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االجتماع الثالث لألطراف في االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء
الصادر عن منظمة األغذية والزراعة في عام 2009
 31مايو/أيار  4 -يونيو/حزيران
1
بروكسيل ،بلجيكا

2021

التقدم المحرز في إنشاء النظام العالمي لتبادل المعلومات الخاص باالتفاق
بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء وتطبيقات االتفاق
إن األطراف مدعوة إلى القيام بما يلي:
•

•
•

•

1

اإلحاطة عل ًما باستتتتتت ا نستتتتتتذة نموولية لللية لللعال اللالمد ل لاعل المللولاظ ماللعال
اللتتالمدا الذتتاال بتتاالشأتتال باتتتتتتتت ت ال ت ابي ال د ش ذتتتفتتا عللتتة الميلتتا ماالشأتتالا لش ت ي
شوليهاظ باتتت ت ق ال المستتت ل بما ياتتتم حول إلكانية إصتتت ا اللمووج األللد ماللستتتذة
ال ج يليةا لأ ة شج يلية ل ي ة لحول عملية إق ا ه للسماح بوضله لوضع ال طليق.
علما بمستتتتتتت و استتتتتتت ذ ال األط اف لل طلي ين الذاصتتتتتتتين باالشأال اللتين ش
لاإلحاطة ً
استتت اثهما ل ستتتجي المواني المليلة للهاظ االشوتتتال الوطلية لشاتتتجيع لميع األط اف
على ش ي لللولاظ لش يثها د الوقت الملاسب.
لاإلحاطة عل ًما باق اح ال لالت التي ش لت به المجموعة االس ت اتتا ية ال ابلة لم لنة األل
الم ة لمواقع ال جا ة لالل م ل ل نة األل الم ةا ل ع إع اج لميع المواني الملي لة
بمولب االشأال د ل لنة األل الم ة لصتتتتتتيان ها لاع لا ل لنة األل الم ة المليا
ال للد لل يال على ن و قاطع ب ي لميع المواني المليلة بمولب االشأال.
لاللع د ال ل التي يللغد لت يضتتطلع به ق ال ستتجي ل الملعمة الل ية ال للية د
شلأيت االشأال للضع اللعال اللالمد لوضع ال طليق.

سيل باك ا

اضد.

