟الوقت األدىن املطلوب بشكل عام لتقدمي طلب دخول إىل هو ما      *6-1-2

 ابلساعات 

هناك حاجة إىل  
إطار لتقدمي  
املزيد من 
 التفاصيل

  نعم / ال  لتقدمي طلب دخول إىل امليناء؟ قلأ اوقتً  تستوجبحاالت معينة  منهل      *6-1-3

     
   )9(املادة  ضأو الرف إلذنا ،دخول امليناء 

ــتطبق ال/احلكوميةوكاالت  ال ما هي *7-1 ــلة مبوزارات اليت ســـــــ لدخول إىل امليناء  ا إذن نحاإلجراءات و/أو األنشـــــــــطة املتصـــــــ
 رفضه؟  أو

- 

 

  نعم / ال  اجلمارك 7-1-1

  نعم / ال  مصايد األمساك 7-1-2

  نعم / ال  اخلدمات الصحية 7-1-3

  نعم / ال   دوائر اهلجرة 7-1-4

  نعم / ال  السلطات البحرية 7-1-5

  نعم / ال  / خفر السواحل ةالبحري 7-1-6

  نعم / ال  الشرطة 7-1-7
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 التعليقات  نوع اإلجابة األسئلة  السؤال رقم 

  نعم / ال  سلطات املوانئ 7-1-8

  نعم / ال  اخلدمات البيطرية/احلجر الصحي 7-1-9

   جهات أخرى (يرجى حتديدها) 7-1-10

تلقي طلب مســــــــبق ابلدخول إىل امليناء، هل يعمد بلدكم إىل حتديد ما إذا كانت الســــــــفينة املعنية قد مارســــــــت  بعد 7-2
ــيد قبل منح اإلذن  ــلة دعًما هلذا النوع من الصــــــ ــطة ذات الصــــــ ــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم أو أنشــــــ الصــــــ

 ابلدخول إىل امليناء أو رفضه؟

  نعم / ال 

ــف ملعرفـة مـا إذا كـاـنتهـل يتبع بلـدكم طريقـة موحـدة  *7-2-1 ـــيد  ن اليت تطلـب اـلدخول إىل املينـاء قـد مـارســـــــــــــــتالســــــــــــ الصــــــــــــ
 ؟ ذات الصلة دعًما هلذا النوع من الصيدإبالغ ودون تنظيم أو أنشطة  القانوين دون غري

  نعم / ال 

   تقييًما للمخاطر؟  تتضمن هذه الطريقة املوحدة هل 7-2-1-1

بدخول الســــــفن اليت قدمت  إلذنا  بشــــــأن منح الوكاالت احلكومية/الوزارات اليت ســــــتشــــــارك يف عملية التقرير هي  ما *7-3
 رفضه؟  وأطلب الدخول إىل امليناء 

- 

 

  نعم / ال  اجلمارك 7-3-1

  نعم / ال  مصايد األمساك 7-3-2

  نعم / ال  اخلدمات الصحية 7-3-3

  نعم / ال  دوائر اهلجرة 7-3-4

  نعم / ال  السلطات البحرية 7-3-5
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 التعليقات  نوع اإلجابة األسئلة  السؤال رقم 

  نعم / ال  / خفر السواحل ةالبحري 7-3-6

  نعم / ال  الشرطة 7-3-7

  نعم / ال  سلطات املوانئ 7-3-8

   البيطرية/احلجر الصحي اخلدمات 7-3-9

  نعم / ال  جهات أخرى (يرجى حتديدها) 7-3-10

الوكاالت الرمسية / الوزارات ســـتشـــارك يف عملية حتديد منح اإلذن ابلدخول إىل املوانئ أو رفضـــه للســـفن اليت ما هي  *7-4
 تتقدم بطلب هبذا الشأن؟

 

 

   اجلمارك 7-4-1

   مصايد األمساك 7-4-2

   اخلدمات الصحية 7-4-3

   دوائر اهلجرة 7-4-4

   السلطات البحرية 7-4-5

   / خفر السواحل ةالبحري 7-4-6

   الشرطة 7-4-7

   سلطات املوانئ 7-4-8
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 التعليقات  نوع اإلجابة األسئلة  السؤال رقم 

   البيطرية/احلجر الصحي اخلدمات 7-4-9

   جهات أخرى (يرجى حتديدها) 7-4-10

  نعم / ال  هلا السفينة؟  تتبعمن أجل اختاذ القرار بوجوب السماح بدخول امليناء، هل ينبغي التعاون مع دولة العلم اليت  7-5

