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

 2021يونيو/حزيران  4 –مايو/أيار  31
  1بروكسيل، بلجيكا

 نتائج االستبيان الخاص باستعراض وتقييم مدى كفاءة 
 االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء

 
 
 

 

  

                                                      
 سيُعقد بشكل افتراضي.  1

 إّن األطراف مدعوة إلى القيام بما يلي: 

  في تنفيذ االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة  األطرافاستعراض التقدم الذي أحرزته
 الميناء كما ورد من خالل االستبيان؛

 وتعزيز فعالية االتفاق؛ وتوفير التوجيه بشأن الطرق لتحسين التنفيذ 

 لمرب واحدب أو ما كاا كان ينبجي تقديم المشووورب بشووأن ما كاا كان ينبجي كجراء االسووتبيان و
 بشكل دوري؛كجراؤه 

 أو تحليل الردود. اإللكترونية المشورب حول كيفية تحسين االستبيان أو منصته توفيرو 

http://www.fao.org/port-state-measures/meetings/meetings-parties/ar/
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 مقدمة - أوالً 

االجتماع الثاني لألطراف في االتفاق بشووأن التدابير التي تتخذها دولة اعتمدت األطراف، في  -1
 )االتفاق(،الميناء لمنع الصووووويد لير القانوني دون كبالن ودون تنريم وردعه والقلووووواء عليه 

اف على أن يكون االسووووووتبيان الخاع باسووووووتعراض وتقييم مدا كفاءب االتفاق. واتفق  األطر
للرد لمدب ثالثة أشهر. وأشارت األطراف كلى أن االستبيان يشّكل أداب أولية  االستبيان مفتوًحا

ا يمكن اسووووتخدامها في عملية راوووود واسووووتعراض كفاءب االتفاق وأنه يتوز تعديله وتكييفه بم
 يتناسب مع االحتياجات المعبّر عنها من جانب األطراف.

، وظّل االستبيان 2020ديسمبر/كانون األول  1وعمم  المنرمة االستبيان على األطراف في  -2
ًحا باط  28للرد حتى  مفتو ية التي توجز ردود  2021.2فبراير/شووووووو تداول اإلحصوووووووائ )ترد ال

 األطراف في المرفق(

 
 االستبيان نتائج الردود على –ا ثانيً 

 من قبل األطراف االستتابةمعدالت 

. (1الجدول المرفق، )على االسوووووووتبيان  في االتفاق ردودًا 3من األطراف المائةفي  82  قدم -3
من األطراف في المائة في  75وكان  معدالت االسووووتتابة على المسووووتوا اإلقليمي كما يلي: 

 81من األطراف في أوروبا؛ والمائة في  100من األطراف في آسيا؛ و المائةفي  90أفريقيا؛ و
ئةفي  ما كاريبي؛ و ال ية والبحر ال كا الالتين ئةفي  75من األطراف في أمري ما من األطراف  ال

من  المائةفي  67من األطراف في أمريكا الشووووووومالية؛ و المائةفي  100في الشووووووورق األدنى؛ و
 .(2)الجدول األطراف في جنوب لرب المحيط الهادئ 

 (3)المادب تطبيق االتفاق 

 أفادتاستعرض  لالبية األطراف تشريعاتها من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاق، بينما  -4
. ولم يكن ربع (3الجدددول  المرفق،)القيووام بووذلوود  تعتزماألطراف التي لم تفعوول الوود بعوود أنهووا 

األطراف التي استعرض  تشريعاتها بحاجة كلى تجييرات فيها. وبالنسبة لألطراف التي تطلب  
 . ، كجراء هذه التجييرات جزئيًابشكل عامتشريعاتها تجييرات، تم، 

في التعاون مع البلدان المتاورب  األطرافيشوووووارر أكثر من ثالثة أرباع  الد،ينطبق حيثما و -5
الكفاف من اللووولوع في الصووويد لير القانوني دون  أللراضسووومار الحرفية لمنع مصوووايد األ

كبالن ودون تنريم، وجميع هذه األطراف لديها تدابير للوومان أن مثل هذه األنشووطة ال تسووهم 
صيد لير القانوني دون كبالن ودون تنريم  . ولدا أكثر من نصف (4الجدول المرفق، )في ال

ما كاا كان  األسمار على متن سفن الحاويات التي قد سبق  لتحديداألطراف كجراءات خااة 
تفريجها لم يكن مصووودرها سوووفن تمارد الصووويد لير القانوني دون كبالن ودون تنريم، ولدا 

قد سووووووبق تفريجها تم  اربع هذه األطراف حاالت تبين فيها أن سووووووفن الحاويات تحمل أسووووووماكً 
حيثما ، وأخيًرا كبالن ودون تنريم.الحصووووووول عليها من أنشووووووطة الصوووووويد لير القانوني دون 

االتفاق على السوووفن المسوووتأجرب التي تعمل في  نصوووف األطراف، يطبق أكثر من ينطبق الد
األطراف لديها تدابير للووومان أن هذه مياهها وواليتها القلوووائية، وأكثر من ثالثة أرباع هذه 

 التي ترفع علمها.السفن تخلع لتدابير تلاهي فعاليتها التدابير المطبقة على السفن 

 (5التكامل والتعاون على المستوا الوطني )المادب 

                                                      
بسووبب مشووكلة اات اوولة بتكنولوجيا المعلومات أثرت على هذا  4ال يمكن كجراء أي تحليل بشووأن السوواال المتعلق بالمادب   2

التزء من التطبيق الخاع باالسووووووتبيان. ومع الد، يمكن العثور على المعلومات اات الصوووووولة بتنفيذ تدابير الحف  واإلدارب 
 .PSMA/2021/5ي الوثيقة الخااة بالمنرمات اإلقليمية إلدارب مصايد األسمار والمتعلق بالتدابير التي تتخذها دولة الميناء ف

، وبالتالي لم يتم 2021مارد/آاار  10انلووووووم االتحاد الروسووووووي كلى االتفاق بشوووووووأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء في   3
 تلمينه في هذا التحليل.
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لتبادل المعلومات وتنسووووويق األنشوووووطة في ما بين  ملموسوووووة تدابير، اتخذت األطراف عموًماو -6
في المتوسوووووط لكل دولة،  ، مع وجود سوووووبع وكاالتالوطنيالوكاالت المعنية على المسوووووتوا 

 تادياألطراف أنها  أفادتالوكاالت التي  وتشووووووومل. (5)الجدول في تنفيذ االتفاق  تلعب دوًرا
في هذه االتفاقية، بالترتيب التنازلي، ما يلي: مصووووايد األسوووومار، والموانا، والتمارر،  دوًرا

  والشرطة والهترب. والسلطات البحرية،والقوات البحرية/خفر السواحل، 

، اتخذت األطراف تدابير ملموسووووووة لدما التدابير التي تتخذها دولة الميناء مع تدابير عموًماو -7
ودون تنريم، مع العمل حسووووب المقتلووووى على  كبالنأخرا لمنع الصوووويد لير القانوني دون 

