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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/أ�ر  31
 بروكسيل، بلجيكا

 االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء التحد�ت والتقدم احملرز يف تنفيذ عن تقرير
 من جانب األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك

 
 

 إن األطراف مدعوة إىل القيام مبا يلي:

 األجهزة اإلقليميةمن جانب لتقدم احملرز يف تنفيذ االتفاق بشـــــــــــــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء اب ااإلحاطة علمً  •
  .صايد األمساكمل

 االتفاق بشـــــــــــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناءوالنظر يف إعداد اســـــــــــــتبيان موحد لإلبالغ عن التقدم احملرز يف تنفيذ  •
 .من جانب األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك
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 مقدمة - ًال أوّ 

التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصـــيد غري القانوين دون االتفاق بشـــأن خالل االجتماع الثاين لألطراف يف  -1
يونيو/حزيران  6إىل  3الفرتة من  اللخشيلي ، يف سانتياغوالذي انعقد (االتفاق)  إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه

، تنفيذها لالتفاقصـــــــــــــــايد األمساك إىل تقدمي معلومات عن مل اإلقليمية جهزةاأل عوةد األمانةطلبت األطراف من ، 2019
تدابري دولة امليناء  قدر أكرببتُعتمد  أن ابإلضــافة إىل ذلك، شــجعت األطراف على. و هوتقييم هواســتعراضــ هألغراض رصــد

دى مثل هذه التدابري القائمة لتلك مواءمة مع ابلفعل،  يهافتتوفر حيث ال يف املنظمات اإلقليمية إلدارة مصـــــــايد األمساك 
 الدنيا لالتفاق، مبا يكفل تنفيذها ورصدها واالمتثال هلا.ملنظمات مع املعايري ا

مع مجيع األجهزة اإلقليمية ملصــــــايد األمساك للحصــــــول  2020 كانون األول/ديســــــمرب 16يف تواصــــــلت األمانة و  -2
بشــأن املعلومات متفق عليه  نســقنظرًا لعدم وجود و . 2021 شــباط/فرباير 28على معلومات حول تنفيذها لالتفاق حبلول 

 .تقدمي أكرب قدر من التفاصيل اليت تراها مناسبةإىل اإلقليمية ملصايد األمساك  األجهزة ُدعيت، يت يتعني تقدميهاال

 املنظمات اإلقليميةمن جانب التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاق  - ااثنيً 
 إلدارة مصايد األمساك

لطلب احلصــــــــــول على  األمساك معلومات إىل األمانة اســــــــــتجابةً  مصــــــــــايدمت عشــــــــــر منظمات إقليمية إلدارة قدّ  -3
: تلك املنظمات ما يليومشلت  1معلومات تتعلق ابلتقدم احملرز يف تنفيذ االتفاق بشــــــــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء.

واهليئة الدولية لصـــــــون ، توســـــــطامل األبيض هليئة العامة ملصـــــــايد أمساك البحروا، زرقاء الزعانفالاهليئة الدولية لصـــــــيانة التونة 
منظمة مصـــــايد أمساك مشال غرب احمليط و ، هيئة مصـــــايد أمساك التونة يف احمليط اهلنديو  ،أمساك التونة يف احمليط األطلســـــي

اتفاق و ، األطلسي، وهيئة مصايد أمساك مشال شرق احمليط األطلسي، ومنظمة مصايد أمساك جنوب شرق احمليط األطلسي
هيئة مصــــــــايد و  ،واملنظمة اإلقليمية إلدارة مصــــــــايد أمساك جنوب احمليط اهلادئ، جنوب احمليط اهلندي مصــــــــايد األمساك يف

د ياملعلومات اليت قدمتها أما�ت املنظمات اإلقليمية العشــر إلدارة مصــا واتســمت .األمساك يف غرب ووســط احمليط اهلادئ
اء حتليالت مستفيضة، ولكنها تضمنت بشكل عام إما نص إجر  إمكانية ال دونحمن حيث احملتوى، مما  ابلتنوعاألمساك 
االتفاق بشــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء أو تقييم تنفيذ اليت اعتمدهتا املنظمات واإلدارة ذات الصــــلة  الصــــونتدابري 

األمساك. ويرد ملخص للمعلومات املقدمة يف  مصـــــــــــــــايدقليمية إلدارة اإل على حدة من املنظمات منظمةكل مبوجب إطار  
 .1امللحق 