تبع هلا الســـــفينة فقط تمن أجل التقرير بشـــــأن وجوب الســـــماح بدخول امليناء، هل ينبغي التعاون مع دولة العلم اليت  *7-5-1
 حني يفرض تقييم املخاطر ذلك؟ 

  نعم / ال 

  - لسماح بدخول امليناء أو رفضه؟ اقرار كي يسرتشد هبا يف اختاذ مصادر البيا�ت/املعلومات اليت تستخدم ل ما هي *7-6

  نعم / ال  السجالت الوطنية (مبا فيها املصايد والوزارات/الوكاالت املعنية األخرى)  7-6-1

  نعم / ال  نظام رصد السفن 7-6-2

  نعم / ال  نظام حتديد اهلوية اآليل 7-6-3

  نعم / ال  السجل اإللكرتوين 7-6-4

  نعم / ال  تراخيص/أذون الصيد 7-6-5

  نعم / ال  اتريخ االمتثال 7-6-6

  نعم / ال  سجالت املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك  7-6-7

  نعم / ال  البيا�ت/املعلومات الصادرة عن دولة العلم  7-6-8

  نعم / ال  البيا�ت/املعلومات الصادرة عن الدول املعنية األخرى (الدول الساحلية ودول امليناء)  7-6-9
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 التعليقات  نوع اإلجابة األسئلة  السؤال رقم 

  نعم / ال  السجّل العاملي لسفن الصيد وسفن النقل املربّدة وسفن التموين (السجّل العاملي) 7-6-10

  نعم / ال  سجالت السفن اإلقليمية أو الدولية األخرى (يرجى حتديدها)  7-6-11

  نعم / ال  جهات أخرى (يرجى حتديدها) 7-6-12

ــتهارفض دخول الســــــــــــــفن إىل امليناء حني تتوفر أدلة كافية على لدى بلدكم تدابري ل هل 7-7 ــيد   ممارســــــــــــ أنشــــــــــــــطة الصــــــــــــ
على قائمة  حتديًدا تدرج هلهلذا النوع من الصــــــــــيد، و  ســــــــــاندةاألنشــــــــــطة امل القانوين دون إبالغ ودون تنظيم أو غري

الســــفن املشــــاركة يف هذا النوع من الصــــيد أو األنشــــطة املتصــــلة ابلصــــيد، اليت تعتمدها املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية 
 عمًال ابلقانون الدويل؟  ،إلدارة مصايد األمساك

 نعم / ال 

 

ــيد هل رفض بلدكم دخول  *7-7-1 ــفينة الصـــــــ ــة تلك الســـــــ ــفينة ما إىل موانئه بعدما توافرت لديه قرائن كافية تثبت ممارســـــــ ســـــــ
 القانوين دون إبالغ ودون تنظيم أو أنشطة صيد داعمة هلذا النوع من األنشطة؟ غري

 نعم / ال 

 

  - : كل من،  اإلمكان قدرلقرار، اط علًما ابيف حال رفض الدخول، هل حي 7-8

  نعم / ال  دولة العلم  7-8-1

  السُّلم الدول الساحلية املعنية  7-8-2

  السُّلم املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك املعنية  7-8-3

  السُّلم املنظمات الدولية املعنية األخرى (يرجى حتديدها)  7-8-4
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   )10(املادة  الظروف القاهرة 

ــائقةهل لبلدك  8-1 ــأن الســــــماح ابلدخول إىل امليناء يف حال وقوع ظرف قاهر أو ضــــ تتماشــــــى مع القانون   ،أحكام بشــــ
 الدويل؟ 

 نعم / ال 

 

    
   )11(املادة استخدام املوانئ  

ســــــتطبق اإلجراءات و/أو األنشــــــطة املتصــــــلة ابلســــــماح ابلدخول إىل امليناء  اليتالوكاالت احلكومية/الوزارات  هي  ما *9-1
 رفضه؟ أو

- 

 

  نعم / ال  اجلمارك 9-1-1

  نعم / ال  مصايد األمساك 9-1-2

  نعم / ال  اخلدمات الصحية 9-1-3

  نعم / ال  دوائر اهلجرة 9-1-4

  نعم / ال  السلطات البحرية 9-1-5

  نعم / ال  / خفر السواحل البحرية 9-1-6

  نعم / ال  الشرطة 9-1-7

  نعم / ال  سلطات املوانئ 9-1-8

   البيطرية/احلجر الصحي اخلدمات 9-1-9
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  نعم / ال  جهات أخرى (يرجى حتديدها) 9-1-10

  - أّن:  اتضحلميناء يف حال ل هارفض استخداملدى بلدكم تدابري لدخل سفينة ما أحد موانئ بلدكم، هل تحاملا  9-2