مراعاب خطة العمل الدولية لمنرمة األلذية والزراعة لمنع الصووووووويد لير القانوني دون كبالن 
 .(6)الجدول القلاء عليه ودون تنريم وردعه و

 (6التعاون وتبادل المعلومات )المادب 

تتعاون لالبية األطراف و/أو تتبادل المعلومات في ما يخص من أجل تعزيز فعالية االتفاق،  -8
في كثير من منرمة األلذية والزراعة، ويقوم أقل من ثلثي األطراف بذلد أهداف االتفاق مع 

 في كثير من األحيان، وثالثة أرباعها تقوم بذلد المعنية األخرامع الدول  أو دائًما األحيان
، وفي المقابل. (7 )الجدولاإلقليمية إلدارب مصووايد األسوومار  الترتيبات/مع المنرمات أو دائًما

فوو ن لووالبيووة األطراف ال تتعوواون و/أو تتبووادل المعلومووات مع المنرمووات الحكوميووة الوودوليووة 
 وم بذلد فقط في بعض األحيان. والكيانات األخرا، أو أنها تق

 (7تعيين الموانا )المادب 

يه موانا أكثر من ثالثة أرباع األطراف عن  فادأ -9 لد نةأن  هذه  معي فاق، وربع  بموجب االت
متموودب أو مبّردب أو  األطراف يقصووووووور عمليووات التفريق على أنواع منتتووات محووددب )مثاًل 

جدول  طازجة( ها  فاد. وأ(8)ال مة موانئ قائ قديم  يل عن ت قل من ثالثة أرباع األطراف بقل أ
اوالمعينووة كلى المنرمووة،  ا، هنووار قوودرب كووافيووة جزئعمومووً ا على كجراء التفتيو وفقووً ألحكووام  يووً

 االتفاق في هذه الموانا المعينة. 

 (8الطلب المسبق لدخول الموانا )المادب 

. وتحتوي لالبية الطلبات (9)الجدول  لدخول الموانا تتطلب لالبية األطراف طلًبا مسوووووووبًقا -10
ن المسبقة لدخول الموانا، كحد أدنى من المعايير، على المعلومات الواردب في الملحق ألف م

الموانا على معلومات  لدخولعن نصوووووف الطلبات المسوووووبقة  االتفاق، ويحتوي ما يزيد قلياًل 
تتخطى المعلومووات المطلوبووة في الملحق ألف من االتفوواق. ويتراو  الحوود األدنى من الوقوو  

سوووواعة، في حين أن  168لدخول كلى الميناء ما بين اووووفر ولالمطلوب لتقديم الطلب المسووووبق 
أقل  تستوجب وقتًا معينةساعة. ولدا أكثر بقليل من نصف األطراف حاالت  48المتوسط هو 

 لتقديم الطلب المسبق لدخول الميناء. 

 (9المادب دخول الميناء، اإلان أو الرفض )

)الجدول ، لدا األطراف أربع وكاالت معنية في دخول الميناء، اإلان أو الرفض المتوسطفي  -11
مل الوكاالت(10 فادتتي ال . وتشووووووو ها ت أ ناء، اإلان أو  دوًرا ادياألطراف أن في دخول المي

مار، والموانا، والتمارر، والقوات  الرفض، بالترتيب التنازلي، ما يلي: مصوووووووايد األسووووووو
 البحرية/خفر السواحل، والسلطات البحرية.

وبعد تلقي طلب مسوووووووبق لدخول الميناء، يحدد أكثر من ثالثة أرباع األطراف ما كاا كان   -12
سفينة المعنية قد مارس  الصيد لير شطة اات الة  دونالقانوني  ال كبالن ودون تنريم أو أن

. وثالثة (11)الجدول أو رفلوووووووه  الميناءالنوع من الصووووووويد من أجل منب اإلان بدخول  بهذا
أرباع هذه األطراف لديها طريقة موحدب لمعرفة ما كاا كان  السووووووفن التي تطلب الدخول كلى 

دون تنريم، ولدا نفس النسووووبة طريقة الميناء قد مارسوووو  الصوووويد لير القانوني دون كبالن و
 موحدب تتلمن تقييم المخاطر.
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وفي المتوسووط، لدا األطراف أربع وكاالت تشووارر في كل عملية تحديد ما كاا كان  سووتأان  -13
 بوووووووووووووووووووووووووووودخووووووووووووووووووووووووووووول الووووووووووووووووووووووووووووموووووووووووووووووووووووووووويوووووووووووووووووووووووووووونوووووووووووووووووووووووووووواء

ناء  (12)الجدول  التي تشوووووووارر أكثر من  . وكن الوكاالت(13)الجدول أو رفض دخول المي
جميع األطراف، هي نفسووها التي تأان أو ترفض دخول الميناء  ليرها في هذه العمليات، لدا

)بووالترتيووب التنووازلي(: مصووووووووايوود األسووووووومووار، والموانا، والتمووارر، والقوات البحريووة/خفر 
 السواحل، والسلطات البحرية.

وتطلب ما يقارب ثالثة أرباع األطراف التعاون من دولة العلم التي تتبع لها سووووفينة ما لتحديد  -14
عن نصوووف هذه األطراف تقوم بذلد    بدخول الميناء، وما يزيد قلياًل ينبجي السوووماكاا كان ما 

 .(14)الجدول فقط عندما يحدد تقييم المخاطر الد 

وتستخدم لالبية األطراف مصادر البيانات/المعلومات التالية، بحسب الترتيب، إلعالم عملية  -15
الميناء: تراخيص وتصوووواريب مصووووايد األسوووومار،  كلىاتخاا القرار باإلان أو برفض الدخول 

اإلقليمية إلدارب األسووومار، ونرم راووود السوووفن،  الترتيبات/والسوووتالت الوطنية، والمنرمات
 .(15)الجدول البيانات/المعلومات من دولة العلم، وتاريخ االمتثال و

لكووافيووة ولوودا ثالثووة أربوواع األطراف توودابير لرفض دخول المينوواء عنوودمووا تتوافر القرائن ا -16
ن هذه . ومن بي(16)الجدول بممارسوووة السوووفينة للصووويد لير القانوني دون كبالن ودون تنريم 

على أن السفينة  كافيةدخول سفينة للميناء بسبب توافر قرائن  األطراف، رفض نصفها تقريبًا
مارسووو  الصووويد لير القانوني دون كبالن ودون تنريم أو أنشوووطة اووويد داعمة لهذا النوع من 

 األنشطة.