يمكن االطالع على الوثائق على الموقع

http://www.fao.org/port-state-measures/meetings/meetings-of-the-parties/ar/

NF494/A
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مقدمة

السياق ومعلومات أساسية
د ع ة لحكال لن االشأال باتتت ت ال ابي ال د ش ذتفا عللة الميلا الوتتتاع عن الملعمة د
-1
عال  2009ماالشأالا يعه شلاعل المللولاظ باك للهجد كللو ئيسد ل مكين اشذاو إل ا اظ
للس ة لإقالة شلالت عللد لفو لا يك سد لفمية حاسمة ل لأيت االشأال باك لال .لبمولب الماعة
 6لن االشأال باتتتتتتت ت ال لالت لشلاعل المللولاظ شلزل األط اف بال لالت لش لاعل المللولاظ لع
ال لل واظ الوتتتلة للع للعمة األغتية لالز اعة لللعماظ عللية لخ للع الملعماظ اإلقليمية
إلعا ة لوتتاي األستتما  .لبمولب الأ ة  1لن الماعة  7بذوتتوال شليين المواني يلين ك ط ف
ليللن عن المواني ال د يمكن للستتتتتتتأن لت شطلب ال خول إليها طل ً ا لهتا االشأال .لي ل ك ط ف
قائمة للمواني ال د ح عفا إلى الملعمة ال د ش ولى اإلعالت علها على الل و الوالب .بيلما شاتتتتتتتي
الماعة  15باتتت ت إحالة ن ائج ال أ يش إلى الجهاظ المستتت أي ة لن ن ائج ك عملية لن عملياظ ال أ يش
لال د شاتتتتتتم عللة اللل للي عللة ستتتتتتاحلية واظ صتتتتتتلة لال للة ال د يكوت بات الستتتتتتأيلة لن
لواطليها لالملعماظ اإلقليمية المللية بإعا ة لوتتتتتتتاي األستتتتتتتما لللعمة األغتية لالز اعة
لالملعماظ ال للية األخ واظ الوتتتتتلة .بيلما شلص الماعة  16باتتتتت ت شلاعل المللولاظ إلك لنيًا
على لنه ل ستتتتهي شلأيت االشأال ي ي ك ط ف قلية لالشوتتتتال شمكله لن شلاعل المللولاظ إلك لنيًا.
لعاللة على ولك شاتتتتي الأ ة  3لن الماعة  16إلى لت يلين ك ط ف لن األط اف الستتتتلطة ال د
ش ولى لهة االشوال د لا ي للق ب لاعل المللولاظ.
لاشأ تتت األط اف د االشأتتال خالل ال متتاعهتتا األلل مالل ليج لتتايو ليتتا 2017ا على
-2
ضتتتتت ل ة اشلاع نهج ش يجد ل لاعل اللياناظ لععت إلى إناتتتتتا لجموعة عم إلستتتتت ا شوليهاظ
إل ستتتتتا قلياظ ل لاعل اللياناظ ملجموعة اللم الألية لأ وحة اللضتتتتتوية المللية ب لاعل المللولاظ
[لجموعة اللم الألية]ا .لباإلضتتتا ة إلى ولك كلأت األط اف الملعمة بوضتتتع نماوج لغبالن عن
المللولاظ الم لل ة بجهاظ االشوتتتتتتتال الوطلية لالمواني المليلة للي لللولاظ واظ صتتتتتتتلة لخ
ل لأيت االشأال لنا المللولاظ لن خالل قس لذوص لتلك على الموقع اإللك لند للملعمة.
لاشأ ت لجمو عة الل م الأل ية خالل ال ماع ها األلل مالممل كة الم ة لب ي نيستتتتتتتات
-3
2018ا على لنتته يللغد اشلتتاع نهج لفلم لن ل حل ين لوضتتتتتتتع فتتتا اللعتتال لع إعطتتا األللويتتة
لل الة إلى الوصتتول إلى المللولاظ األستتاستتية لن قلي لهاظ االشوتتال الوطلية لالمواني المليلة.
ليض تا على لت يكوت اللعال اللالمد ل لاعل المللولاظ الذاال باالشأال كاآلشد :م1ا لت ياتتم
لاشأق ً
قستتتت ًما عن المللولاظ ل ا ًحا للجمهو ؛ م2ا للت ياتتتتم قستتتت ًما بإلكانية لصتتتتول ل لع للمللولاظ
الم مية لث ش ا ي شأ يش المواني؛ م3ا للت ييستتتت شلاعل المللولاظ د الوقت شتتتتله ال ي د؛ )4ا
للت ي ي لابط باللع واظ الوتتلة للملعماظ اإلقليمية إلعا ة لوتتاي األستتما لاللع اللالمية لث
نعال المللولاظ اللالمية الم كال للل الل ي ال ابع للملعمة الل ية ال للية لاللعال اإللك لند
للمللولاظ الم لل ة بم اقلة لوعة الاتتت ن ) (Equasisلستتتج الملعمة اللالمد لستتتأن الوتتتي لستتتأن
الل المل عة لسأن ال موين مالسج اللالمدا.
للق ظ لجموعة اللم الألية د ال ماعها الثاند ملمهو ية كو يا لايو ليا 2019ا
-4
ب فمية ال سج اللالمد كلل و له ل ع سي عم اللعال اللالمد .للا ت على لنه يللغد ش اغي
اللعال اللالمد د لق ب لقت لمكن ال س يأا ل طللاظ االشأال لخاصة ن ائج ال أ يش لالمللولاظ
الم لل ة ب ض اإلوت ب خول المواني لللصتتتتتت ب ت شاتتتتت ع األلانة بلا ً على ق ا لستتتتت لي د
االل ماع الثاند لألط اف د اس ا نمووج لللد عملد لللعال اللالمد باللم باك لثيق لع
الملعماظ اإلقليمية إلعا ة لواي األسما لاأللهزة لالالكاظ اإلقليمية األخ .
للق ظ األط اف د االشأال د ال ماعها الثاند مشتتتتيلد يونيو حزي ات 2019ا بالجهوع
-5
ال د شلتلها األط اف به ف ش مي بياناشها على ال طلي ين ال ج يليين لالشأال الذاصتتتتتتتين بالمواني
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المليلة للهاظ االشوتتتتتال للشتتتتتا ظ إلى لت فتين ال طلي ين يستتتتت و يات ل طللاظ االشأال .للي ظ
األط اف شو صياظ لجموعة اللم الألية للا ت على ض ل ة لت يل ل ش اغي اللعال اللالمد د
لق ب لقت لمكن للع بت عن ش ليتفا استتتتتتت ا نعال عالمد ل لاعل المللولاظ يلم كلعال
نهجا لليا ًيا لش يج ًيا لل لأيت لطللت لن الملعمة لضتتتتتتتع نمووج لللد لللعال
ل كال يستتتتتتت ذ ل ً
اللالمد ب لول االل ماع الثالث لمجموعة اللم الألية بما د ولك ن ائج عملية ال أ يش لالمللولاظ
الم لل ة ب ض عخول الميلا كذطوة لللى لع ل اعاة ل طللاظ استتتتت م ا ية األعمال لاستتتتت ئلا ها
لالس ية.
ل د ظ ال يوع المأ لضتتة على الستتأ بستتلب شأاتتد لائ ة كو ي  19-ل لي ح ى إشتتلا
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قخ االل ماع الثالث لمجموعة اللم الألية التي كات لن الم ع ه د عال  .2020للكن األلانة
علما بال ل الم ز د لضتتتتتتتع اللمووج األللد لللعال
عم ظ ستتتتتتتليًا للها إلى إحاطة األط اف ً
اللالمد لكتلك إلشاحة الأ صتتة لملاقاتتة ال أاصتتي الألية لالوظيأية إلى ع لجموعة لن الل لاظ
اإللك لنية لن باب ال ضي للم الالظ بذووال فتا الموضوع د االل ماع الثالث لألط اف.
-2