  نعم / ال  السفينة ال حتمل إذً� صاحلًا وسارً� ملمارسة الصيد وأنشطة الصيد على حنو ما تستوجبه دولة العلم التابعة هلا؟ 9-2-1

السـاحلية يف املناطق السـفينة ال حتمل إذً� صـاحلًا وسـارً� ملمارسـة الصـيد وأنشـطة الصـيد على حنو ما تسـتوجبه الدولة  9-2-2
 اخلاضعة للوالية الوطنية لتلك الدولة؟

  نعم / ال 

مثة أدلة دامغة على أّن صيد السمك على منت السفينة قد ّمت خالفًا الشرتاطات الدولة الساحلية ابلنسبة إىل املناطق  9-2-3
 اخلاضعة للوالية الوطنية لتلك الدولة؟

  نعم / ال 

تؤكد يف غضــون فرتة زمنية معقولة أن صــيد الســمك على منت الســفينة قد ّمت طبًقا لالشــرتاطات املرعية دولة العمل مل   9-2-4
 لدى املنظمة اإلقليمية املعنية ملصايد األمساك؟

  نعم / ال 

صـــيد ذات مثة أدلّة كافية لالعتقاد أبّن الســـفينة قد مارســـت الصـــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم أو أنشـــطة  9-2-5
 الصلة دعًما هلذا النوع من الصيد؟

  نعم / ال 

  - هل من حاالت رفض فيها بلدكم استخدام موانئه لألسباب التالية: *9-3

  نعم / ال  ؟ دولة العلم التابعة هلاستوجبها تمبمارسة الصيد وأنشطة الصيد اليت  او�فذً  االسفينة ال حتمل ترخيًصا صاحلً  9-3-1

ا حتمل  الالســفينة  9-3-2 لدولة الســاحلية يف ما خيص ابها  جمبمارســة الصــيد وأنشــطة الصــيد اليت تســتو  او�فذً   اصــاحلً   ترخيصــً
 املناطق الواقعة حتت الوالية الوطنية لتلك الدولة؟ 

  نعم / ال 
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لشـــــروط النافذة ا  خيالف  بشـــــكلواضـــــحة على أن األمساك املوجودة على منت الســـــفينة قد مت اصـــــطيادها   أدلة وجود 9-3-3
  ؟للدولة الساحلية يف ما خيص املناطق الواقعة حتت الوالية الوطنية لتلك الدولة

  نعم / ال 

أن دولة العلم مل تؤكد ضـمن فرتة زمنية معقولة أّن األمساك على منت السـفينة قد صـيدت مبوجب الشـروط املعمول هبا  9-3-4
 للمنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك املعنية؟ 

  نعم / ال 

يف الصـيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم أو   تأسـباب معقولة حتمل على االعتبار أبن السـفينة قد شـارك وجود 9-3-5
 هذا النوع من الصيد؟ سانديف أنشطة متصلة ابلصيد ت

  نعم / ال 

  - :كل من،  مكانلقرار، قدر اإلاط علما ابيف حال رفض استخدام امليناء هل حي 9-4

  نعم / ال  دولة العلم 9-4-1

  السُّلم حسب االقتضاء الدول الساحلية املعنية 9-4-2

  السُّلم حسب االقتضاء املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك 9-4-3

  السُّلم املنظمات الدولية املعنية األخرى (يرجى حتديدها) 9-4-4

ن الدوافع اليت مت الرفض بناء عليها أب تفيدسـتخدام مينائه يف حال توفرت إثبااتت كافية  الهل يسـحب بلدكم رفضـه   9-5
 ؟ ساريةغري صائبة أو مل تعد  مل تكن كافية أو

  نعم / ال 

  نعم / ال  اإلبالغ؟  ستخدام مينائه، هل يعمد فورًا إىل إبالغ األطراف املعنية هبذااليف احلاالت اليت يسحب فيها بلدكم رفضه   9-5-1

    
   )12(املادة  مستو�ت التفتيش وأولو�ته 
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  نعم / ال  االتفاق؟ هذا أهداف الزما لتحقيق يعتربه بلدكم التفتيش من أدىن لديكم مستوى  هل 10-1

التفتيش الســنوي الكايف واملطلوبة للوصــول إىل مســتوى  موانئه   املوجودة يفالســفن يقوم بلدكم ابلتحقق من عدد هل  *10-2
 ؟ هذا االتفاق لتحقيق أهداف

 تعليق نعم / ال 

 

  نعم / ال  للتفتيش؟ هذا احلد األدىن  ى هل مت بلوغ مستو  *10-2-1

 
 

  