رفض الوودخول كلى المينوواء، تقوم أكثر من ثالثووة أربوواع األطراف بوواإلبالن عن  حووالووةوفي  -17
في كثير من ، وتقوم ما يقارب ثلثي األطراف باإلبالن عن القرار كما العلمقرارها كلى دولة 

اإلقليمية إلدارب مصوووووايد  الترتيبات/كلى الدول السووووواحلية المعنية والمنرمات أو دائًما األحيان
كلى المنرمات  أو دائًما في كثير من األحيانبقليل من ثلثها تبلغ عن القرار األسوووووومار، وأكثر 

 .(17)الجدول الدولية المعنية األخرا 

 (10الرروف القاهرب )المادب 

ف قاهرب ولالبية األطراف أحكام بشوووأن السوووما  بالدخول كلى الميناء في حال وقوع ظر لدا -18
 .(18)الجدول أو ضائقة تتماشى مع القانون الدولي 

 (11استخدام الموانا )المادب 

لدا األطراف  في -19 فاا كجراءات المتوسوووووووط،  اإلان أو الرفض أربع وكاالت تشوووووووارر في كن
في معرم عنها األطراف  فادتالوكاالت التي أ وتشووووووومل. (19 )الجدولباسوووووووتخدام الموانا 

في كنفاا كجراءات اإلان أو الرفض باسوووووووتخدام الموانا، بالترتيب  األحيان بأنها تلعب دوًرا
التنازلي: مصووايد األسوومار، والموانا، والسوولطات البحرية، والقوات البحرية/خفر السووواحل، 

 والتمارر.

، لدا أكثر من ثالثة أرباع األطراف تدابير لرفض اسوووووتخدام تدخل سوووووفينة ما الميناء وحالما -20
 لسوووووفينة تحمل كانًا اوووووالًحا وسووووواريًا( كاا لم تكن ا1)الميناء لكل من السووووويناريوهات التالية: 

( وكاا لم تكن 2تستوجبه دولة العلم التابعة لها؛ ) لممارسة الصيد وأنشطة الصيد على نحو ما
يًا لممارسووة الصوويد وأنشووطة الصوويد على نحو ما تسووتوجبه السووفينة تحمل كانًا اووالًحا وسووار

( وكاا كان  ثمة أدلة 3الدولة السوووواحلية في المناطق الخاضووووعة للوالية الوطنية لتلد الدولة؛ )
دامجة على أّن ايد السمد على متن السفينة قد تّم خالفًا الشتراطات الدولة الساحلية بالنسبة 

لم تاكد في  العلم( وكاا كان  دولة 4طنية لتلد الدولة؛ )كلى المناطق الخاضوووووووعة للوالية الو
للون فترب زمنية معقولة أن ايد السمد على متن السفينة قد تّم طبقًا لالشتراطات المرعية 

( وكاا كان  ثمة أدلّة كافية لالعتقاد بأّن 5لدا المنرمة اإلقليمية المعنية لمصووووايد األسوووومار؛ )
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لقانوني دون كبالن ودون تنريم أو أنشووطة اوويد اات الصوولة السووفينة قد مارسوو  الصوويد لير ا
 .(20)الجدول دعًما لهذا النوع من الصيد 

( ألن 1ورفض ما يقارب ربع األطراف اسووتخدام الميناء لسووفينة ما لكل من األسووباب التالية: ) -21
لممارسوووة الصووويد وأنشوووطة الصووويد على نحو ما  كانًا اوووالًحا وسووواريًاالسوووفينة لم تكن تحمل 

سفينة لم2تستوجبه دولة العلم التابعة لها؛ ) تكن تحمل كانًا االًحا وساريًا لممارسة  ( وألن ال
الصوويد وأنشووطة الصوويد على نحو ما تسووتوجبه الدولة السوواحلية في المناطق الخاضووعة للوالية 

امجة على أّن اوويد السوومد على متن السووفينة ( وألنه كان  ثمة أدلة د3الوطنية لتلد الدولة؛ )
قد تّم خالفًا الشووتراطات الدولة السوواحلية بالنسووبة كلى المناطق الخاضووعة للوالية الوطنية لتلد 

تاكد في للون فترب زمنية معقولة أن ايد السمد على متن  ( وألن دولة العلم لم4الدولة؛ )
لمنرمة اإلقليمية المعنية لمصووووايد األسوووومار السووووفينة قد تّم طبقًا لالشووووتراطات المرعية لدا ا

. ورفلووو  أكثر من ثلأل األطراف اسوووتخدام الميناء لسوووفينة ما ألنه كان  هنار (21 )الجدول
أدلّة كافية لالعتقاد بأّن السووووفينة قد مارسوووو  الصوووويد لير القانوني دون كبالن ودون تنريم أو 

 أنشطة ايد اات الصلة دعًما لهذا النوع من الصيد. 

وفي حالة رفض اسوووووووتخدام الميناء، تقوم أكثر من ثالثة أرباع األطراف باإلبالن عن القرار  -22
 كما في كثير من األحيان أو دائًما القراركلى دولة العلم، وتقوم نصووووف األطراف باإلبالن عن 

 كما في كثير منباإلبالن عن القرار  عنية، وتقوم ثلثا األطراف تقريبًاكلى الدول السوووووواحلية الم
ثلثها اإلقليمية إلدارب مصووووايد األسوووومار، وأكثر من  الترتيبات/كلى المنرمات األحيان أو دائًما
اتبلغ عن القرار  كلى المنرمووات الوودوليووة المعنيووة األخرا  كمووا في كثير من األحيووان أو دائمووً

 .(22)الجدول 

وتسووووحب أكثر من ثالثة أرباع األطراف رفلووووها باسووووتخدام الميناء في حال توفرت كثباتات  -23
أو كان  لير اوووائبة أو لم تعد  كافيةكافية تفيد بأن الدوافع التي تم الرفض بناء عليها لم تكن 

كلى كبالن األطراف التي تم  أكثر من ثالثة أرباع هذه األطرافتعمد . و(23)الجدول سوووووارية 
 ا بالرفض على الفور.كبالله

 (12مستويات التفتيو وأولوياته )المادب 

لتحقيق أهداف االتفاقية  تعتبره ضووووووورورًيا ،التفتيولمسوووووووتوا دنى أحد  األطرافلدا ثلثي  -24
جدول  عدد السوووووووفن الموجودب في  .(24)ال بالتحقق من  ويقوم حوالي ثالثة أرباع األطراف 

موانئهم والمطلوبة للواووول كلى مسووتوا التفتيو السوونوي الكافي لتحقيق أهداف هذا االتفاق، 
 وأكثر من ثالثة أرباع هذه األطراف قد توال كلى الحد األدنى من مستويات التفتيو. 

