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 لألطراف يف االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناءلث االجتماع الثا

 2009الصادر عن منظمة األغذية والزراعة يف عام 

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

 التفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناءيف اطراف االجتماع الثاين لألنتائج 
 
 

 :القيام مبا يلي األطراف مدعوة إىلإن 
 .نتائج االجتماع الثاين لألطراف يف االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناءاإلحاطة علًما ب
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 مقدمة -اًل أو  

 
اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصأأأأأأأأأيد ينري القانوين دون  التدابري االتفاق بشأأأأأأأأأأناالجتماع الثاين لألطراف يف انعقد  -1

يف ( االتفأأاق) 2009 عأأا الصأأأأأأأأأأأأأأأادر عن لنظمأأة ا ينأأذ أأة وال راعأأة يف إبالغ ودون تنظيم وردعأأو والقءأأأأأأأأأأأأأأأاء عليأأو 
اليت نتائج لوج ًا للوثيقة العمل هذه وتقد  . 2019 ح  ران/ ونيو 6إىل  3الفرتة لن خالل سأأأأأأأأأأأانتياينو  تشأأأأأأأأأأأيل   

 .اليت اختذهتا ا طرافالقرارات   شملاالجتماع  مبا خلص إليها 

 

 نتائج االجتماع الثاين لألطراف  -اثنًيا
 
 :الالئحة الداخلية الجتماعات ا طراف -2

 .الالئحة الداخلية الجتماعات ا طرافاعتمدت ا طراف  (أ)

 
يف جمال واملسأأأأأأأأت دات  2009نظمة يف عا  املحالة االتفاق بشأأأأأأأأأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء الصأأأأأأأأادر عن  -3

 .تنفيذه

فإنا التنفيذ الفعل    أشأأأأأأارت ا طراف إىل أنا هذه ال عدة يف عدد ا طراف وإنا شان  تشأأأأأأكل إ ا ًا هاًلا (أ)
 لالتفاق  ستوجب اعتماده على حنو أشرب ودع  اجلهات اليت مل تنءما إليو بعد إىل القيا  بذلك.

  ال سأأأأأأيما ا طراف لن تنفيذ االتفاق على حنو فعااليف ت اليت تواجهها ا طراف لتحدعابوأقرا االجتماع  (ب)
التحدعت اليت تعرتض ا طراف لتنوعة وتتطلب أبن و؛ ا الدول اجل ر ة الصأأةرية الناليةالدول النالية مبا فيه
 ؛حمددة ملواجهتها ابلشكل املناسب ابلتايل اختاذ تدابري

ا  (ج) ابلتقأأد  ازر  يف تنفيأأذ التأأدابري اليت تتخأأذهأأا دولأأة املينأأاء يف املنظمأأات اإلقليميأأة وأحأأاا االجتمأأاع علمأأً
إلدارة لصأأأأأأا د ا شاج  وشأأأأأأف عاع  ا طراف على الرتو ج ملوادأأأأأألة اعتماد تدابري دولة امليناء يف املنظمات 

  ا طراف على وعالوة على ذلك  حفث .اإلقليمية إلدارة لصأأأأأأأأأأأأأأا د ا شاج حيثما ال تكون لوجودة فعاًل 
تع    لواءلة التدابري القائمة للمنظمات اإلقليمية إلدارة لصأأأأأأأأأأأأأأا د ا شاج لع املعا ري الدنيا لالتفاق  مبا 

  كفل تنفيذها ورددها وااللتثال هلا.

 
 .نقل املعلولات وتبادهلا إلكرتونًيا ونشرها -4

هما تاسأأأأأأأأأأأأأأتحدث اللذ ناالتصأأأأأأأأأأأأأأال  للموانئ املعينة وجهات نياالتفاق الت ر بي  تطبيقاعتمدت ا طراف  (أ)
املوانئ املعينة وجهات االتصال الوطنية بشأن لعلولات بعد ل ودعا االجتماع ا طراف اليت مل حتماع . املنظمة

ال االتصأأأأأأأأأأأأأحول جهات إىل حتميل لعلولات اليت تتمتع بصأأأأأأأأأأأأأفة لراقب إىل القيا  بذلك. ودعي  الدول 
 ؛الوطنية لتيسري تنفيذ االتفاق

 نظمة القيا  مبا  ل :لن امللا  تعلق ابلنظا  العامل  لتبادل املعلولات  طلب  ا طراف  ويف (ب)
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جملموعة العمل الفنية املعنية حبلول االجتماع القاد  عامل  لتبادل املعلولات النظا  للوضأأأأأأأع يلوذج أويل  (1)
شنظأأا  لتبأأادل املعلولأأات  عمأأل   وأعربأأ  عن حتبيأأذهأأا اسأأأأأأأأأأأأأأتحأأدا  نظأأا  عأأامل بتبأأادل املعلولأأات  

 ؛ا للتنفيذ وتدرجييً ا لعيارعً لتكالل  ستخد  هن ً 

إعطاء ل  د لن التفادأأأأأأأأأأأأأأيل لألطراف عن نتائج دراسأأأأأأأأأأأأأأة اجلدو  ا ادأأأأأأأأأأأأأأة ابلنظا  العامل  لتبادل و  (2)
وتكاليف التشأأأأأأأأأأةيل واملسأأأأأأأأأأائل املتعلقة ابللةة و ا ة  االسأأأأأأأأأأتحدا املعلولات  مبا يف ذلك تكاليف 

التنفيذ  على أن جتري لناقشة ذلك خالل االجتماع  خبصوصواإلطار ال لين وبرانلج العمل  البياانت
 .املقبل جملموعة العمل