   : من تدابري إلعطاء األولوية ملا يلي، هل اتفتيشه الواجبلدى حتديد السفن  10-3

  ينطبق / ال نعم / ال  عمًال هبذا االتفاق؟  للميناءهل يرفض دخول السفن إىل امليناء أو استخدامها  10-3-1

الطلب الصــــادر عن األطراف أو الوال�ت أو املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة املصــــايد األخرى إبخضــــاع ســــفينة  10-3-2
للتفتيش، خاصــــــــــــة حني تكون تلك الطلبات مدعومة بدليل على ممارســــــــــــة الصــــــــــــيد غري القانوين دون إبالغ  ةحمدد
 تنظيم أو األنشطة املتصلة ابلصيد املساندة هلذا النوع من الصيد؟  ودون

  ينطبق / ال نعم / ال 

مارســت الصــيد غري القانوين دون إبالغ الســفن األخرى اليت تتوفر بشــأ�ا دوافع كافية حتمل على الشــك يف أ�ا قد  10-3-3
 تنظيم أو األنشطة املتصلة ابلصيد املساندة هلذا النوع من الصيد؟  ودون

 ينطبق / ال نعم / ال 

 

   هل من حاالت يف بلدكم مت فيها تفتيش سفينة ما بعد احلصول على معلومات عن: *10-4

   سفن مت رفض دخوهلا إىل امليناء أو استخدامه طبًقا هلذا االتفاق؟  10-4-1

الطلب من األطراف أو الدول أو املنظمات / الرتتيبات اإلقليمية ملصـايد األمساك املعنية األخرى اليت تطلب إخضـاع  10-4-2
ممارســـــــــــــة الصـــــــــــــيد غري القانوين ســـــــــــــفينة معيّنة للتفتيش، خاصـــــــــــــة يف حال كانت هذه الطلبات مدعومة أبدلة على 

 إبالغ ودون تنظيم أو أنشطة الصيد ذات الصلة دعًما هلذا النوع من الصيد؟ دون
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الســـــفن األخرى اليت تتوافر بشـــــأ�ا أســـــس واضـــــحة حتمل على الشـــــّك يف ممارســـــتها الصـــــيد غري القانوين دون إبالغ  10-4-3
 تنظيم أو أنشطة صيد ذات الصلة دعًما هلذا النوع من الصيد؟  ودون

  

    
   )13(املادة  تنفيذ عمليات التفتيش 

   اليت ستقوم بتفتيش السفينة؟  الرمسية/الوزاراتما هي الوكاالت  *11-1

  نعم / ال  اجلمارك 11-1-1

  نعم / ال  مصايد األمساك 11-1-2

  نعم / ال  اخلدمات الصحية 11-1-3

  نعم / ال  دوائر اهلجرة 11-1-4

  نعم / ال  السلطات البحرية 11-1-5

  نعم / ال  / خفر السواحل البحرية 11-1-6

  نعم / ال  الشرطة 11-1-7

  نعم / ال  سلطات املوانئ 11-1-8

   البيطرية/احلجر الصحي السلطات 11-1-9

  نعم / ال  جهات أخرى (يرجى حتديدها) 11-1-10

  - : م مبا يليبلدكإىل أي مدى تقوم تدابري التفتيش يف  11-2
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  السُّلم املهام املذكورة يف امللحق ابء كحد أدىن؟  تشمل 11-2-1

هلذه الغاية مع مراعاة  عتمدين من ذوي املؤهالت املناســــــبة ومنيمفتشــــــ  قبل من منفذةضــــــمن أن عمليات التفتيش ت 11-2-2
 اخلطوط التوجيهية املذكورة يف امللحق هاء من االتفاق فيما خص تدريب املفتشني؟ 

  السُّلم

  السُّلم يطلب من املفتشني، قبل عملية تفتيش معيّنة، أن يقدموا إىل راّبن السفينة وثيقة مناسبة تثبت صفة املفتش؟  هل 11-2-3

يضــــــمن أن يقوم مفتشــــــوه مبعاينة مجيع املناطق ذات الصــــــلة على منت الســــــفينة والشــــــباك وأية معدات وجتهيزات  هل 11-2-4
ــون  ــلـة ابلتحقق من االمتثـال لتـدابري الصــــــــــــ ــفينـة ذات صــــــــــــ أخرى وأيـة واثئق أو ســــــــــــــجالت أخرى على منت الســــــــــــ

 املناسبة؟  واإلدارة

  السُّلم

يفرض على رابن الســــــــــفينة أبن يقّدم إىل املفتشــــــــــني املســــــــــاعدة واملعلومات الالزمة وأن يُربز املواد واملســــــــــتندات  هل 11-2-5
 الصلة عند املقتضى، أو النسخ املصدقة عنها؟ ذات