حالة اإلنشاء والتنفيذ

حالة تطبيقي االتفاق لتسجيل الموانئ المعينة وجهات االتصال الوطنية
ش إصتتتتتتت ا شطلي د االشأال الذاصتتتتتتتين بالمواني المليلة للهاظ االشوتتتتتتتال الوطلية د
-7
ً
يونيو حزي ات  .2018لللت ولك الوقت ق ل  24ط ا م 42عللةا لللولاظ باتتتتتتت ت المواني المليلة
ل 20ط ًا م 45عللةا لللًا إلى للب لع ستتتتلع علل غي لط اف لللولاظ حول لهاظ االشوتتتتال
الوطل ية .ل د لا س قوا  2021باظ شطلي ا االش أال ي ضتتتتتتتم لات لللو لاظ عن  462لن المواني
المليلة ل 52لن لهاظ االشوتتتتتتتال الوطلية لفو لا يمث  46د المائة ل 49د المائة لك شطليق
على ال والد لق لت نستتتتتتتلة  33د المائة ستتتتتتتب لن إلمالد ع ع ال لل الملزلة باالشأال م93ا
بياناظ د ك لن ال طلي ين.
ليل ل ال طلي ات ال اليات نستتتتتذ ين لللي ين ستتتتتي علجهما د الوقت الملاستتتتتب د اللعال
-8
اللالمد.

حالة إنشااااااااء النموذج األولي للنظام العالمي لتبادل المعلومات المنصاااااااوص علي بموج
االتفاق
عم ظ الملعمة بلا ً على ال لليماظ الوتتتتاع ة عن األط اف إلى لضتتتتع نستتتتذة نموولية
-9
لللية لللعال اللالمد .لياتتتتتتتم اللمووج األللد ل طللاظ اللعال د إطا الم حلة  1لن الج لل
الزللد إلناتتتتتا اللعال اللالمد ليمث الم طللاظ ال نيا لكد شوتتتتتل للل نستتتتتذة لن اللعال اللالمد
لافزة لل اتتتتتتتغي لن خالل الستتتتتتتماح ب لاعل المللولاظ عن حاالظ ض اإلوت ب خول المواني
لعملياظ ال أ يش د المواني .لق لضتتتلت الذوتتتائص الوظيأية لالستتتماظ لالملايي ال الية طل ًا
لهته الم طللاظ:
م1ا إعخال اللياناظ ي ليًا باستتت ذ ال االستتت ما اظ اإللك لنية .ستتتيكوت باستتت طاعة األط اف لت
ي ِّملوا على اللعال لللولاظ بذووال لا يلد:
 ض اإلوت ب خول المواني طل ًا للأ ة  3لن ال ماعة  9الم لل ة باإلوت ب خول المواني
لل ضه؛
 ض اس ذ ال المواني طل ًا للأ ة  3لن الماعة  11با ت اس ذ ال المواني؛
 س ب ق ا ع ل السماح باس ذ ال الميلا طل ًا للأ ة  5لن الماعة 11؛
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 ش ي شأ يش الميلا طل ًا للماعة  14باتتتت ت ن ائج عملياظ ال أ يش لالماعة  15لالماعة
لالمل ق لي  .با ت ش ي عن ن ائج ال أ يش لالأ شين مجا ل معا لن المل ق عال حول
نع المللولاظ با ت ال ابي ال د ش ذتفا عللة الميلا .
ال وائ الم للية ل ي اللياناظ باالستتتتتتت لاع إلى نع ال ليز ال للية طل ً ا للأ ة معا لن
المل ق عال حيثما يلطلق ولك .ل ق طل ت ال وائ الم للية المستتتتتتت ذ لة د نع لخ
لث الستتج اللالمد ال ابع للملعمة حستتب االق ضتتا  .للع ظ قوائ ل للية ل ي ة باللستتلة
إلى ح ول اللياناظ المطلوبة ال الية:
 الغ ض لن عخول الميلا الل طة  9لن ال ي عن ن ائج ال أ يش طل ًا للمل ق لي .
 نوع نعال ص السأن الل طة  25لن ال ي عن ن ائج ال أ يش.
 الوضع د الملعماظ اإلقليمية إلعا ة لواي األسما الل طة  26لن ال ي عن ن ائج
ال أ يش.
 للاطق الوي لللاطق الموي الل ط ات  27ل 29لن ال ي عن ن ائج ال أ يش.
 شتك المل جاظ للموتتي التي ش شأ يغه لالموتتي المست ل ى على ل ن الستتأيلة الل ط ات
 30ل 31لن ال ي عن ن ائج ال أ يش .ل قائمة ل للية ل حة ل ستتتتتتتمة حستتتتتتتب نوع
ال أظ لالل ض.
 اإلل ا اظ الم ذتة لن قل المأ اتتتتتتتين د نهاية عملية ال أ يش الل طة  40لن ال ي
عن ن ائج ال أ يش.
ض عخول الميلا .
 لسلاب س ب ق ا
ال بط بالستتتتتتتج اللالمد ال ابع للملعمة لن خالل لصتتتتتتتلة شيستتتتتتت ال ق لن المللولاظ
ليضتتا ش لي المذاط  .كما
الموتتاعل عليها لن قل عللة اللل لق ش ع د نستتذة قاعلة
ً
يستتتتتته فتا ال بط إعخال اللياناظ ي ليًا نع ً ا إلى لنه ي ول بم ح ول بياناظ واظ الوتتتتتتلة
باك لسلق بمللولاظ لن السج اللالمد باإلشا ة إلى لا إوا كانت شلك المللولاظ ش طابق
لل ال لع شلك ال د ش ال وتتول عليها انطالقًا لن عملية ال أ يش ل لل ض عخول اس ت ذ ال
المواني.
لضع ل اح بيلية لل لجة ال طلي ين لل االشوال ال ل ائد لع اللع اإلقليمية لالوطلية.
لجال المس ذ ل .س اح لجهاظ االشوال الوطلية ضمن فتا المجال إلكانية إكمال بياناظ
ال ل يم الذاصة بها لش يثها لالوصول إلى سج ل أوظاظ عملياظ ش مي المللولاظ
لال ا ي الم أوظة إلى حين لضلها د صيغ ها اللهائية.
الل تتث الم تتاح د اللعتتال بتتإل ا ب تتث لذوتتتتتتتص عن
الل تتث .يستتتتتتتم ل
ل
المللولتتتتاظ الم تتتتاحتتتتة لمذ لم لنواع المستتتتتتت ذتتتت لين لي :األط اف لغي األط اف
لالم اقلوت لعالة الجمهو ملللولاظ لولزة ستتبا .لعلى لله الذوتتوال ستتيكوت
بمستتتتتت طاع المستتتتتت ذ لين ال وتتتتتتول على لللولاظ لأوتتتتتتلة باتتتتتت ت حاالظ ض إوت
عخول ا س ذ ال المواني لحاالظ س ب ق ا ال ض لش ا ي عملياظ ال أ يش د الميلا
عن ط يق شوتتأية ل قال إشتتلا اشها لعللة الميلا لالميلا لالمل اظ ال ئيستتية للستتأيلة
لالأ ة الزللية ل لل للوع ان ها لاض لل لا ي ل على ح ل الوي غي ال انوند علت
إبالن لعلت شلعي .
فيك اللعال :ش ش حي الللية ال ية الم يلة إلى نع ال وستتتتلة الستتتت ابية للضتتتتلها باشلاع
يمكن لن إناتتتا نع اشأال إلك لنية لطلية لإقليمية
نهج ل ل ع المستتت ذ لين لن شتتت نه لت ِّ
لالشأال ل وا ة لع اللعال اللالمد حستتتتتب االق ضتتتتتا  .لق لضتتتتتع اللمووج األللد لللعال
16
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اللالمد ليكوت شطلي ًا يلم باللغاظ ال سمية الست للملعمة بوالهة عيلاليكية قابلة لل كييم
لع الهواشم الم مولة لاأللهزة اللوحية لللهزة ال استتتتتوب الاتتتتتذوتتتتتية .لستتتتت فعي فته
الذوتتتتتتائص إلى عع لا فو الزل لن استتتتتت م ا ية لألعمال لاستتتتتت ئلا ها بموازاة للالجة
ل طللاظ الس ية لن خالل ل طللاظ اللأاو.
-3