بة املئوية لألطراف املتعاقدة يف االتفاقية يف كل من املنظمات  بلغت، 2021 آذار/مارس 8اعتبارًا من و  -4 النســـــــــــــــ
هيئة مصــايد طرفًا متعاقًدا يف  26من  يف املائة 54األدىن إىل األعلى): النســبة األمساك (من  مصــايداإلقليمية العشــر إلدارة 

؛ اهليئة العامة ملصــايد أمساك البحر املتوســططرفًا متعاقًدا يف  23من  يف املائة 65و؛ األمساك يف غرب ووســط احمليط اهلادئ
طرًفا  31من  يف املائة 68و؛ اهليئة الدولية لصــــــــون أمساك التونة يف احمليط األطلســــــــييف  طرفًا متعاقًدا 52من  يف املائة 65و

                                                      
االتفاق بشــــأن التدابري اليت  لطلب األمانة للحصــــول على معلومات حول تنفيذ اســــتجابت هيئة األمساك البحرية النهرية الســــرء يف مشال احمليط اهلادئ  1

يف كل دولة من الدول األعضاء يف االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء أن املعلومات املقدمة تتعلق بتنفيذ مبا . ومع ذلك، تتخذها دولة امليناء
تضمني املسامهة يف ، مل يكن من املمكن من تدابري الصون واإلدارةإقليمي تدبري تنفيذ وليس ب، هيئة األمساك البحرية النهرية السرء يف مشال احمليط اهلادئ

 وثيقة العمل هذه.
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املنظمة اإلقليمية إلدارة مصـايد طرفًا متعاقًدا يف  18من  يف املائة 72و؛ هيئة مصـايد أمساك التونة يف احمليط اهلنديمتعاقًدا يف 
 86و؛ اتفاق مصايد األمساك يف جنوب احمليط اهلنديأطراف متعاقدة يف  10من  يف املائة 80و؛ أمساك جنوب احمليط اهلادئ

أطراف متعاقدة  8من  يف املائة 88و؛ منظمة مصــايد أمساك جنوب شــرق احمليط األطلســيأطراف متعاقدة يف  7من  يف املائة
منظمة مصـــايد أمساك مشال غرب احمليط يف طرفًا متعاقًدا  13من  يف املائة 92و؛ اهليئة الدولية لصـــيانة التونة زرقاء الزعانفيف 

 .أمساك مشال شرق احمليط األطلسيهيئة مصايد أطراف متعاقدة يف  6من  يف املائة 100، واألطلسي

تدابري الصون لألمانة علومات املاألمساك اليت قدمت  مصايدوقد اعتمدت مجيع املنظمات العشر اإلقليمية إلدارة  -5
 أجرتفإ�ا ، لتدابري الصـــــــــون واإلدارة تلكنوعًيا  األمانة حتليًال  عدم إجراءرغم و بتدابري دولة امليناء.  واإلدارة ذات الصـــــــــلة

اليت أخذت تدابريها األمساك،  مصـــــــــايدالعشـــــــــر اإلقليمية إلدارة من بني املنظمات املنظمات نســـــــــبة لتقييم (أ)  اكميً   حتليًال 
وكذلك،  ؛التفاق بشـــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناءل التســـــعة عشـــــراملتطلبات  اخلاصـــــة ابلصـــــون واإلدارة يف االعتبار

تدابري يف  ُأخذت يف االعتباراليت التفاق بشــــــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ل(ب) نســــــــبة املتطلبات التســــــــعة عشــــــــر 
 أظهرت النتائج ما يلي:و األمساك.  مصايدلكل من املنظمات اإلقليمية العشر إلدارة  الصون واإلدارة

يف  100، فإن شــــــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناءالتفاق بامن متطلبات  19من أصــــــــل  11ابلنســــــــبة إىل  )أ(
تلك ). وتشـــــــــمل 1نظر امللحق أ( مشـــــــــاهبةتدابري  ديهالاألمساك  مصـــــــــايدمن املنظمات اإلقليمية إلدارة  املائة