  السُّلم

  السُّلم ملشاركة يف التفتيش؟ االسفينة هلا إىل  تبعيف حال توفر التدابري املناسبة، هل يدعو دولة العلم اليت ت 11-2-6

مبـا يف ذـلك  ، احلـد من الـتدخـل والعراقـيل  بغـية غري واجـب للســــــــــــــفيـنة  خري ـبذل مجيع اجلهود املمكـنة لتفـادي أي أت ت  هـل  11-2-7
على وجود ال داعي له للمفتشـــــــــني على منت الســـــــــفينة وتفادي أي عمل كفيل ابلتأثري ســـــــــلًبا يف جودة الســـــــــمك  أي 
 السفينة؟  منت 

  السُّلم

ــفيـنة أو كـبار أفراد طاقمـه، مبا يف ذلك، حيثمـا أمكن  هل 11-2-8 ــل مع رابن الســــــــــــ ــري التواصــــــــــــ يـبذل كل جهـد ممكن لتيســــــــــــ
 لكي يرافق مرتجم فوري املفتش؟ ،مقتضى احلال وعند

  السُّلم

  السُّلم سفينة؟  ةيضمن تنفيذ عمليات التفتيش بطريقة منصفة وشفافة ال تنطوي على أي متييز وال تضايق أي هل 11-2-9
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  السُّلم حيجم عن التدخل يف قدرة الرابن، مبوجب القانون الدويل، على التواصل مع سلطات دولة العلم؟  هل 11-2-10

     
   )14(املادة  نتائج عمليات التفتيش 

د أدىن، إبدراج املعلومـات املـذكورة يف امللحق جيم من االتفــاق يف التقرير املكتوب لنتــائج كـل حــ هـل يقوم بلــدكم، ك 12-1
 عملية تفتيش؟ 

  نعم / ال 

  نعم / ال  املعلومات املنصوص عليها يف امللحق جيم؟  تعدى هل التقارير املكتوبة ت *12-1-1

     
   )15(املادة  إحالة نتائج التفتيش 

ــى، إىلحــ يقوم بلــدكم إبهــل  13-1 ــفينــة  الــة نتــائج كــل عمليــة تفتيش، حبســــــــــــــــب املقتضــــــــــــ دولــة العلم اليت تتبع هلــا الســــــــــــ
 للتفتيش؟ اخلاضعة

 السُّلم

 

  - هل حييل بلدكم نتائج كل عملية تفتيش، حسب املقتضى، إىل: 13-2

ـــيد غري القـانوين دون إبالغ ودون تنظيم   تـقد مـارـســـــــــــــ   اعلى أ�ـ  ،جرّاء التفتيش  ،اـلدول اليت برزت أدـلة حبقهـا 13-2-1 الصــــــــــــ
 أنشطة متصلة ابلصيد مساندة هلذا النوع من الصيد ضمن املياه الواقعة حتت واليتها الوطنية. أو

 السُّلم

 

  نعم / ال  مواطنيها من السفينة راّبن يكونالدولة اليت  13-2-2

  السُّلم األمساكاملنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد  13-2-3

  نعم / ال  منظمة األغذية والزراعة 13-2-4
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  نعم / ال  املنظمات الدولية املعنية األخرى (يرجى حتديدها) 13-2-5

 
 

  
   )16(املادة  التبادل اإللكرتوين للمعلومات 

  نعم / ال  االتفاق؟تصال لتبادل املعلومات مبوجب هذا الجهة ا دور تؤدي هل قام بلدكم بتعيني سلطة  14-1

  السُّلم هل لبلدك آلية وطنية لالتصال تتيح املشاركة اإللكرتونية املباشرة للمعلومات ذات الصلة هبذا االتفاق؟  14-2

دول  السفينة أو  هلا  تتبععلم اليت اللتبادل املعلومات من أجل التواصل مع دولة  إلكرتونية  هل يستعني بلدكم أبية آلية   *14-3
  ؟الدول الساحلية األخرى  املوانئ أو

 نعم / ال 

 

  نعم / ال  هل يستخدم بلدكم أي آليات إلكرتونية ثنائية لتبادل املعلومات؟ 14-3-1

  نعم / ال   يستخدم بلدكم أي آليات إلكرتونية إقليمية لتبادل املعلومات؟هل  14-3-2

  السُّلم خالل آليات تبادل املعلومات مع امللحق دال ابالتفاق؟إل أي مدى تتواءم املعلومات اليت سيتم نقلها من  14-4