التحليل والخطوات التالية

تطبيقا االتفاق
 -10االس ل الاظ المس ذلوة لن ش لي اللياناظ الم لة إلى شطلي د االشأال.
م1ا لس و اإلنجاز:
 المواني المليلة :لن لصتتتتت الل ع اإللمالد للمواني المليلة الم لة ال ش ج نستتتتتلة 60
ح بياناظ فيئة الميلا ال ئيستتتية لنستتتلة  62د المائة ال ش ل لي شأاصتتتي لالشوتتتال.
لباإلضا ة إلى ولك إت نوأها م 49د المائةا سب ي ج ل لنة األل الم ة.
 لهاظ االشوال الوطلية :لس و اإلنجاز ل ض حيث ق لت ك عللة لن ال لل ق ابة
 94د المائة لن ح ول اللياناظ.
عا د لا يلد:
م2ا لشمثلت بلض للله ع ل االشسال لاألخطا األكث شيو ً
عي كمواني ل س لة
 المواني المليلة :شليين ل طاظ لواني عاخ الميلا نأ سه ب اك
ً
لليلة بمولب االشأال .لش ي بياناظ لغ ا ية د لوقع الميلا ب ال لن استتتتت ذ ال ح ول
اللياناظ الم عة الم احة لذطوط الل ض لالطول .لالذلط بين فيئة الميلا ال ئيستتتتتتتية
لالهيئتتة المليلتتة لن قلت الط ف إلعا ة الطلتتب المستتتتتتتلق للت خول إلى الميلتتا كجهتتاظ
اشوال لطلية.
م3ا لهاظ االشوال الوطلية :ل ي الكام عن لي اخ ال اظ لل لخطا كلي ة.
 -11لالمستتتتت ج اظ اإلضتتتتتا ية المذطط لها باللستتتتتلة إلى ال طلي ين الذاصتتتتتين بالمواني المليلة
للهاظ االشوال الوطلية فد كاآلشد:
م1ا اال ش ا بإطا شكلولوليا المللولاظ لفيك شطلي د االشأال :لن لل شستتتتتتتهي الوتتتتتتتيانة
لشستتوية الماتتاك اللال ة الم لل ة ب قة الاتتاشتتة لاالس ت أاعة لن لزايا ش حي قاع ة اللياناظ
إلى نع ال وستتلة الس ت ابية لإشاحة شتتك لانطلاع ي ستتمين بالمزي لن ال اثة لن ش ت نهما
ش سين شج بة المس ذ ل لال كال ضمن اللعال اللالمد.
عا لع لعا ل ستتتتتن للجموعة
م2ا ش ستتتتتين ل
الل ث :استتتتت ا لعاة ب ث لكث قوة لشلو ً
للسع لن للايي الل ث الم احة.
م3ا إع اج اللياناظ الاتتتذوتتتية لجهاظ االشوتتتال الوطلية لع ضتتتها د المجال الم ي لللياناظ
الم اح لألط اف ط.
م4ا استتتتتتت ذ ال ل لنة األل الم ة باللستتتتتتتلة إلى المواني المليلة بمولب االشأال .ل شلالنت
الملعمة لع الأ يق ال ابع لم لنة األل الم ة لن لل لضتتتتتتع اق اح لل لالت ل ع إع اج
لميع المواني المليلة بمولب االشأال د ل لنة األل الم ة لصتتتتتتيان ها .لبلا ً على فتا
االق اح ستتتيكوت بوستتتع لي ط ف لت يطلب ً
لزا لن ل لنة األل الم ة لموانئه المليلة
لكد ي سلى باك قاطع ش ي فا د شطليق االشأال الذاال بالمواني المللية .للن ش ت ولك
لت يستتم ب وحي لوز المواني شماش تيًا لع الملايي ال للية .لباللع إلى لوا ة المجموعة
االستتت اتتتا ية ال ابلة لم لنة األل الم ة على فتا ال لالت إت األط اف ل عوة إلى ش ي
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شوليهاظ بذوتتوال لا إوا كات يللغد إع اج لز ل لنة األل الم
شسجي المواني المللية د شطليق االشأال الذاال بالمواني المللية.

