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

 2019يونيو/حزيران  6-3سنتياغو، شيلي، 

 القائمة المؤقتة بالوثائق
 

PSMA/2019/1 جدول األعمال املؤقت واجلدول الزمين املؤقت 
PSMA/2019/2  الالئحة الداخلية الجتماعات األطراف 
PSMA/2019/3 حالة االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء والتطورات على صعيد التنفيذ 
PSMA/2019/4 نقل املعلومات وتبادهلا إلكرتونًيا ونشرها 
PSMA/2019/5 متطلبات الدول النامية 
PSMA/2019/6 رصد تنفيذ االتفاق واستعراضه وتقييمه 

PSMA/2019/Inf.1 القائمة املؤقتة بالوثائق 
PSMA/2019/Inf.2 القائمة املؤقتة باملشاركني 
PSMA/2019/Inf.3  التفاق بشــــأن املفتوحة العضــــوية التابعة لتقرير االجتماع الثاين جملموعة العمل الفنية

ـــــــة املـــيـــنـــــــاء   تـــبـــــــادل املـــعـــلـــومـــــــات،واملـــعـــنـــيـــــــة بـــالـــتـــــــدابـــري الـــيت تـــتـــخـــــــذهـــــــا دول
 ، سيول، مجهورية كوريا2019مايو/أيار  15-17

PSMA/2019/Inf.4 بــل من ق تقرير االجتمــاع الثــاين جملموعــة العمــل املنشـــــــــــــــأة مبوجــب اجلزء الســـــــــــــــادس
يد غري القانوين ناء ملنع الصــاألطراف يف االتفاق بشــأن التدابري اليت تتخذها دولة املي
 ،2018يوليو/متوز  6-5 ،دون إبالغ ودون تنظيم وردعـــــــه والقضــــــــــــــــــــاء عليـــــــه

 روما، إيطاليا
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PSMA/2019/Inf.5  التفاق بشـــأن ة لالتابعاملفتوحة العضـــوية تقرير االجتماع األول جملموعة العمل الفنية
ـــــــة املـــيـــنـــــــاء   املـــعـــلـــومـــــــات،املـــعـــنـــيـــــــة بـــتـــبـــــــادل و الـــتـــــــدابـــري الـــيت تـــتـــخـــــــذهـــــــا دول

 ، لندن، اململكة املتحدة2018أبريل/نيسان  16-18
PSMA/2019/Inf.6  من قبل األطراف يف  املنشــــــــــــأةاملخصــــــــــــصــــــــــــة تقرير االجتماع األول جملموعة العمل

االتفاق بشــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصــــيد غري القانوين دون إبالغ 
 ، أوسلو، النرويج2017يونيو/حزيران  2-1 ،ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه

PSMA/2019/Inf.7  ة امليناء بشـــــــــأن التدابري اليت تتخذها دولتقرير االجتماع األول لألطراف يف االتفاق
 ،ملنع الصــــــــــــــيــــد غري القــــانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعــــه والقضــــــــــــــــــاء عليــــه

 ، أوسلو، النرويج2017مايو/أيار  29-31
PSMA/2019/Inf.8  االتفاق الصــادر عن منظمة األغذية والزراعة بشــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء

 ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه
PSMA/2019/Inf.9 التغيريات املقرتحة اليت وردت من جانب األطراف بشأن مسودة الالئحة الداخلية 

 