 أرباع األطرافتيشوووووها، ف ن ثالثة ديد السوووووفن التي يتب تفتححيثما ينطبق الد، بالنسوووووبة لو -25
( السوووووووفن التي تم 1لديها تدابير قائمة لتحديد أولويات كل من السووووووويناريوهات التالية: ) تقريبًا

( والطلبات من األطراف أو الدول 2لالتفاق؛ ) طبقًا ارفض دخولها كلى الميناء أو اسوووووتخدامه
اإلقليمية إلدارب مصوووايد األسووومار، التي تطلب كخلووواع سوووفينة معينة  الترتيبات/أو المنرمات

للتفتيو، خااة في حال كان  هذه الطلبات مدعومة بأدلة على ممارسة الصيد لير القانوني 
( والسفن 3لهذا النوع من الصيد؛ ) م أو أنشطة الصيد اات الصلة دعًمادون كبالن ودون تنري

واضووووحة تحمل على الشووووّد في ممارسووووتها الصوووويد لير أسووووس  هااألخرا التي تتوافر بشووووأن
لهذا النوع من الصووويد  م أو أنشوووطة الصووويد اات الصووولة دعًماالقانوني دون كبالن ودون تنري

. وحوالي ربع هذه األطراف قام  بتفتيو سوووفن بسوووبب معلومات تم الحصوووول (25)الجدول 
 .(26)الجدول عليها بشأن كل من السيناريوهات المواوفة أعاله 

 (13تنفيذ عمليات التفتيو )المادب 

)الجدول ، لدا األطراف خمس وكاالت تشووووووارر في كجراء عمليات تفتيو السووووووفن عموًماو -26
في كجراء  معرم األحيان بأنها تلعب دوًرا فياألطراف فادت تشووووووومل الوكاالت التي أ. و(27
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مار، والتمارر، يد األسووووووو نازلي، ما يلي: مصوووووووا بالترتيب الت يات التفتيو،  والموانا،  عمل
 والسلطات البحرية، والقوات البحرية/خفر السواحل.

كان هنار مسوووتوا مرتفع لتنفيذ كجراءات التفتيو الخااوووة باألطراف في ما يتعلق ، عموًماو -27
الطلب من المفتشين، قبل عملية تفتيو معينة، أن يقدموا كلى ربّان السفينة وثيقة  (1بما يلي: )

بمعاينة جميع المناطق اات الصوولة  المفتوأن يقوم  وضوومان (2؛ )مناسووبة تثب  اووفة المفتو
شبار وأية معدات وتتهيزات أخرا وأية وثائق أو ستالت أخرا على  سفينة وال على متن ال

وفرض  (3؛ )المناسووبة متن السووفينة اات اوولة بالتحقق من االمتثال لتدابير الصووون واإلدارب
قدّم  نة أن ي عدبرّبان السوووووووفي والمعلومات الالزمة وأن يُبرز المواد  كلى المفتشوووووووين المسوووووووا

جميع التهود ( وبذل 4؛ )الصووولة عند المقتلوووى، أو النسوووخ المصووودقة عنها والمسوووتندات اات
 الممكنة لتفادي أي تأخير لير واجب للسفينة بجية الحد من التدخل والعراقيل، بما في الد أي

كفيل بالتأثير سوووولبًا في جودب وجود ال داعي له للمفتشووووين على متن السووووفينة وتفادي أي عمل 
كل جهد ممكن لتيسير التواال مع ربان السفينة أو كبار ( وبذل 5؛ )السفينة السمد على متن

مقتلوووووووى الحووال، لكي يرافق مترجم فوري  أفراد طوواقمووه، بمووا في الوود، حيثمووا أمكن وعنوود
ى التواال مع ( والحتم عن التدخل في قدرب الربّان، بموجب القانون الدولي، عل6؛ )المفتو

فقط مسووووووتوا متوسووووووط لتنفيذ  عموًمايوجد وفي المقابل، . (28)الجدول سوووووولطات دولة العلم 
( شوووووومل المهام المذكورب في 1) يلي: كجراءات التفتيو الخااووووووة باألطراف في ما يتعلق بما

عمليات التفتيو منفذب من قبل مفتشوووووووين من اوي وضووووووومان أن  (2الملحق باء كحد أدنى؛ )
المناسبة ومعتمدين لهذه الجاية مع مراعاب الخطوط التوجيهية المذكورب في الملحق الماهالت 

تنفيذ عمليات التفتيو بطريقة ( وضووووومان 3؛ )ما خص تدريب المفتشوووووين هاء من االتفاق في
 .منصفة وشفافة ال تنطوي على أي تمييز وال تلايق أية سفينة

 (14نتائا عمليات التفتيو )المادب 

توودرم معرم األطراف المعلومووات المووذكورب في الملحق جيم من االتفوواق، كحوود أدنى، في  -28
التقرير المكتوب لنتائا كل عملية تفتيو، وأقل بقليل من نصووووووف هذه األطراف كتب  تقارير 

 .(29)الجدول تتعدا المعلومات المنصوع عليها في الملحق جيم من االتفاق 

 (15كحالة نتائا التفتيو )المادب 

، كلى دولة تفتيو، في معرم األحيان أو دائًماحيل حوالي نصوووووووف األطراف نتائا عمليات الي -29
األسووووووومار، في حين أن ثلثي األطراف مصوووووووايد العلم والمنرمات/الترتيبات اإلقليمية إلدارب 

برزت أدلة بحقها،  ، كلى الدول التيتفتيو، في معرم األحيان أو دائًماتحيل نتائا عمليات ال
قد مارسوووو  الصوووويد لير القانوني دون كبالن ودون تنريم أو  السووووفن لتفتيو، على أنجّراء ا

 أنشطة متصلة بالصيد مساندب لهذا النوع من الصيد ضمن المياه الواقعة تح  واليتها الوطنية
المقابل، تحيل ثلأل األطراف نتائا عمليات التفتيو كلى الدولة التي يكون  . وفي(30)الجدول 

 من مواطنيها، ومنرمة األلذية والزراعة والمنرمات الدولية األخرا. ةربّان السفين

 (16التبادل اإللكتروني للمعلومات )المادب 

سوووووولطة تادي دور جهة االتصووووووال لتبادل المعلومات بموجب االتفاق  األطرافعين  معرم  -30
كامل . ولدا أكثر من ربع األطراف بقليل آلية وطنية لالتصووووووال تعمل بشووووووكل (31)الجدول 

 وتتيب المشووواركة اإللكترونية المباشووورب للمعلومات اات الصووولة باالتفاق، ولدا أكثر من ربع
في حين أن أكثر من ثلأل األطراف ليس  جزئيًا،نرام قيد التطوير أو يعمل  األطراف آخر من

 نرام مماثل. الديه

عن ثلثي األطراف آليات كلكترونية لتبادل المعلومات من أجل التواال  ستخدم ما يقل قلياًل يو -31
. (32)الجدول مع دولة العلم التي تتبع لها السفينة أو دول الموانا أو الدول الساحلية األخرا 
، فيما يسوووووووتخدم ولدا أكثر من ثلأل األطراف بقليل آليات كلكترونية ثنائية لتبادل المعلومات

يا ية اإلقليميةأكثر من النصوووووووف آل بادل المعلومات اإللكترون . وفي ربع الحاالت، كان  ت ت
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 الملحقالتي تم  كحالتها من خالل آليات تبادل المعلومات متسووقة بشووكل كامل مع  المعلومات
دال من االتفاق، في حين أنها كان  متسووووقة معه بشووووكل جزئي في نصووووف الحاالت، ولم تكن 