ة كاتت ط إلزالد عل

النظام العالمي لتبادل المعلومات
-12
م1ا

م2ا

م3ا

د لا يذص لضع نمووج لللد لللعال اللالمد:
اع لا اظ لخ
ل طللاظ الس ية لح ول اللأاو :سي ضمن اللعال اللالمد بياناظ سمية ل لة لن ال لل ق
شكوت واظ طابع حساس لل خاضلة لل يوع الم لل ة ب ماية اللياناظ لل الس ية .لشلص الماعة
 16على لنه ي لين على األط اف إلى لقوتتتتتتى ح لمكن للع الم اعاة الواللة لاتتتتتت لط
الس ية ال لالت إلناا قلية ل ااط المللولاظ .للع األخت عل ًما بهته المس لة للكن إع ا ًكا
بض ل ة إبالن الجهاظ الأاعلة المللية كا ةً بجميع ال أاصي واظ الولة ب الة ض اإلوت
ب خول ليلا لل ش ي ال أ يش لعلت شمييز باتتتتتتت ت لا إوا كانت فته الجهاظ لن األط اف
د االشأال لل ال إت الويغة ال د لضلت الس يأا الا طين فد كاآلشد:
 يمكن لألط اف ال وتتتتتتتول على لللولاظ لولزة عن لميع عملياظ ال أ يش ل حاالظ
ض اإلوت ب خول المواني الوا عة د اللعال ملأي ل لي المذاط ا.
 يمكن لألط اف لغي األط اف لالملعماظ اإلقليمية إلعا ة لوتاي األستما ال وتول
على لللولاظ ل وتتلة بها لن قلي شلك الوا عة د اإلشتتلا اظ ال د شوله إليها لكتلك
لي لللولاظ ش لها.
 يمكن للالة الجمهو ال وتتتتتول على إحوتتتتتا اظ لولزة لذ ا ة لث الل ع اإللمالد
للملياظ ال أ يش لحاالظ ض اإلوت ب خول المواني الم لة د اللعال لاألط اف
األكث ناا ً
طا لع ع ال ا ي اليولية الم لة لالم لة د اللعال.
نطال ش ي ال أ يش لللعال اللالمد .ق يلطوي إع اع ش ي ال أ يش على لستتتتت وياظ شتتتتت ى
لن ال أوتتي فلًا باس ت ذ اله اللهائد .لق ي ضتتد اع ماع ش ي ال أ يش الم وخى باللستتلة
إلى الل عال ال لالمد باع لا ه ش ي ال أ يش الوطلد لل اإلقليمد لن لا نب لي ط ف لن
األط اف ع لة لكل لن الوصتتتتتتتم لللض ح ول بياناشه لن قلي لا ي للق بالمأ اتتتتتتتين
الم اا كين لللاطق الم وي لالمل اظ الذا ضلة لل أ يش .لإت ش ي شأ يش ي س بم س و
لكل لن ال أوتتتتي لللعال اللالمد ق ال يكوت بمثابة ش ي شأ يش لطلد لل إقليمد ستتتتب
ليضتتتتتتتا إلى زياعة ال طابق لع ال ا ي
ليفعي إلى ال لن ازعلالية الجهوع ب ق يفعي
ً
ال الية لإلى شلسيط اإلشلا بل ائج ال أ يش.
اللع د عع االستتتتتتت ذ ال اإللزالد للعال ال قي التي شل م ه الملعمة الل ية ال للية.
لباللع إلى الوشي ة الستتتتتت يلة لالواستتتتتتلة اللطال ألخت الملعماظ ل لل ال شيلاظ اإلقليمية
إلعا ة لوتتتاي األستتتما ب ق ال ستتتجي ل الملعمة الل ية ال للية كاتتت ط باللستتتلة إلى
الستتتأن ال د ي جالز طولها الكلد لستتت و لليلًا لزياعة ن له حاليًا لإعلاله د ال اتتت يلاظ
الوطليتتة قت األلات لللع د الت ل التتتي يللغد لت يفعيتته ق ال ستتتتتتتجيت لت الملعمتتة
الل ية ال للية د شلأيت االشأال خاصتتتة د لا ي للق ب لاعل المللولاظ .لإت ق ال ستتتجي
ل الملعمة الل ية ال للية ض ل ي لضمات ال ل ف على ن و ص ي على السأيلة ال د
شطلب عخول اس ت ذ ال ليلا لن المواني لفو لا يك ستتد لفمية حاستتمة باللستتلة إلى إل ا
ش لي ت المذتتاط لعمليتتاظ ال أ يش لاإلبالن الالحق .لق ت ش غتتب األط اف د اللع د
الط ي ة ال د يمكن لن خاللها لت يوتتل ق ال ستتجي ل الملعمة الل ية ال للية إلزاليًا
ل لأيت االشأال شلأيتًا ً
لاال .لشج اإلشا ة إلى لت ق ال سجي ل الملعمة الل ية ال للية
ستتيوتتل د نهاية المطاف إلزاليًا باللستتلة إلى ستتأن الوتتي ال د ي جالز طولها  24ل ً ا لع
ب س يات لألول اشأال كيب شالت للملعمة الل ية ال للية لالم وقع د عال .2022
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م4ا