     
   )17(املادة  تدريب املفتشني 

 الواردة ضــــــــــــــمنخلطوط التوجيهية لتدريب املفتشــــــــــــــني قام بلدكم بتدريب املفتشــــــــــــــني لديه مع مراعاة ا إىل أي مدى  15-1
 التفاق؟ ابهاء  امللحق

 السُّلم

 

ــة  *15-2 ــدريبيــ ــدك يف دورات تــ ــني الوطنيني لبلــ ــل شــــــــــــــــــارك أي من املفتشــــــــــــ ــاء بشــــــــــــــــــأنهــ ــة املينــ ــدابري دولــ   من تنظيم تــ
 أخرى؟ دول/منظمات

 نعم / ال 
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  - ذكر أمساء املنظمات املعنية:ا ،يف حال اإلجياب 15-2-1

  نعم / ال  أخرى  أطراف 15-2-1-1

   غري أطراف 15-2-1-2

  نعم / ال  والزراعةمنظمة األغذية  15-2-1-3

  نعم / ال  املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك 15-2-1-4

  نعم / ال  جهات أخرى (يرجى حتديدها) 15-2-1-5

     
   )18(املادة  إجراءات دولة امليناء عقب التفتيش 

 تقد مارـســــــــ   مادوافع واضـــــــــحة حتدو على االعتبار أبن ســـــــــفينة   وجود، عقب التفتيش، فيها يتبّني  اليت  احلاالت يف 16-1
هل لدى الصــــيد غري القانوين دون إبالغ أو دون تنظيم أو أنشــــطة متصــــلة ابلصــــيد مســــاندة هلذا النوع من الصــــيد، 

 : بلدكم إجراءات خاصة للعمل إلبالغ النتائج فورًا إىل

- 

 

  ينطبق / ال نعم / ال  دولة العلم  16-1-1

   وحسب املقتضى: 

  السُّلم الدول الساحلية ذات الصلة  16-1-2

  السُّلم املنظمات / الرتتيبات اإلقليمية ملصايد األمساك ذات الصلة 16-1-3

  السُّلم منظمات دولية أخرى (يرجى حتديدها) 16-1-4
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لتفريغ األمساك اليت مل   السفينة قبل  من مينائه استخدام رفضهل لدى بلدكم يف مثل هذه احلاالت إجراءات خاصة ل 16-2
يشـــمل،  جير تفريغها يف وقت ســـابق ونقلها من ســـفينة إىل أخرى أو تعبئتها وجتهيزها، وغريها من خدمات امليناء مبا
ــفينة يف احلوض اجلاف، حبال مل ــيانة وإصـــــالح الســـ تكن تلك  يف مجلة أمور، إعادة التزود ابلوقود وابإلمدادات والصـــ

 ؟ 4السفينة مبا يتماشى مع هذا االتفاق، مبا يشمل املادة  قراءات قد اختذت حباإلج

  السُّلم

هل من حاالت مت فيها يف بلدكم رفض اســـــــتخدام ســـــــفينة ما ملوانئه يف أعقاب عملية تفتيش ما حيثما كانت هناك  *16-3
أنشــطة متصــلة دوافع واضــحة لالعتقاد أبّن هذه الســفينة قد مارســت الصــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم أو  

 ؟ابلصيد مساندة هلذا النوع من الصيد
 نعم / ال 

 

     
   )19(املادة  يف دولة امليناء القضائية نو معلومات بشأن الطع 

هل لدى بلدكم إجراءات خاصــــــة إلاتحة املعلومات ذات الصــــــلة بشــــــأن الطعن املمكن للجمهور على حنو ما نص  17-1
 ما يتعلق بتدابري دولة امليناء املتخذة طبًقا ملا يلي: عليه االتفاق يف

 

 

  نعم / ال  دخول امليناء، اإلذن والرفض – 9املادة  *17-1-1

  نعم / ال  استخدام املوانئ– 11املادة  *17-1-2

  نعم / ال  تنفيذ عمليات التفتيش – 13املادة  *17-1-3

  نعم / ال  إجراءات دولة امليناء عقب التفتيش – 18املادة  *17-1-4

ــة إلاتحة  بلدكم  لدى هل  17-2 ــأن الطعن إىل  املعلومات إجراءات خاصــ ــفينة أوبشــ ــغّ   مالك الســ ا أو ممثله  اأو راب�  الهمشــ
  نص عليه االتفاق يف ما يتعلق بتدابري دولة امليناء املتخذة طبًقا ملا يلي: بناء على ما
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  نعم / ال  اإلذن بدخول امليناء أو رفضه - 9املادة  17-2-1