 ا معه في ربع الحاالت.متسقة أبدً 

 (17دريب المفتشين )المادب ت

ًبا كاماًل  عن ثلأل قلياًل  يزيدقام ما  -32 ، مع مراعاب الخطوط األطراف بتدريب المفتشوووووووين تدري
التوجيهية لتدريب المفتشوووين الواردب ضووومن الملحق هاء باالتفاق، في حين أن حوالي نصوووف 

نسووووبة اووووجيرب لم تدربهم على اإلطالق األطراف قام  بتدريب المفتشووووين بشووووكل جزئي، و
. وشوووووووارر المفتشوووووووون الوطنيون التابعون ألقل من ثلثي األطراف في دورات (33)الجدول 

التي نرمتها دول/منرمات أخرا، ونرم  معرمها منرمة  تدريبية بشوووأن تدابير دولة الميناء
 ر أو أطراف أخرا. األلذية والزراعة والمنرمات/الترتيبات اإلقليمية إلدارب مصايد األسما

 (18كجراءات دولة الميناء عقب التفتيو )المادب 

أو في حالة رفض اسوووووووتخدام للميناء، تُبلغ أكثر  بل دولة الميناءق  من  كجراءاتاتخاا في حالة  -33
القرار كموا في  علم، ويُبلغ ثلثوا األطراف تقريبًوامن ثالثوة أربواع األطراف القرار كلى دولوة ال

ا كلى الدول السوووووواحلية المعنية والمنرمات/الترتيبات اإلقليمية إلدارب كثير من األحيان أو دائمً 
كلى  األحيان أو دائًما عن الثلأل القرار في كثير من مصوووووووايد األسووووووومار، ويبلغ ما يزيد قلياًل 

 .(34)الجدول المنرمات الدولية األخرا 

ا واضووووًحا يرهرالتفتيو الذي الحاالت عقب  وفي -34 بأن سووووفينة ما قد  لالعتقاد أن هنار أسوووواسووووً
شارك  في الصيد لير القانوني دون كبالن ودون تنريم، ف ن أكثر من نصف األطراف بقليل 

مع االتفاق، في حين  تماًمالديها عملية خااة لرفض استخدام الميناء من قبل السفينة تتماشى 
تتماشوووووى على اإلطالق مع االتفاق  فقط أو ال جزئيًاديها عمليات تتماشوووووى أن بقية األطراف ل

. وكان لدا ربع األطراف حاالت ُمنع  فيها سوووفينة ما من اسوووتخدام الميناء بعد (35)الجدول 
واضووحة لالعتقاد بأن السووفينة قد شووارك  في الصوويد  دوافععملية التفتيو، حيأل كان  هنار 

 ت الة بهذا النوع من الصيد.اادون كبالن ودون تنريم أو بأنشطة  يلير القانون

 (19 معلومات بشأن الطعون القلائية في دولة الميناء )المادب

عملية خااوووووة إلتاحة المعلومات اات الصووووولة بشوووووأن الطعن تقريبًا لدا نصوووووف األطراف  -35
من االتفاق  18و 13و 11و 9لمواد با عماًل دولة الميناء المتخذب  للتمهور، في ما يتعلق بتدابير

. ولدا ما يقل عن ثلثي األطراف بقليل عملية خااووووة إلتاحة المعلومات بشووووأن (36)الجدول 
الطعن كلى مالد السوووووووفينة أو مشوووووووجّلها أو رّبانها أو ممثلها في ما يتعلق بتدابير دولة الميناء 

يقوول عن  ، في حين أن مووا(37)الجدددول من االتفوواق  18و 13و 11و 9لمواد بووا عماًل المتخووذب 
 ف. ولدا حوالي ثلثي األطرا(38)الجدول قدم  مثل هذه المعلومات نصوووف األطراف بقليل 

كجراءات خااووة لالبالن عن نتيتة طعن ما لدولة العلم أو مالد السووفينة أو مشووجّلها أو ربّانها 
)الجدول األطراف باإلبالن عن معلومات مماثلة ثلأل أو ممثلها حسب االقتلاء، وقام حوالي 

بقرار ها كبالن األطراف أو الدول أو المنرمات الدولية األخرا . وفي الحاالت التي تم في(39
من االتفاق، ف ن لدا حوالي نصوووووووف األطراف عملية  18و 13و 11و 9بالمواد  عماًل سوووووووابق 

 أكثر من الثلأل بأي تجيير في هذا القرار. فادعن أي تجيير في هذا القرار، وأخااة إلباللهم 

 (20دور دولة العلم )المادب 

رفع علمها أن تتعاون مع دولة بطلب من السوووووووفن المخولة ب( 1: )جميع األطراف تقريًباتقوم  -36
أن فعالية التدابير المطبقة على بلووووووومان ب( و2باالتفاق؛ ) عماًل الميناء في عمليات التفتيو 

السووفن المسوومو  لها برفع علمها تلوواهي فعالية التدابير المطبقة على السووفن المشووار كليها في 
مادب  1الفقرب  فاق في 3من ال قانوني دون كبالن ودون  من االت يد لير ال ما يخص منه الصووووووو

 تنريم واألنشوووطة المتصووولة بالصووويد المسووواندب لهذا النوع من الصووويد وردعها والقلووواء عليها
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من  20من المادب  2ألحكام الفقرب  ( طبقًا1: )تقريبًا. وتقوم ثالثة أرباع األطراف (40)الجدول 
االتفاق، حسوووب المقتلوووى، بالطلب من دول الميناء أن تفتو سوووفنها أو أن تتخذ تدابير أخرا 

( وبتشووتيع السووفن المسوومو  لها برفع علمها على تفريغ األسوومار أو 2متماشووية مع االتفاق؛ )
نقلها كلى سوووووووفن أخرا أو تعبئتها ومعالتتها واسوووووووتخدام خدمات الميناء األخرا، في موانا 

( وفي الحاالت التي 3ي تتصوووورف بما يتماشووووى مع االتفاق أو بشووووكل متسووووق معه؛ )الدول الت
يتلقى فيها الطرف، بعد عملية تفتيو لدولة الميناء، تقريًرا للتفتيو يشووووير كلى أن هنار دوافع 

قد مارسووو  الصووويد لير  هبأن السوووفينة المسووومو  لها برفع علم تبعأل على االعتقادواضوووحة 
دون تنريم أو أنشووطة متصوولة بالصوويد مسوواندب لهذا النوع من الصوويد، القانوني دون كبالن أو 

اءات تنفيذية على أدلة كافية، اتخاا كجر في المسألة وبناءً كامل ب جراء تحقيق يقوم على الفور 
( وب بالن األطراف األخرا ودول الميناء المعنية، 4ه؛ )بقوانينه ولوائح بدون أي تأخير عماًل 

وعند االقتلاء، الدول المعنية األخرا والمنرمات اإلقليمية إلدارب المصايد ومنرمة األلذية 
، والتي نتيتة علمهاوالزراعة، باإلجراءات التي اتخذها بحق السوووووووفن المسووووووومو  لها برفع 

القانوني  اق، قد تأكدت ممارسوووووتها للصووووويد ليرلتدابير دولة الميناء المتخذب بموجب هذا االتف
 دون كبالن ودون تنريم أو أنشطة متصلة بالصيد مساندب لهذا النوع من الصيد.