م5ا

-13
م1ا
م2ا
م3ا
م4ا
م5ا
م6ا

م7ا

اللع د إع اج الملكية اللألية د المل ق للم باتتتت ت المللولاظ ال د ي ولب على الستتتتأن
ال د شطلب ال خول إلى الميلا إعطاؤفا سلأًا .لنع ً ا إلى لفمية ش ي الجهة صاحلة الملكية
اللألية للسأيلة د ش لي المذاط ل د عملياظ اشذاو ال ا اظ يمكن لت يكوت إلع اج فتا
لن اللياناظ اإلضتتتتتتا ية قيمة كلي ة باللستتتتتتلة إلى الستتتتتتلطاظ الوطلية ال د ش ل ى طللًا
ال
لل خول إلى المواني.
اللع د إع اج "لعلة لن خالل عملية ال أ يش على لت الستتتتتتتأيلة ق شتتتتتتتا كت د عملياظ
صي غي ال انوند علت إبالن لعلت شلعي لل لناطة ل ولة بالوي لمسان ة فتا اللوع لن
بياناظ ل ي د ش ي ال أ يش .لطل ًا للماعة  15ي ي ك ط ف ن ائج ك
الوتتتتتتي " ك
عملية لن عملياظ ال أ يش إلى ال لل ال د ش وا ق ائن لن خالل ال أ يش على لت السأيلة
ق شتتتتتا كت د عملياظ صتتتتتي غي قانوند علت إبالن لعلت شلعي د المياه الواقلة عاخ
لالي ها الوطلية.
لالمس ج اظ األخ الم وخاة باللسلة إلى الم حلة  2لن اللعال اللالمد فد كاآلشد:
لوحة ل ابلة لل ض ل وياظ لشلعيمها؛
ش ا ي إحوتتتائية لولزة إلب از الماتتتا كة لشستتتليط الضتتتو على لستتت و شلأيت ل طللاظ
اإلبالن واظ الولة؛
اللع د إع اج لللولاظ عن الطلب المستتتتلق لل خول إلى المواني طل ًا للماعة  8لالم ق
للم.
إع اج اإلل ا اظ الم ذتة لن قل علل اللل طل ًا للأ ة  5لن الماعة  20باتتتتتتت ت عل علل
اللل .
إعا ة ل لة للمستتتت ذ لين ل يستتتتي لستتتت و لكل لن ال لستتتتيق على الوتتتتلي ين الوطلد
لاإلقليمد.
ست عل الطلب إشاحة إصت ا اظ لذوتتوتتة لن شطليق اللعال اللالمد باللستتلة إلى نع
االشأال اإللك لنية الوطلية لاإلقليمية ملظيأة شل ع المستتتتت ذ لينا .لستتتتت كوت فته اللستتتتت
لجانية لل طاب ة باك كال لع اللسذة الموح ة لللعال اللالمد.
لمكلة:
اع لا اظ لخ
 اس ا لعاة ل لي المذاط ل ع األط اف د عملية اشذاو ال ا .
-4