عامل  لتبادل املعلولات يف النظا  للاملنظمة على أن ختترب بشأأكل شأأالل النموذج ا ويل ا طراف ع  شأأ و  (ج)
 .فة لن تقييم جدواه واحلد لن ا عباءعدد لن ا قاليم مبا  ءمن متكني ا طراف اليت هلا ظروف خمتل

 :لا  ل على ووافق  ا طراف  (د)

والسأأأأأأأتيفاء لتطلبات  رورة أن  بدأ تشأأأأأأأةيل النظا  العامل  لتبادل املعلولات يف أقرب وق   كن.ضأأأأأأأ (1)
االتفاق على وجو ا صأأأأأأوص   نبة   شخطوة أوىل ويف أقرب وق   كن  إشمال القدرة على القيا  

لولات عن رفض الدخول نتائج عمليات التفتيش احلسأأأأأاسأأأأأة إلنفاذ القانون واملعبشأأأأأكل تلن بتبادل 
 ؛إىل املوانئ

املشأارشة النشأطة للدول ميكن أن تكون عنصأرًا لهًما لتعظيم إلكاانت السأ ل العامل  لسأفن الصأيد و  (2)
 .وسفن النقل املربادة وسفن التمو ن دعًما لعمل النظا  العامل  لتبادل املعلولات

 
 .الدول النالية لتطلبات -5

 ؛لن االتفاق 6 طراف اختصادات تليات التمو ل املدرجة ضمن اجل ء اعتمدت ا (أ)

 البوابة ا ادأأأأة بتنمية القدرات السأأأأتحدا شأأأأ اع  ا طراف اذا الصأأأأدد املنظمة على لوادأأأألة عملها و  (ب)
 ؛حرًدا على شفاءة استخدا  املوارد املتاحة وجتنأاًبا لتكرار اجلهود

 ا  ل :القيا  مب احلاجة إىل ًداجمدا وأشاد االجتماع  (ج)

لوادلة االعتماد على الدعم املتاح للعد د لن ا طراف وينري ا طراف لن الدول النالية وعلى تقدمي  (1)
 ؛هذا النوع لن الدعم لألطراف وينري ا طراف لن الدول النالية اليت مل حتصل عليو بعد

الدول النالية لع الرتشي  على السأأأأأأأأياسأأأأأأأأات لوادأأأأأأأألة توفري املسأأأأأأأأاعدة الشأأأأأأأأاللة مبا  ل  احتياجات و  (2)
والتشر عات والعمليات والردد واملراقبة واإلشراف  وإرساء اإلطار والقدرات املؤسسية  ابإلضافة إىل 

 ؛ضمان توفري التدر ب املناسب

لوادأأأأأأأأأأأأأألة العمل يف جمال التوعية ابلصأأأأأأأأأأأأأأيد ينري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وا ليات املتاحة و  (3)
 .ملكافحتو
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 وأقرت ا طراف مبا  ل :  (د)

مبا يف ذلك حسأأأأأأأأأأأأأأاب )حسأأأأأأأأأأأأأأاابت( ا لانة لدعم   أمهية خمتلف ا يارات املتاحة  ليات التمو ل (1)
لربانلج العامل  ابلن االختصأأأأأأأأأادأأأأأأأأأات  وال سأأأأأأأأأيما ارتباطها املباشأأأأأأأأأر  17ا ينراض الواردة يف الفقرة 
لدعم تنفيذ االتفاق والصأأأأأأأأأكوج املكملة ملكافحة الصأأأأأأأأأيد ينري القانوين دون  للمنظمة لتنمية القدرات

 ؛إبالغ ودون تنظيم

قيمة ليس فقط املسأأأأأأأأأأأأامهات املالية ولكن أ ءأأأأأأأأأأأأا التعاون لتقدمي املسأأأأأأأأأأأأاعدة الفنية وتبادل أفءأأأأأأأأأأأأل و  (2)
وأقرات ا طراف أ ًءا أبمهية اجلهود املبذولة خارج إطار دندوق املساعدة التابع لالتفاق  املمارسات.

لن االتفاق  وال سأأيما املسأأاعدة الفنية واملالية الثنائية واملتعددة ا طراف  21وإن شان  دعًما للمادة 
ية إلدارة لصأأأأأا د لن قبل عدد لن ا طراف  ابإلضأأأأأافة إىل الدعم املقدا  لن خالل املنظمات اإلقليم

 ا شاج وينريها لن أجه ة لصا د ا شاج اإلقليمية.

 
 .ردد تنفيذ االتفاق واستعراضو وتقييمو -6

 ؛ستعراض وتقييم شفاءة االتفاقال ا طراف االستبياناعتمدت  (أ)

على أن  بقى   2020ضأأرورة إطالقو خالل ا سأأبوع ا ول لن شأأهر  ونيو/ح  ران على  ا طرافواتفق   (ب)
طلب  ا طراف لن ا لانة أن وإضأأأأافة إىل ذلك  . 2020حىت ا ول لن سأأأأبتمرب/أ لول  للرد عليو لفتوًحا

  ؛دعو أجه ة لصا د ا شاج اإلقليمية إىل تقدمي لعلولات عن تنفيذها لالتفاقت

وأشأأارت ا طراف إىل أنا االسأأتبيان  شأأكال أداة أولية ميكن اسأأتخدالها يف عملية ردأأد واسأأتعراض شفاءة  (ج)
 فاق وأنو جيو  تعد لو وتكييفو مبا  تناسب لع االحتياجات املعربا عنها لن جانب ا طراف.االت