اإلذن بدخول امليناء أو و ، الطلب املســــــبق للدخول إىل املوانئو املوانئ،  ديدوحتاالتصــــــال،  جهات: املتطلبات
إبالغ نتائج و ، ونتائج عمليات التفتيش، وإجراء عمليات التفتيش، مســـــــــــــــتو�ت التفتيش وأولياتهو ، رفضـــــــــــــــه
 تتمثل، الثمانية األخرىملتطلبات إىل اابلنســــبة و ، وتدريب املفتشــــني، ودور دول العلم، ودور األمانة. التفتيش

تبادل املعلومات يلي:  ما يف مشــــــــــــاهبةتدابري  ديهالاألمساك اليت  مصــــــــــــايدنســــــــــــب املنظمات اإلقليمية إلدارة 
التكامل والتنســــيق على املســــتوى و ؛ يف املائة 90، اإلجراءات اليت تتخذها دولة امليناء بعد التفتيشو ، ايً إلكرتون
يف  75 ،متطلبات الدول الناميةو ؛ يف املائة 80 ،، واســــــــــتخدام املوانئالظروف القاهرة أو االســــــــــتغاثةو ، الوطين
 .يف املائة 60 ،امليناء دولة ؛ ومعلومات عن الرجوع يفيف املائة 70 ،املعلوماتالتعاون وتبادل و ؛ املائة

 
 التســــعة عشــــر تطلباتاملمن  يف املائة 100 يف االعتبار األمساك مصــــايدأربع منظمات إقليمية إلدارة  وأخذت )ب(

اهليئة العامة اخلاصــة هبا، مبا يف ذلك  تدابري الصــون واإلدارةيف التفاق بشــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ل
منظمة مصايد أمساك مشال غرب و  ،هيئة مصايد أمساك التونة يف احمليط اهلنديو  ،ملصايد أمساك البحر املتوسط

ملنظمات اب ما يتعلق ويف. املنظمة اإلقليمية إلدارة مصــــــــــــــايد أمساك جنوب احمليط اهلادئو  ،احمليط األطلســــــــــــــي
التفاق بشــأن التدابري ل التســعة عشــرتطلبات امل تتمثل نســبةاألمساك،  مصــايدالســت األخرى اإلقليمية إلدارة 

منظمة يلي:  ما يفاخلاصـــــــــــــة هبا  يف تدابري الصـــــــــــــون واإلدارة أخذهتا يف االعتباراليت اليت تتخذها دولة امليناء 
األمساك يف مشال شــــــــرق احمليط  مصــــــــايد؛ جلنة يف املائة 95، مصــــــــايد أمساك جنوب شــــــــرق احمليط األطلســــــــي

هيئة مصــايد األمساك يف غرب و اهليئة الدولية لصــون أمساك التونة يف احمليط األطلســي يف املائة؛  94األطلســي، 
اتفاق مصــايد و ؛ يف املائة 79، اهليئة الدولية لصــيانة التونة زرقاء الزعانفو ؛ يف املائة 89، ووســط احمليط اهلادئ

 .يف املائة 68 ، جنوب احمليط اهلندياألمساك يف
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ا آليات لرفع ليمية إلدارة مصـــــــــايد األمساك العشـــــــــر اليت قدمت معلومات املنظمات اإلقلدى مجيع كانت و  -6 أيضـــــــــً
 تدابري الصون واإلدارة اخلاصة هبا واالمتثال هلا.ل رصد تنفيذ التقارير من أج

 

 االستشارية اإلقليميةاألجهزة من جانب التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاق  - ااثلثً 
 ملصايد األمساك

اســـتشـــارية إقليمية  أجهزة ةمن ثالث مســـامهاتاالتفاق بشـــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء أمانة  كذلك  تلقت -7
منظمة أمريكا الوســطى املعنية بقطاع مصــايد و ، جلنة مصــايد أمساك غرب وســط خليج غينياملصــايد األمساك، مبا يف ذلك: 

معلومات تتعلق  تلك األجهزةقدمت و . هيئة مصـــــــــــــــايد أمساك غرب وســـــــــــــــط األطلســـــــــــــــيو  ،ة األحياء املائّيةاألمساك وتربي
، االتفاق بشــــــــــــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناءابألنشــــــــــــــطة اليت مت االضــــــــــــــطالع هبا ملســــــــــــــاعدة أعضــــــــــــــائها يف تنفيذ 

 تضمنت: واليت

 .االتفاقعلى  ملصادقةااألعضاء يف عملية  البلداندعم/تشجيع  •

 عمل إقليمية ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. طاعتماد تدابري وخطتنسيق  •