 (21االشتراطات الخااة بالدول النامية )المادب 

. (41)الجدول على مسووواعدب خارجية بشوووأن تنفيذ االتفاق نصوووف األطراف أكثر من حصووول  -37
لدول األخرا  كمصووووووودروأُشوووووووير كلى منرمة األلذية والزراعة  ها ا هذه المسووووووواعدب، تلي ل

 .والمنرمات/الترتيبات اإلقليمية إلدارب مصايد األسمار والكيانات األخرا

 المتحدب لمواقع التتارب والنقل لموانا معينة )ساال كضافي( األمممدونة  تخصيص

عن نصوووووووف موانا  تخصووووووويص مدونة األمم المتحدب لمواقع التتارب والنقل لما يزيد قلياًل  تم -38
 األطوووووووووووووووووووووووووووراف الوووووووووووووووووووووووووووموووووووووووووووووووووووووووعووووووووووووووووووووووووووويووووووووووووووووووووووووووونوووووووووووووووووووووووووووة

 .(42)الجدول 
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 المرفق

 
 

الخاص باستعراض  2021عام التحليل اإلحصائي إلجابات األطراف على استبيان 
 وتقييم كفاءة االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء
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 1 الجدول

 األطراف التي قدم  كجابة على االستبيان الخاع باستعراض وتقييم فعالية االتفاق

 أقاليم المنظمة األطراف في االتفاق 2021
 كابو فيردي 

 أفريقيا

 كوت ديفوار √
 لابون √
 لامبيا √
 لانا √
 لينيا √
 كينيا √
 ليبيريا √
 مدلشقر √
 موريتانيا 
 موريشيود √
 موزامبيق √
 ناميبيا √
 سان تومي وبرنسيبي √
 السنجال √
 سيشيل 
 سيراليون 
 الصومال 
 جنوب أفريقيا √
 تولو √
 بنجالديو √

 آسيا

 كمبوديا √
 كندونيسيا √
 اليابان √
 ملديف √
 ميانمار √
 الفلبين √
 جمهورية كوريا √
 سري النكا 
 تايلند √
 نام  يفي √
 ألبانيا √

 أوروبا

 *الدانمرر √
 االتحاد األوروبي √
 *فرنسا √
 آيسلندا √
 التبل األسود √
 النرويا √
 تركيا √
 يرلندا الشماليةآالمملكة المتحدب لبريطانيا العرمى و √
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 أقاليم المنظمة األطراف في االتفاق 2021
 جزر البهاما √

أمريكا الالتينية 
 والبحر الكاريبي

 بربادود 
 شيلي √
 كوستاريكا √
 كوبا 
 دومينيكا √
 ككوادور √
 لرينادا 
 ليانا √
 نيكارالوا √
 بنما √
 بيرو √
 سان  كيتس ونيفيس √
 وجزر لرينادين  سان  فنسن √
 ترينيداد وتوبالو √
 أورولواي √
 جيبوتي √

 الشرق األدنى
 ليبيا √
 سلطنة عمان 
 السودان √
 كندا √

 أمريكا الشمالية
 الواليات المتحدب األمريكية √
 أستراليا √

جنوب غرب 
 المحيط الهادئ

 فيتي √
 نيوزيلندا √
 باالو 
 تونجا √
 فانواتو 
 المجموع  55

 من قبل أقاليمها الواقعة ما وراء البحار.تم إدراجها في ما يتعلق بتنفيذ االتفاقية  *
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 2 الجدول

 المنرمة معدالت االستتابة على مستوا أقاليم

معدل االستتابة من أال كجمالي عدد 
 األطراف في كقليم المنرمة 

 أقاليم المنظمة عدد األطراف المتيبة

 أفريقيا 15 75.00
 آسيا 9 90.00
 أوروبا 9 100.00
 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 13 81.25
 الشرق األدنى 3 75.00
 أمريكا الشمالية 2 100.00
 غرب المحيط الهادئ جنوب 4 66.67
 العدد اإلجمالي والنسب المئوية 55 82.09

 

 

 3 الجدول

 (3قابلية التطبيق للوفاء بااللتزامات بموجب االتفاق )المادب  – اتالتشريع

األطراف التي 

تطلب  تشريعاتها 

تجييرات، ومعدل 

مدا تنفيذ هذه 

 **التجييرات

األطراف التي لم 

تتطلب تشريعاتها 

 *)٪(أي تجييرات 

األطراف التي استعرض  تشريعاتها 

لتحديد ما كاا كان  تسمب لبلدها بالوفاء 

 دبالتزاماتها بموجب االتفاق )لم تفعل ال

 بعد ولكنها تنوي القيام بذلد( )٪(

اإلقليم )عدد المجيبين بين 

 قوسين(

 (15) أفريقيا (100.00) 86.67 38.46 3.88

 (9) آسيا 100.00 33.33 4.00

 (9) أوروبا 100.00 33.33 4.17

3.63 18.18 84.62 (100.00) 
 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

(13) 

 (3) الشرق األدنى (100.00) 66.67 00.00 2.50

 (2) أمريكا الشمالية 100.00 00.00 5.00

 (4) جنوب غرب المحيط الهادئ 100.00 50.00 4.50

 والمعدالت (55)المجموع  (100.00) 90.91 26.09 3.9

 من األطراف التي استعرضت تشريعاتها *
ال تغيير على اإلطالق" إلى " أي "1من األطراف التي تطلبت تشريعاتها تغييرات. يتراوح معدل االستجابة من " **
 " أي "تغييرات كاملة".5"
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 4 الجدول

 ( )٪(3حرفية والحاويات وتأجير السفن )المادب العمليات المتعلقة بمصايد األسمار ال

 مصايد األسمار الحرفية الحاويات تأجير السفن

اإلقليم )عدد المجيبين 
 بين قوسين(

األطراف 
التي لديها 
تدابير 
تلمن 
خلوع 
تلد السفن 
لتدابير 
تلاهي 
فعاليتها 
التدابير 
المطبقة 
على السفن 
التي ترفع 
علم 
 **بلدها

حيثما ينطبق 
الد، 

األطراف 
التي تطبق 
االتفاق على 
سفن 

تستأجرها في 
المياه الواقعة 
تح  واليتها 

 ***القلائية

األطراف 
 فادتالتي أ

عن حاالت 
اتلب فيها 

كحدا أن 
سفن 

الحاويات 
تحمل على 
متنها أسماًكا، 
تم تفريجها 
في السابق، 
ناجمة عن 
أنشطة الصيد 
لير القانوني 
دون كبالن 
ودون 
 **تنريم

األطراف 
لتي لديها ا

كجراءات 
خااة 

لمعرفة ما كاا 
كان  

األسمار على 
متن سفن 
الحاويات 
التي قد سبق 
تفريجها لم 
يكن مصدرها 
سفن تمارد 
الصيد لير 
القانوني دون 
كبالن ودون 