تكاليف اإلنشاء والتشغيل

 -14ل لضتتتتع اللمووج األللد ال الد لللعال اللالمد كلعال ل كال ملوصتتتتول باللع األخ
المولوعة ً
لالا لن خالل اع متتاع نهج لليتتا ي لش ت يجد لل لأيتتت محتتاالظ ض اإلوت ب ت خول
المواني لش ا ي ال أ يش واظ األللوية باللستتتتتلة إلى فته اللستتتتتذةا .ل غ لت لضتتتتتع فته اللستتتتتذة
األللى د صتتتتتتتيغ ها اللهائية ال يزال يل ع للاقاتتتتتتتاظ األط اف د ال ماع ها الثالث لال يمكن
اإلبالن ب اك لأو عن إلمالد شكاليم اإلناا بالكال إنه يمكن ع ض ل وسط شكاليم عملية
2
اإلناا مشه يًا لسلويًاا باللسلة إلى ك لكوت لغ ض اإلحاطة على الل و اآلشد:
ملا لضع ل طللاظ اللعال اللالمد .شومي فيك اللعال لش ي لواصأاظ الم طللاظ .شلطوي
فته الم حلة ال ضي ية على خل ا د لجالد لواي األسما لشكلولوليا المللولاظ لن

2

ال يل ل فتا ش ي ً ا لاليًا.
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خالل إل ا ع ة شجا ب .للضلت ل طللاظ اللعال باشلاع نهج لليا ي لش يجد ي كز
على الم طللاظ ال نيا لللمووج األللد لللعال.
مبا اس ا شطليق اللعال اللالمد ماللمووج األللدا .شللغ كلأة الم اح األللية ل طوي
الل لجياظ للعال لللولاظ عالمد لن قلي اللعال اللالمد لالشأال لل السج اللالمد ال ابع
للملعمة ق ابة  0.5لليوت علال لل يكد سلويًا لأ ة سل ين إلى ثال سلواظ ب سب لس و
ال ل ي  .للل وول على لللولاظ لأولة انع األقسال الوا عة لعاله.
مجا لواصلة إناا اللعال اللالمد .سيول اللمووج األللد لللعال اللالمد حالما شواعل
األط اف على شاغيله اللسذة ال اغيلية األللى لللعال اللالمد ال د شس طيع األط اف
اس ذ الها ل لاعل المللولاظ .لس ع فته اللسذة ب الة إلى المزي لن ال طوي إلع اج
لميع الم طللاظ لالذوائص الوظيأية الم غوبة للعال كال كما فو لا ع د األقسال لعاله.
لي وقع لت شس لزل فته الم حلة الثانية لن اإلناا نأس لس و اإلنأال التي ي ضيه اللمووج
األللد لللعال اللالمد.
معا شكاليم ال اغي الم ة د المس ل  .شللغ شكاليم الويانة حالما شول اللسذة ال اغيلية
الكاللة لللعال ل احة ق ابة  40د المائة لن شكاليم عملية اإلناا لي حوالد 200 000
علال لل يكد إلى  250 000د السلة .ليمكن بموازاة ولك إل ا المزي لن لشكال اإلناا
ال سيلاظ الطأيأة.
مها لشكاليم اإلناا اللموولية فد كاآلشد:
م1ا شطوي شكلولوليا المللولاظ :يق شطوي شكلولوليا المللولاظ ملي ل ي لا لع
الوالهة الذلأية لالوالهة األلالية لشكلولوليا المللولاظا.
م2ا خ لاظ شكلولوليا المللولاظ د الملعمة :نع االشواالظ اإللك لنية لنع
المللولاظ د الملعمة لش اخيص الل لجياظ لالالكة الم لية لصيانة ال جهيزاظ
للكاشب المساع ة.
م3ا اإلش اف الألد :خلي مخل ا ا د لجال لواي األسما باللسلة إلى اإلسهالاظ الألية
لاإلش اف على لعمال شطوي شكلولوليا المللولاظ لاخ لا اللعال على الولي
ال اخلد.
م4ا شلسيق الما لع :لوظم لذ ص ملوظأوت لذ ووتا د لجال لواي األسما
لل لسيق اللال اإلعا ة اللالة لاإلش اف الألد.
م5ا إعا ة الما لع للضع الميزانية :ال لعي اإلعا ي لاإلعا ة ال اغيلية للما لع
مالماا يعا.
م6ا الذ لاظ اإلعا ية للملعمة :خ لاظ الملعمة الالزلة ل ي إسهالاظ ل عة للما لع.
على سلي المثال كذ لاظ الملعمة الالزلة ل ليين لوظأد الما لع لش ي المساع ة
الألية الالزلة لش ا المل اظ لإع اع ال ا ي المالية المل م ة لإل ا ال ييماظ
لكأالة ساللة لوظأد الما لع لق شه على اس ذ ال نع الملعمة.
م7ا االشواالظ لال عوة :لضع لشلأيت اس اشيجية اللعال اللالمد الذاصة باالشواالظ
للعمال ال عوة لن خالل شلعي ن لاظ لحل اظ عم ثلائية لل ل عة األط اف.
م8ا ال لمة إلى لميع لغاظ األل الم ة الست.
م9ا ال ومي اللياند :اس ا فوية بيانية بما ي ماشى لع للايي الملعمة.
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الجدول  -1األ قال 3ل طأة لن ل وسط ال كاليم الاه ية خالل الأ ة المم ة بين لا س قوا
ل ل اي شلاط  2021ألغ اض ل للية.
شهري