 تبادل املعلومات من خالل الشبكات اإلقليمية أو املنصات اإللكرتونية. •

 إىل ااســتنادً عمليات التفتيش ب للقيامواإلشــراف  والرقابة الرصــد إجراءاتدعم بناء قدرات املوظفني املســؤولني عن  •
املخاطر يف دول امليناء ووضع بروتوكوالت منسقة لتطوير إجراءات التفتيش املشرتكة.
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 1امللحق 
 االعتبار يف لالتفاق التســــــــــــعة عشــــــــــــر املتطلبات وأخذاألطراف املتعاقدة،  ىلد االتفاق حالة: د األمساكيمنظمات إقليمية إلدارة مصـــــــــا 10من قبل  االتفاقلتقدم احملرز يف تنفيذ اعن موجز 

 .هاواالمتثال لـ تلك التدابري رصد تنفيذ رفع التقارير من أجللوإنشاء آليات  2،تدابري الصون واإلدارة يف

                                                      
 يف تدابري الصون واإلدارة. تؤخذ يف االعتبارمتثل اخلا�ت املظللة املتطلبات اليت ال   2

  

اهليئة الدولية 
لصيانة التونة 

زرقاء ال
 الزعانف

اهليئة العامة ملصايد 
األبيض أمساك البحر 

 املتوسط

اهليئة الدولية 
لصون أمساك 

التونة يف احمليط 
 األطلسي

هيئة مصايد أمساك 
يف احمليط التونة 

 اهلندي

منظمة مصايد 
أمساك مشال 
غرب احمليط 

 األطلسي

هيئة مصايد 
أمساك مشال 
شرق احمليط 

 األطلسي

منظمة مصايد 
أمساك جنوب 
شرق احمليط 

 األطلسي

اتفاق مصايد 
األمساك يف 

جنوب احمليط 
 اهلندي

املنظمة 
اإلقليمية 
إلدارة 
مصايد 
أمساك 
جنوب 
احمليط 
 اهلادئ

هيئة مصايد 
اك يف األمس

غرب ووسط 
 احمليط اهلادئ

النسبة املئوية 
للمنظمات 

اإلقليمية إلدارة 
د األمساك يمصا
تدابري أتخذ اليت 

الصون واإلدارة 
يف اخلاصة هبا 

متطلبات االعتبار 
االتفاق بشأن 
التدابري اليت 

 تتخذها دولة امليناء

 لدىوضع االتفاق 
 األطراف املتعاقدة

 8 أصل من 7
أعضاء هم 
أطراف يف 

 االتفاق

ا طرفً  23من أصل  15
 ميف اهليئة ه امتعاقدً 

 أطراف يف االتفاق،
وتشمل هذه البلدان 

واجلبل  ألبانيا وليبيا
األسود وتركيا واالحتاد 

من  10(متثل  األورويب
الدول األعضاء فيه 

من األطراف املتعاقدة 
 اهليئة) يف

 52أصل  من 34
هم أطراف عضًوا 

 يف االتفاق 

 31من أصل  21
عضًوا هم أطراف 

 االتفاق يف

 13من أصل  12
هم ا ا متعاقدً طرفً 

يف أطراف 
 االتفاق

 6من أصل  6
أطراف متعاقدة 

أطراف يف  مه
 االتفاق

 7من أصل  6
أطراف متعاقدة 

أطراف يف  مه
 االتفاق

 10من أصل  8
أطراف متعاقدة 

أطراف يف  مه
 االتفاق

من أصل  13
ا طرفً  18

هم ا متعاقدً 
 أطراف يف

 االتفاق

من أصل  14
ا طرفً  26

هم  امتعاقدً 
 أطراف يف

 االتفاق

 ال تنطبق
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متطلبات االتفاق 
بشأن التدابري اليت 
 تتخذها دولة امليناء

قرار خاص 
اهليئة  مبخطط

الدولية لصيانة 
زرقاء الالتونة 

الزعانف حول 
معايري احلد 

األدىن 
للتفتيش يف 

 املوانئ

 40/2016/1التوصية 
املتعلقة بوضع خمطط 
إقليمي بشأن التدابري 

اليت تتخذها دولة 
امليناء ملكافحة 

أنشطة الصيد غري 
القانوين دون إبالغ 

ودون تنظيم يف 
منطقة اختصاص 

 اهليئة

 09-18لتوصية ا

والتوصيات 
األخرى ذات 

 الصلة

 16/11القرار رقم 
بشأن تدابري دولة 

الصيد امليناء ملنع 
غري القانوين دون 

إبالغ ودون تنظيم 
وردعه والقضاء 

 عليه

الفصل السابع 
حول مراقبة دولة 

امليناء والفصل 
الثامن حول 

تدابري املنظمة 
 للحفظ واإلنفاذ

الفصل 
اخلامس من 
خمطط اهليئة 
حول املراقبة 

واإلنفاذ 
(املخطط) 