  نعم / ال  استخدام املوانئ  - 11املادة  17-2-2

  نعم / ال  إجراء عمليات التفتيش  - 13املادة  17-2-3

  نعم / ال  اإلجراءات اليت تتخذها دولة امليناء بعد التفتيش - 18املادة  17-2-4

ــغّ  مالك الســــــــــفينة أوهل أعطى بلدكم معلومات عن الطعن إىل  *17-3 يتعلق بتدابري دولة ا يف ما أو ممثله  اأو راب�  الهمشــــــــ
 امليناء املتخذة طبًقا ملا يلي:

 

 

  نعم / ال  اإلذن بدخول امليناء أو رفضه - 9املادة  17-3-1

  نعم / ال  استخدام املوانئ  - 11املادة  17-3-2

  نعم / ال  إجراء عمليات التفتيش  - 13املادة  17-3-3

  نعم / ال  اإلجراءات اليت تتخذها دولة امليناء بعد التفتيش - 18املادة  17-3-4

إلبالغ عن نتيجة هذا النوع من الطعون إىل دولة العلم أو املالك أو املشــــــــــــــّغل إجراءات خاصــــــــــــــة لبلدكم  لدى هل  17-4
 الرابن أو املمثل، حبسب املقتضى؟  أو

  نعم / ال 

  نعم / ال  طعن إىل دولة العلم واملالك أو املشّغل أو الرابن أو املمثل، حسب املقتضى؟هل أفاد بلدكم عن نتائج أي عمليات  *17-5

يف احلاالت اليت جرى فيها إطالع األطراف األخرى أو الدول أو املنظمات الدولية على القرار املســــــــبق املتخذ طبًقا  17-6
 ، هل لدى بلدكم إجراءات خاصة إلطالعها على أي تغيري قد يطرأ على هذا القرار؟18أو   13أو    11أو   9للمواد 

  نعم / ال 
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 إطالع األطراف األخرى أو الدول أو املنظمات الدولية على القرار املســــــــبق املتخذ طبًقاجرى فيها  يف احلاالت اليت  *17-7
 على هذا القرار؟  طرأتبلدكم أبي تغيريات  أبلغها، هل 18أو  13أو  11أو  9لمواد ل

 ينطبق / ال نعم / ال 

 

    
   )20(املادة  دور دولة العلم 

عمًال  تنفذ يترفع علمه التعاون مع دولة امليناء يف عمليات التفتيش البهل يفرض بلدكم على الســـــــفن املســـــــموح هلا   18-1
 هبذا االتفاق؟ 

 نعم / ال 

 

ــى، هـل يطـلبمن االتفـاق،   20من املـادة  2طبقـًا ألحكـام الفقرة  18-2 أن تفتش تـلك اـلدوـلة    بـلدكم، حســــــــــــــب املقتضــــــــــــ
 السفينة أو أن تتخذ تدابري أخرى متماشية مع هذا االتفاق؟ 

 ينطبق / ال نعم / ال 

 

على تفريغ األمساك أو نقلها إىل سفن أخرى أو تعبئتها ومعاجلتها  كرفع علمبهل يشجع بلدكم السفن املسموح هلا   18-3
 واستخدام خدمات امليناء األخرى، يف موانئ الدول اليت تتصرف ابلتماشي مع هذا االتفاق أو بشكل متسق معه؟ 

 نعم / ال 

 

تقريرًا للتفتيش يشــري إىل أن هناك دوافع واضــحة يف احلاالت اليت يتلقى فيها بلدكم، بعد عملية تفتيش لدولة امليناء،  18-4
الصــيد غري القانوين دون إبالغ أو دون تنظيم   تقد مارســ  كبرفع علم  احتدو على االعتبار أبن الســفينة املســموح هل

ل يعمد فورًا وابلكامل إىل التحقيق يف املسـألة وبناء على هأو أنشـطة متصـلة ابلصـيد مسـاندة هلذا النوع من الصـيد، 
 أدلة كافية، يتخذ إجراءات تنفيذية بدون أي أتخري عمًال بقوانينه ولوائحه؟ 

 نعم / ال 

 

بلدكم، بصــــــــــــــفته دولة علم، إببالغ األطراف األخرى ودول امليناء املعنية، وعند االقتضــــــــــــــاء، الدول املعنية هل يقوم  18-5
ابإلجراءات اليت اختذها حبق الســفن املســموح   ،األخرى واملنظمات اإلقليمية إلدارة املصــايد ومنظمة األغذية والزراعة

  نعم / ال 
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ــيــد ، واليت نتيجــة لتــدابري دولــة املينــاء املتكهلــا برفع علمــ  ــتهــا للصــــــــــــ خــذة مبوجــب هــذا االتفــاق، قــد أتكــدت ممــارســــــــــــ
 القانوين دون إبالغ ودون تنظيم أو أنشطة متصلة ابلصيد مساندة هلذا النوع من الصيد؟  غري