سنوي

13 486

161 833

288

3 460

12 026

144 318

6 128

73 535

1 894

22 724

1493

17 911

893

10 713

481

5 775

78

935

36 767

441 203

14 707 40%

176 481

مجاالت العمل
شطوي شكلولوليا المللولاظ
خ لاظ شكلولوليا المللولاظ د الملعمة
اإلش اف الألد
شلسيق الما لع
إعا ة الما لع للضع الميزانية
الذ لاظ اإلعا ية للملعمة
االشواالظ لال عوة
ال لمة
الهوية الليانية
المجموع

2020

 -5اإلطار الزمني وبرنامج العمل
 -15على الم ال وتتي مستتلة م1ا – ستتل ات م2اا د حال صتتاعقت األط اف د االشأال على
اللمووج األللد لللعال اللالمد خالل االل ماع الثالث لألط اف إنه يمكن إصتتتتتتت ا فتا اللمووج
األللد باع لا ه اللستتتتتتذة األللى لللعال اللالمد للاشتتتتتت ة بل االل ماع .ليمكن إع اج لي شل يالظ
شاتتي إليها األط اف حستتب االق ضتتا  .لس ت لد عملية إص ت ا اللمووج األللد ة إلقالة صتتالظ
بجميع نع االشأال اإللك لنية الوطلية لاإلقليمية ال ائمة واظ الوتتتتتتتلة .ليمكن لت يل ل اللم على
اس ا نسذة ثانية ش س بوظائم إضا ية ب اك لواز لع إلكانية ش ي ع ض شوضي د خالل
االل ماع ال ابع لألط اف فلًا بموع االل ماع.
 -16لعلى الم الم وستتط إلى الطوي ملا يزي عن  3ستتلواظا يمكن شاتتغي نستتذة ثانية لكث
اك ً
ماال لن اللعال اللالمد لاالن ها لن ل حلة اإلناتتتا ال ئيستتتية باستتت ثلا لا ي للق بل ع لذ ا
لن ال سيلاظ لسي خ اللعال ل حلة الويانة ال ئيسية.
 -17لللت إصت ا اللستتذة األللى لشاتتغيلها ست ل الملعمة ال ع لل ع على االست أستتا اظ واظ
الولة باس ذ ال اللعال .لعاللة على ولك س و الملعمة لن خالل الماا يع الملأتة ش ت إطا
صل لل الم ساع ة ال ابع لالشأال الم ساع ة لألط اف لالملعماظ اإلقليمية إلعا ة ل واي األ سما
د إناتتتا نع االشأال اإللك لنية الوطلية لاإلقليمية لل اال ش ا بها إلى لقوتتتى ح لمكن ل بطها
باللعال اللالمد حالما للـ ى ععـت الضـ ل ة.
 -18ليمكن االطالع على ب نالج اللم المأو د المل ق .1

3

ال ش لع األ قال لذطط حساباظ الملعمة.
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الملحق  - 1ب نالج اللم المأو إلناا اللعال اللالمد ل لاعل المللولاظ
الملال اللا زة األناطة
 -1النظام العالمي المتفق علي من قبل األطراف في االتفاق
 1-1شل يم فيك اللعال اللالمد لل طللاشه
 1-1-1ع ض ع اسة ل ل لللية اق اح ال ومي على االل ماع الثاند لمجموعة اللم الألية لأ وحة اللضوية المللية
ب لاعل المللولاظ ال ابلة لالشأال
 2-1-1اس ل اض ع اسة الج ل األللية ع ضها على االل ماع الثاند لألط اف
 2-1اس ا اللمووج األللد لللعال اللالمد
 1-2-1لضع المواصأاظ المأولة للم طللاظ
4
 2-2-1اس ا اللمووج األللد لللعال اللالمد لع ضه على االل ماع الثالث لألط اف
 3-1لواصلة إناا اللعال اللالمد
ً
 1-3-1لواصلة إناا اللعال اللالمد طل ا لل وصياظ الواع ة عن االل ماع الثالث لألط اف
 2-3-1بط اللعال اللالمد باللل ات األقالي
 3-3-1ع ض اللعال اللالمد على لجموعة اللم الألية لأ وحة اللضوية المللية ب لاعل المللولاظ ال ابلة لالشأال االل ماع
ال ابع لألط اف
 4-3-1االن ها لن ل حلة اإلناا ال ئيسية طل ًا لل وصياظ الواع ة عن االل ماع ال ابع لألط اف
 5-3-1صيانة اللعال اللالمد لال سيلاظ الطأيأة
 -2توزيع النظام العالمي على المؤسسات /السلطات المعنية لألطراف في االتفاق
 1-2إع اع ب الج للعلة ش يلية
 2-2شلعي حل اظ عم إقليمية ل ل يم األط اف د االشأال باللعال اللالمد لخوائوه الوظيأية
 3-2إناا خ لة لكاشب المساع ة
 4-2شوزيع اللعال اللالمد على األط اف المه مة ل لل الملعماظ اإلقليمية إلعا ة لواي األسما
 5-2المساع ة الألية ال ع الم ل إلى األط اف

4

ل يل االل ماع الثالث لمجموعة اللم الألية لأ وحة اللضوية المللية ب لاعل المللولاظ التي كات لن الم
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