واملواد ذات 
الصلة من 

 الفصل السابع

نظام املراقبة 
والتفتيش 
واالمتثال 

 واإلنفاذ
(2019) 

تدبري الصون 
 واإلدارة

2020/08 
تدبري الصون 

واإلدارة 
إلنشاء خمطط 

لتفتيش املوانئ 
(تفتيش املوانئ 
وتدابري الصون 
واإلدارة ذات 

 الصلة)

تدبري 
الصون 
 واإلدارة

07-2019 
إجراء 

الصون 
واإلدارة 

بشأن 
املعايري 

 الدنيا
تفتيش ل

 املوانئ

الصون تدبري 
 واإلدارة

2017-02 
إجراء الصون 
واإلدارة بشأن 
املعايري الدنيا 
لتدابري دولة 

وتدبري  امليناء
الصون 

واإلدارة 
2019-06 

 ال تنطبق

التكامل  -1
والتنسيق على 
  املستوى الوطين

 8الفقرة   

  التوصيات
18-02 
 08-18و
 09-18و
 04-19و

 4النقطة  - 1اجلزء 

من  38املادة 
احلفظ تدابري 

املادة  واإلنفاذ؛
 (ح)؛ 30-14

 ؛4-36 املادة
 55-48واملواد 

 من الفصل الثامن

 امكررً  20املادة 
واألحكام ذات 

الصلة يف 
 املخطط

 -املنظمة نظام
الفصل 

السادس 
(مراقبة دولة 

 امليناء)

الديباجة  36الفقرة   
 1والفقرة 

80 

التعاون وتبادل  -2
نظام اهليئة  ؛9الفقرة      املعلومات

    لتبادل املساعدة 

النقطة  -1اجلزء 
 -وامللحق الرابع  4

نظم املعلومات 
بشأن التدابري اليت 

تتخذها دولة امليناء 
) e-PSM(تطبيق 

 حول نظام
 e-PSM 

؛ املادة 43املادة 
 4-52؛ املادة 46

 امكررً  20املادة 
واألحكام ذات 

الصلة يف 
  النظام

    3املادة 
الفقرات 

 ج36
 40-37و

 20الفقراتن 
 21و

70 
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جهات  -3
 12و 11الفقراتن   2 القسم االتصال

 9و 8الفقراتن 
 من التوصية

18-09  

 - 7اجلزء 
 43املادة  ج) 1-19النقطة 

املوقع 
اإللكرتوين 
لنظام اهليئة 
اإللكرتوين 

ملراقبة ميناء 
  الدولة

 3املادة 

من  1الفقرة 
تدبري الصون 

 واإلدارة
2018/09 

 (املراقبة) 

 الفقراتن
 100 19الفقرة  6و 5

النقطة  - 2اجلزء  12-10الفقرات  15-13الفقرات   3 القسم املوانئ ديدحت -4
  20املادة   21املادة  43و 10املاداتن   5

 4-2 الفقرات
من تدبري 

الصون 
 واإلدارة
2020/08 

 الفقرات
 100 7و 6الفقراتن  7-10

املسبق الطلب  -5
 6النقطة  - 2اجلزء  13الفقرة  16الفقرة   4 القسم للدخول إىل املوانئ

 45-43املواد 
وتدابري احلفظ 

امللحق - واإلنفاذ
 الم-الثاين

الفقرات  5الفقرة  21املادة  22املادة 
 100 11الفقرة  11-13

بدخول  اإلذن -6
 45-43املواد  7النقطة  - 2اجلزء  20-16الفقرات  17الفقرة   4 القسم امليناء أو رفضه

الفقرات  11-6الفقرات  22املادة  23املادة  2-48واملادة 
 100 17الفقرة  11-13

الظروف القاهرة  -7
 الفقرات (أ)2-23املادة    42و 54املاداتن  8النقطة  - 2اجلزء  21الفقرة  42الفقرة  -  أو االستغاثة