تضــــــاهي فعالية التدابري املطبقة  كهل يضــــــمن بلدكم أبّن فعالية التدابري املطبقة على الســــــفن املســــــموح هلا برفع علم 18-6
ــار إليها يف الفقرة  ــفن املشـــــــــ ــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم  3من املادة   1على الســـــــــ يف ما خيص منه الصـــــــــ

 واألنشطة املتصلة ابلصيد املساندة هلذا النوع من الصيد وردعها والقضاء عليها؟

  نعم / ال 

     
   )21(املادة  الناميةاالشرتاطات اخلاصة ابلدول  

  ينطبق/ ال  نعم / ال  ؟ تنفيذ االتفاقهل حصل بلدكم على مساعدة خارجية بشأن  19-1

  - مساعدة خارجية: التالية حصلتم على اجلهات من أي جهة من  19-2

  نعم / ال  دول أخرى  19-2-1

  نعم / ال  منظمة األغذية والزراعة 19-2-2

  نعم / ال  منظمات/ترتيبات إقليمية إلدارة مصايد األمساك 19-2-3

  نعم / ال  جهات أخرى (يرجى حتديدها) 19-2-4

 أسئلة إضافية: 

 املعيّنة يف بلدكم؟هل جرى منح رمز األمم املتحدة ملواقع التجارة والنقل الصادر جلميع املوانئ 



االجتماع الثاين لألطراف يف االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها  تضّمن هذه الوثيقة تقرير ت
دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه (االتفاق)  

وقد . 2019يونيو/حزيران  6إىل  3يف سنتياغو، شيلي خالل الفرتة املمتدة من الذي انعقد 
  وأقرّ . األطراف الئحة داخلية الجتماعات واعتمدت استعراًضا شامًال  األطراف أجرت

  اليت وسّلم ابلتحد�ت  فّعال، حنو  على االتفاق بتنفيذ  قيام األطراف أبمهية االجتماع
  الدول فيها  مبا النامية الدول من  األطراف سيما  وال بذلك، القيام لدى  األطراف تواجهها
وأشادت األطراف أبمهية املساعدة الفنية اليت تقدمها املنظمة،  النامية.  الصغرية اجلزرية

بدعم من اجلهات املاحنة، واألجهزة األخرى لألطراف من الدول النامية من أجل تعزيز  
قدرهتا على تنفيذ التدابري اليت تتخذها دولة امليناء وغريها من أدوات ملكافحة الصيد غري  

نظيم وأكدت جمدًدا احلاجة إىل املضي قدًما يف تقدمي هذه  القانوين دون إبالغ ودون ت
  على  بيا�هتا هبدف حتميل اليت تبذهلا األطراف ابجلهود االجتماع وأقر املساعدة وتعزيزها.

  هذه  أن إىل وأشارت  املعينة، وجهات االتصال التجريبية للموانئ االتفاق تطبيقات
 جمموعة  عن أتييدها لتوصيات ألطرافوأعربت ا. االتفاق تستويف متطلبات التطبيقات

  العاملي يبدأ تشغيل النظام ضرورة أن على  ووافقت املعلومات، بتبادل  املعنية  الفنية العمل
لتبادل عاملي حتبيذها استحداث نظام وأعربت عن ممكن، وقت أقرب  يف املعلومات  لتبادل

 املنظمة من  وطلبت وتدرجييا للتنفيذ،  معيار�  �جا  يستخدم متكامل يعمل كنظام املعلومات 
  بتبادل  املعنية  الفنية العمل جملموعة الثالث االجتماع  حبلول  للنظام أويل وضع منوذج

  االتفاق من  6 اجلزء مبوجب التمويل آليات  اختصاصات واعتمدت األطراف. املعلومات
 تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصيد ملنع امليناء  دولة تتخذها التدابري اليت بشأن

  دوالر  مليون 2.25 بتقدمي النرويج وتعهدت عليه الصادر عن املنظمة. والقضاء وردعه
على حتسني التنسيق  كذلك   االجتماع وشّجع. التابع لالتفاق املساعدة إىل صندوق أمريكي

واالتساق يف املبادرات الرامية إىل بناء القدرات حرًصا على كفاءة استخدام املوارد املتاحة  
  فعالية  اخلاص ابستعراض وتقييم االستبيان األطراف واعتمدتوجتنّـًبا لتكرار اجلهود. 

. 2020 يونيو/حزيران من األول األسبوع خالل  إطالقه على ووافقت االتفاق
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