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 االجتماع الثالث لألطراف يف االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء
 2009الصادر عن منظمة األغذية والزراعة يف عام 

 2021يونيو/حزيران  4 -مايو/أاير  31
 بروكسل، بلجيكا

 در عن منظمة األغذية والزراعةصابشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء الحالة االتفاق 
  2009عام 

 

 األطراف مدعوة إىل:  إن  
      يف  انضججججججما  ا صجججججج األطراف على إيداع األخذ علًما ابلزايدة يف عدد األطراف يف االتفاقية، وتشجججججج ي

 أقرب وقت ممكن.
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 مقدمة -اًل أو  
اليت تتخذها دولة امليناء ملن  الصيد    القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء  االتفاق بشأن التداب  حاز -1

نوفمرب/تشرين  22عليه الصادر عن  نظمة األ ذية والزراعة )واملشار إليه يف  ا يلي بج"االتفاق"( على  وافقة  ؤمتر املنظمة يف 
 2010نوفمرب/تشججججرين الثاين  21حىت  2009نوفمرب/تشججججرين الثاين  22 ن خالل الفرتة تح ابب التوقي  عليه وف   ،2009الثاين 

دولة واالحتاد األورويب ابلتوقي   23وخالل تل  الفرتة، قا ت   ن قبل مجي  الدول واملنظمات اإلقليمية للتكا ل االقتصادي.
 .2016يو/حزيران يون 5يف  نفاذز الودخل االتفاق حي   على االتفاق.

 ن االتفاق، خيضجججج  االتفاق للتصججججديق أو القبول أو املوافقة  ن جان  املوق   ويفتح  27واملادة  26للمادة  ووفًقا -2
 ن االتفاق، تودع  36ووفًقا للمادة  ب د. عليه ي دولة أو  نظمة إقليمية للتكا ل االقتصججججادي ق توق ألابب االنضججججماي إليه 

 واثئق التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضماي لدى املدير ال اي ملنظمة األ ذية والزراعة بوصفه ج ة اإليداع. 

 حالة االتفاق -اثنًيا 
طرًفا، مبا يف ذل  االحتاد األورويب ابعتباره طرًفا  69 بلغ عدد األطراف يف االتفاق، 2021 ارس/آذار  8حىت  -3

 نذ  إىل االتفاق 2لالنضجججماي ا صجججكو ً وأودعت تسججج ة أطراف جديدة  .1دولة 27 اواحًدا ميثل دوله األعضجججاء البالغ عدده
  .2019يونيو/حزيران  6إىل  3االجتماع الثاين لألطراف امل قود يف سانتيا و، شيلي، خالل الفرتة  ن 

تبلغ يف املائة، فيما  56تبلغ أصججبح االتفاق سججاراًي في ا و ن وج ة النظر ال املية، فإن نسججبة الدول السججاحلية اليت  -4
متثل الدول الساحلية والدول    و (. 1يف املائة )أنظر امللحق  48 الجججججججججج االتفاق ساراًي في ا أصبحاليت  اإلمجالية الدول نسبة

 ائة  ن جمموع الدول على التوايل.يف امل 19يف املائة و 81الساحلية 
الشرق  إقليم هي األدىن يف أصبح االتفاق ساراًي في او ن وج ة النظر اإلقليمية، فإن نسبة الدول الساحلية اليت  -5

فيمججا هي  توسججججججججججججججيججة يف أ ريكججا الالتينيججة و نيقججة البحر الكججاري  ، %(38%( وجنوب  رب احمليط اهلججاد) )29األدىن )
%(؛ أ ا نسججججججججبة الدول 100%( وأ ريكا الشججججججججمالية )73%(، واألعلى يف أورواب )58%( وأفريقيا )58%(، وآسججججججججيا )52)
%(، وجنوب  رب احمليط اهلاد) 24الشجججججججججرق األدىن ) لدى إقليم في أدانهاف ،أصجججججججججبح االتفاق سجججججججججاراًي في امجالية اليت إلا
 الهاأعيف %(، و 48يقة البحر الكاري  )%(، وأ ريكا الالتينية و ن46%(، و توسججججججية يف آسججججججيا )39%(، وأفريقيا )38)

 (.1 امللحق%( )انظر 100%( وأ ريكا الشمالية )69يف أورواب )
 عناالنضجججماي إىل االتفاق و  يف وقد تر   الدول    األطراف يف تقدمي   لو ات لدى هذا االجتماع عن نيت ا -6

  .النضماي، حس  االقتضاءاب املت لقةحالة عملياهتا الداخلية 

                                                      
ميكن االطالع على آخر املست دات بشأن حالة االتفاق، مبا يف ذل  قائمة املوق   واألطراف فيه، على املوق  اإللكرتوين:   1
 .//000003-http://www.fao.org/treaties/results/details/en/c/TRE 
 القبول، والتصديق، واملوافقة، واالنضماي. صكوكاالنضماي" ليشمل  ص يستخدي  صيلح "  2

http://www.fao.org/treaties/results/details/en/c/TRE-000003/
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 1امللحق 

 

 عدد الدول اإلقليم
)أعضاء منظمة 
 األغذية والزراعة(

عدد الدول 
الساحلية )أعضاء 
منظمة األغذية 

 والزراعة(

 عدد األطراف
)مبا يف ذلك املنظمات 

اإلقليمية للتكامل 
 االقتصادي(

عدد الدول 
أصبح اليت 

االتفاق ساراًي 
 *فيها

نسبة الدول الساحلية 
االتفاق  أصبح اليت

 )%( ساراًي فيها

نسبة الدول 
اليت اإلمجالية 

أصبح االتفاق 
 )%( ساراًي فيها

 39 58 19 19 33 49 أفريقيا
 46 58 11 11 19 24 آسيا

 69 #73 34 10 40 49 أورواب
 48 52 16 16 31 33  أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 24 29 5 5 17 21 الشرق األدىن
 100 100 2 2 2 2 أمريكا الشمالية

 38 38 6 6 16 16 جنوب غرب احمليط اهلادئ
 48 #56 93 69 158 194 عاملًيا

 . رت احتساب  ل  ن فرنسا والدمنرك  ال يتمو  انضما  ا إىل االتفاق و وافقت ا عليه، تباًعا. جراءخلف البحار  الواق ة سيةنيسري االتفاق أيًضا يف األراضي الدامنر ية والفر  *
 قد حذفت الدول    الساحلية اخلمس لالحتاد األورويب  ن هذا احلساب. و  #