 80 4الفقرة  32الفقرة  12-16

الفقرات  13الفقرة  23املادة  23املادة  42و 54املاداتن  9النقطة  - 3اجلزء  27-22الفقرات  23-19الفقرات    استخدام املوانئ -8
17-19   80 

مستو�ت  -9
النقطة  - 4اجلزء  30و 29الفقراتن  28-27الفقرات   5 القسم التفتيش وأولياته

10 

 10-43املواد 
؛ 54و 3-51و
 )ه(4-10و

 25ملادة ا

ال  - 24املادة 
ُيطلب تقدمي 

املستوى 
السنوي 

لعمليات 
 -التفتيش

 الفقرات
17-25 

الفقرات 
14-16 

 9الفقراتن 
 10و

100 
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إجراء  -10
 التفتيشعمليات 

 32و 31الفقرات  33-29الفقرات   6 القسم
 34و

النقطة  - 4اجلزء 
11 

-11-43املواد 
امللحق  ؛43-16

حاء؛ -الرابع
 4-45املاداتن 

؛ (و)2-51و
مناذج مراقبة دولة 

؛ 3و 2و 1امليناء 
 )ه(4-10املادة 

 24ملادة ا
وامللحق الثامن 

 -عشر 
إجراءات 

التفتيش يف 
 دولة امليناء

 الفقرات 24املادة 
17-25 

الفقرات 
20-25 

 الفقرات
13-18 100 

ج عمليات نتائ -11
 التفتيش

 19الفقرة 
 32الفقرة  وامللحق ابء

https://www.ic
cat.int/en/porti

nspection 
.html 

استخدام منوذج 
التقرير ليس 

  إلزامًيا

النقطة  - 4اجلزء 
12 

مناذج مراقبة دولة 
 امللحقامليناء، 

واملادة  جيم-الرابع
واملادة  ؛43-16
 )ه(10-4

 23الفقرة  24الفقرة  24املادة  27ملادة ا

تدبري الصون 
 واإلدارة
2019-06 
 هيئة اتفاقية

مصايد األمساك 
يف غرب 

ووسط احمليط 
 اهلادئ 

100 

إبالغ نتائج  -12
 التفتيش

 33الفقرات  36الفقرة  6 القسم 
 37-35و

النقطة  - 4جلزء ا
13 

 40املواد 
 17-43و
 3-46و 2-46و

 )ه(4-10 واملادة

 13الفقراتن  24الفقرة  25الفقرات  24املادة  27املادة 
 100 14و

تبادل  -13
 ااملعلومات إلكرتونيً 

 10الفقرة   9 القسم
 11و 8الفقرات 

 36و 33و 18و
 37و

نظم  -امللحق الرابع 
املعلومات بشأن 

التدابري اليت تتخذها 
دولة امليناء 

توجد إشارة إىل  (ال
ذلك يف نص 

 القرار)

 4-53و 46املواد 
 (د) -(أ) 

 (ي) 54و
  (ه)4-10و

 22املاداتن 
 23و

 24املادة 
 تنص (ال

على  صراحة
تبادل 

املعلومات 
ا، إلكرتونيً 

ولكن هذه هي 
الطريقة 

 ملستخدمةا
لتبادل 

 املعلومات)

 38الفقرة   

تدبري الصون 
 واإلدارة
2019-06 ،

قواعد البيا�ت 
 وإجراءاهتا

كما متت (
 من مراجعتها

الدورة ِقبل 
 العادية الرابعة

للهيئة يف عام 
2007( 

90 
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تدريب  -14
 35الفقرة   9 القسم املفتشني

من املتوقع تبين 
منهج اهليئة 

لتدريب مفتشي 
املوانئ يف عام 

2021. 