 تنريم

األطراف 
التي لديها 
تدابير 

تلمن عدم 
مساهمة تلد 
األنشطة في 
الصيد لير 
القانوني 
دون كبالن 
ودون 
 **تنريم

ينطبق  ثماحي
الد، تعاون  
األطراف مع 
البلدان 
المتاورب 
لمنع مصايد 
األسمار 
الحرفية 
أللراض 
الكفاف من 
الللوع في 
الصيد لير 
القانوني دون 
كبالن ودون 

 *تنريم

 (15) أفريقيا 78.57 100.00 73.33 9.09 71.43 88.89
 (9) آسيا 100.00 100.00 77.78 57.14 33.33 100.00
 (9) أوروبا 57.14 100.00 55.56 20.00 40.00 100.00

66.67 54.55 20.00 38.46 100.00 75.00 
أمريكا الالتينية والبحر 

 (13) الكاريبي
 (3) الشرق األدنى 100.00 100.00 66.67 0.00 66.67 100.00
 (2) أمريكا الشمالية 100.00 100.00 50.00 100.00 100.00 50.00

100.00 100.00 25.00 100.00 100.00 66.67 
جنوب غرب المحيط 

 (4) الهادئ

84.00 60.47 25.71 63.64 100.00 78.72 
( 55)المجموع 
 والمعدالت

 أطراف أن هذا السؤال ال ينطبق 8 فادتأ *
 على السؤال السابق امن األطراف التي رّدت إيجابً  **

 ا أن هذا السؤال ال ينطبقطرفً  12 أفاد ***
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 5 الجدول

 ( )٪(5التنسيق بين الوكاالت لتنفيذ االتفاق )المادب 

مدا تبادل  ا في تنفيذ االتفاقالوكاالت التي تلعب دورً  –الترتيب 
المعلومات والتنسيق 
بين الوكاالت 
المعنية في تنفيذ 
االتفاق )متوسط 
عدد الوكاالت التي 

 ا(تلعب دورً 

اإلقليم )عدد المجيبين 
السلطات  بين قوسين(

 البحرية

البحرية/ 
خفر 
 السواحل

 التمارر
سلطات 
 الموانا

مصايد 
 األسمار

 (15) أفريقيا (7.6)  3.93 93.33 100.00 93.33 86.67 93.33
 (8) آسيا (7.0)  4.11 100.00 100.00 100.00 87.50 37.50
 (9) أوروبا (5.1)  4.44 88.89 88.89 66.67 44.44 33.33

84.62 100.00 84.62 84.62 100.00 3.62  (7.2) 
أمريكا الالتينية والبحر 

 (13) الكاريبي
 (3) الشرق األدنى (6.0)  2.00 100.00 100.00 33.33 100.00 66.67
 (2) أمريكا الشمالية (2.0)  4.50 100.00 50.00 0.00 50.00 0.00

75.00 50.00 100.00 75.00 100.00 4.00  (6.8) 
جنوب غرب المحيط 

 (4الهادئ )

66.67 79.63 81.48 90.74 96.30 3.92  (6.6) 
( 54)المجموع 
 والمعدالت

في االتفاق.  دوًرامن جميع الوكاالت التي أفادت أنها تلعب  المائةفي  63.79 مالحظة: تمثل الوكاالت المذكورة في الجدول
[، ةوالخدمات المائةفي  61.11[، ةودوائر الهجرة: المائةفي  62.96وشددددددملت الوكاالت األمرى المبل  عنها ةالشددددددرطة: 

 [.المائةفي  14.81[، ةوجهات أمرى: المائةفي  50.00[، ةوالخدمات الصحية: المائةفي  51.85البيطرية/الحجر الصحي: 

 

 6 الجدول

دما التدابير التي تتخذها دولة الميناء مع تدابير أخرا لمكافحة الصوووويد لير القانوني 
 (5دون كبالن ودون تنريم )المادب 

لتدابير لدما التدابير التي تتخذها دولة الميناء مع تدابير  مدا اتخاا األطراف
أخرا لمكافحة الصيد لير القانوني دون كبالن ودون تنريم، مع العمل حسب 
المقتلى على مراعاب خطة العمل الدولية لمنرمة األلذية والزراعة لمنع 

 *القلاء عليهالصيد لير القانوني دون كبالن ودون تنريم وردعه و

 اإلقليم )عدد المجيبين بين قوسين(

 (15) أفريقيا 3.60
 (9) آسيا 4.44
 (9) أوروبا 4.33
 (13) أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 3.46
 (3) الشرق األدنى 1.67
 (2) أمريكا الشمالية 5.00
 (4) جنوب غرب المحيط الهادئ 4.25
 ( والمعدالت55)المجموع  3.82

 " أي "بالكامل".5" أي "ال على اإلطالق" إلى "1من " اإلجاباتمتوسط يتراوح  *



15 PSMA/2021/4 Rev.1 

 7 الجدول

التعاون وتبادل المعلومات من أجل تعزيز التنفيذ الفعال لالتفاق، في ما يخص أهدافه 
 ( )٪(6)المادب 

 من أجل تعزيز التنفيذ الفعال لالتفاق، في ما يخص أهدافه

اإلقليم )عدد المجيبين 
 مدا التعاون و/أو تبادل المعلومات بين األطراف الجهة قوسين(بين 

األطراف 
التي تتعاون 
و/أو تتبادل 
 المعلومات

 دائًما
بشكل 
 متكرر

في بعض 
 األحيان

 ال

 (15) أفريقيا - 0.00 26.67 40.00 33.33

 دول معنية أمرى

 (9) آسيا - 11.11 22.22 22.22 33.33
 (9) أوروبا - 0.00 33.33 11.11 55.56

23.08 15.38 38.46 15.38 - 
أمريكا الالتينية والبحر 

 (13) الكاريبي
 (3) الشرق األدنى - 33.33 66.67 0.00 0.00
 (2) أمريكا الشمالية - 0.00 0.00 100.00 0.00

50.00 25.00 25.00 0.00 - 
جنوب غرب المحيط 

 (4) الهادئ

32.73 25.45 30.91 7.27 - 
( 55)المجموع 
 والمعدالت

 
 (15) أفريقيا - 0.00 33.33 26.67 40.00

المنظمات/الترتيبات 
اإلقليمية إلدارة 
مصايد األسماك 

 ذات الصلة

 (9) آسيا - 0.00 44.44 11.11 44.44
 (9) أوروبا - 0.00 0.00 22.22 77.78

61.54 23.08 7.69 7.69 - 
أمريكا الالتينية والبحر 

 (13) الكاريبي
 (3) الشرق األدنى - 33.33 33.33 0.00 33.33
 (2) أمريكا الشمالية - 0.00 50.00 0.00 50.00