النقطة  - 4اجلزء 
وامللحق  14

خطوط  -اخلامس
توجيهية لتدريب 

 املفتشني

[تقوم األطراف 
املتعاقدة بتدريب 

املفتشني يف 
البحر؛ وتقوم 

دول امليناء 
بتدريب مفتشي 

 ]املوانئ

تتوىل دول 
امليناء يف اهليئة 

املسؤولة عن 
تدريب 

املفتشني، ومل 
اهليئة  تعتمد
 اخطوطً 

توجيهية أو 
متطلبات 
لتدريب 
 .املفتشني

، 18الفقرة  39الفقرة  امللحق الثاين امللحق السابع
 يمامللحق ج

100 

اإلجراءات  -15
دولة  تتخذهااليت 

 امليناء بعد التفتيش
 31الفقرة  7 القسم 

من  37الفقرة 
، 09-18التوصية 
من  2والفقرة 
  08-18التوصية 

النقطة  - 4اجلزء 
15 

 40-37املواد 
 54-52و 49و

 28و 27املواد 
 42و 33و 32و
 44و

 24الفقرات    25املادة 
 30-26و

  20الفقرة
تدبري الصون و 

 واإلدارة
2019-06 

90 

معلومات عن  -16
يف دولة  الرجوع
 امليناء

النقطة  - 4اجلزء  -  40-39 الفقرات - 
16 

 1-47املادة 
 60   23الفقرة    25املادة  33املادة   40-37املواد و 

دول  دور -17
 العلم

 7و 6 األقسام
من  34الفقرة  41-36الفقرات  9و

 09-18التوصية 
النقطة  - 5اجلزء 

17 

 40-37املواد 
 45و 44واملواد 

 4-48و 47و
 4-10و 1-55و

 28و 19املواد 
-26 الفقرات 25-22املواد  46و 33و 31و

30 

 4الفقرات 
 28و 25و
 40و 29و

  الفقرات
تدبري ، 15و 5

 الصون واإلدارة
2019-06 

100 

 متطلبات -18
األطراف املتعاقدة 
واألطراف املتعاونة 

 غري املتعاقدة

 52-51الفقرات  8 القسم 
من  39الفقرة 

 09-18التوصية 
 08-14والتوصية 

النقطة  - 6اجلزء 
 الفقرات 31الفقرة      [ال ينطبق] [ال ينطبق] 18

22-27 
75 
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 3و 2األقسام  دور األمانة -19
 34الفقرة  7و 6و 4و

 9و 8الفقرات 
 24و 18و 11و
من  38و 36و

 09-18التوصية 

النقطة  - 7اجلزء 
19 

 املواد
 46و 38-5

 (د)-(أ) 4-53و
 (ي) 54و
 (ب)7-10و

 21ملواد ا
 5-23و
؛ 4-27و
  5-27و

 )3( 20املواد 
  21و

 (3) 22و
 )3( 23و
 )1( 25و

 (3) و

 5و 4الفقرات 
 14و 8و

 5الفقرات 
 10و 6و
 24و 12و
 28و 27و
 41و 39و

 7الفقرات 
 25و 19و

100 

سبة متطلبات ن
االتفاق بشأن 

التدابري اليت تتخذها 
املأخوذة دولة امليناء 
يف  يف االعتبار

تدابري الصون 
 واإلدارة

 ال تنطبق 89 100 68 95 94 100 100 89 100 74

الصون  تدابريتنفيذ 
واإلدارة اليت تعكس 

االتفاق  متطلبات
بشأن التدابري اليت 

تتخذها دولة امليناء 
 واالمتثال لـها

االستعراض 
السنوي 
 لالمتثال

 تقرير االمتثال السنوي

 ابخلطوطعمًال 
التوجيهية املنقحة 
الواردة يف التوصية 

إلعداد  12-13
التقارير السنوية، 

يتعني على 
األطراف املتعاقدة 
واألطراف املتعاونة 

غري املتعاقدة 
تقدمي تقرير سنوي 

عن اإلجراءات 
املتخذة لتنفيذ 

 .09-18التوصية 

تنفيذ قرار تدابري 
دولة امليناء الصادر 

) 16/11عن اهليئة (
  e PSM ونظام

ن االالئحت
 1-5ن االداخليت

للمنظمة:  2-5و
االستعراض 

 السنوي لالمتثال

التقرير السنوي 
 لالمتثال 

تقرير اللجنة 
السنوي 
 لالمتثال

تقرير االمتثال 
 السنوي

استعراض 
وتقرير 
األمانة 
 نالسنو�
 )؛41(الفقرة 

تقرير تنفيذ 
تفتيش 
  املوانئ

CTC 8- 
 9 الوثيقة
 .2020لعام 

مراجعة نصف 
بري اتدل ةسنوي

الصون 
 – واإلدارة

 28الفقراتن 
تدبري و  29و

الصون 
 واإلدارة

2019-06 

 ال تنطبق
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