75.00 25.00 0.00 0.00 - 
جنوب غرب المحيط 

 (4) الهادئ

54.55 20.00 21.82 00.00 - 
( 55)المجموع 
 والمعدالت

 
 (14) أفريقيا 71.43 - - - -

منظمة األغذية 
 والزراعة

 (9) آسيا 100.00 - - - -
 (9) أوروبا 77.78 - - - -

- - - - 100.00 
أمريكا الالتينية والبحر 

 (13) الكاريبي
 (3) الشرق األدنى 100.00 -  - -
 (2) أمريكا الشمالية 50.00 - - - -

- - - - 75.00 
جنوب غرب المحيط 

 (4) الهادئ

- - - - 85.19 
( 54)المجموع 
 والمعدالت

 
 (13) أفريقيا - 30.77 23.08 30.77 15.38

منظمات حكومية 
 دولية أمرى

 (9) آسيا - 0.00 66.67 22.22 11.11
 (7) أوروبا - 42.86 42.86 0.00 14.29
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8.33 25.00 41.67 25.00 - 
أمريكا الالتينية والبحر 

 (12) الكاريبي
 (3) الشرق األدنى - 33.33 66.67 0.00 0.00
 (2) أمريكا الشمالية - 50.00 50.00 0.00 0.00

50.00 25.00 0.00 25.00 - 
جنوب غرب المحيط 

 (4) الهادئ

14.00 20.00 40.00 26.00 - 
( 50)المجموع 
 والمعدالت

 
 (12) أفريقيا 41.67 - - - -

 جهات أمرى

 (8) آسيا 37.50 - - - -
 (7) أوروبا 14.29 - - - -

- - - - 30.77 
أمريكا الالتينية والبحر 

 (13) الكاريبي
 (3) الشرق األدنى 0.00 - - - -
 (2) أمريكا الشمالية 0.00 - - - -

- - - - 75.00 
جنوب غرب المحيط 

 (4) الهادئ

- - - - 32.65 
( 49)المجموع 
 والمعدالت
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 8 الجدول

 (7تعيين الموانا )المادب 

مدا وجود القدرب 
كجراء الكافية على 

عمليات التفتيو، في 
كل من الموانا 

ا ألحكام المعيّنة، وفقً 
 **االتفاق

األطراف التي 
أنها قدم   أفادت

قائمة بموانئها 
المعيّنة كلى 
منرمة األلذية 
 والزراعة )٪(

 أفادتاألطراف التي 
 المعيّنةأن الموانا 

تقصر عمليات التفريغ 
على أنواع منتتات 

متمدب أو  محددب )مثاًل 
مبّردب أو طازجة( 

)٪(* 

األطراف التي 
عين  موانا 
بموجب االتفاق 

)٪( 

اإلقليم )عدد المجيبين بين 
 قوسين(

 (15) أفريقيا 80.00 16.67 73.33 3.47
 (9) آسيا 87.50 28.57 75.00 3.67
 (9) أوروبا 88.89 62.50 77.78 3.78

3.00 61.54 11.11 69.23 
والبحر أمريكا الالتينية 

 (13) الكاريبي
 (3) الشرق األدنى 66.67 50.00 66.67 2.33
 (2) أمريكا الشمالية 100.00 50.00 100.00 5.00

4.75 75.00 0.00 75.00 
 جنوب غرب المحيط الهادئ

(4) 
 ( والمعدالت55)المجموع  79.63 27.91 72.22 3.53

 من األطراف التي لديها موانئ معيّنة. *
 " أي "بالكامل".5" أي "ال على اإلطالق" إلى "1من " اإلجاباتيتراوح متوسط  *
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 9 الجدول

 (8الطلب المسبق لدخول الموانا )المادب 

 ا لدخول الموانا:ا مسبقً من األطراف التي تتطلب طلبً 

األطراف 
التي 
تتطلب 
ا طلبً 
ا مسبقً 

لدخول 
الموانا 
)٪( 

اإلقليم )عدد المجيبين 
 بين قوسين(

األطراف 
 أفادتالتي 

عن حاالت 
ا تستوجب وقتً 
ا أدنى مختلفً 

لتقديم الطلب 
المسبق 
لدخول 
 )٪( الموانا

الوق  األدنى المطلوب بشكل 
 عام لتقديم الطلب المسبق

 الموانالدخول 

تتعدّا 
المعلومات 
الواردب في 
الطلب 
المسبق 
لدخول 
 الموانا

المعلومات 
المطلوبة في 
الملحق ألف 
من االتفاق 
* )٪( 

الطلب  يحتوا
المسبق لدخول 

، كحدّ الموانا
 على أدنى،

المعلومات 
المطلوبة في 
الملحق ألف 
من االتفاق 

)٪( 
 األدنى األقصى المتوسط

 (15) أفريقيا 93.33 78.57 35.72 1 72 48 64.29
 (9) آسيا 100.00 100.00 50.00 7 168 48 50.00
 (9) أوروبا 88.89 100.00 50.00 0 72 24 62.50

38.46 48 96 0 61.54 76.92 100.00 
أمريكا الالتينية والبحر 

 (13) الكاريبي
 (3) الشرق األدنى 66.67 100.00 100.00 2 24 13 50.00
 (2) أمريكا الشمالية 100.00 100.00 100.00 72 96 84 100.00

50.00 72 168 72 75.00 100.00 100.00 
جنوب غرب المحيط 

 (4الهادئ )

54.90 48 168 0 54.90 88.24 94.44 
( 55)المجموع 
 والمعدالت

على المعلومات المطلوبة في الملحق  ، كحّد أدنى،يحتويمن األطراف التي أجابت أن الطلب المسددددددبق لدمول الموانئ  *
 .ألف من االتفاق
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 10 الجدول

 (9الوكاالت المعنية في اإلان أو الرفض بدخول الميناء )المادب 

متوسط  في اإلان أو الرفض بدخول الميناء دوًراالوكاالت التي تلعب  –الترتيب 
عدد 

الوكاالت 
التي تلعب 
 دوًرا

اإلقليم )عدد المجيبين بين 
السلطات  قوسين(

 البحرية

البحرية/ 
خفر 
 السواحل

سلطات  التمارر
 الموانا

مصايد 
 األسمار

 (15) أفريقيا 4.13 92.86 85.71 61.54 53.85 54.55
 (8) آسيا 2.89 75.00 75.00 42.86 14.29 14.29
 (9) أوروبا 2.78 87.50 77.78 42.86 28.57 14.29

61.54 61.54 69.23 84.62 84.62 5.23 
أمريكا الالتينية والبحر 

 (13الكاريبي )
 (3) الشرق األدنى 7.00 100.00 100.00 66.67 100.00 66.67
 (2) أمريكا الشمالية 3.50 100.00 50.00 50.00 50.00 0.00

75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 7.75 
 جنوب غرب المحيط الهادئ

(4) 
 ( والمعدالت54)المجموع  4.36 88.46 81.13 59.18 51.02 44.68

اإلذن أو في  دوًرامن جميع الوكاالت التي أفادت أنها تلعب  المائةفي  69.71 مالحظة: تمثل الوكاالت المذكورة في الجدول
[، ةوالخدمات الصدددددحية: المائةفي  38.30. وشدددددملت الوكاالت األمرى المبل  عنها ةدوائر الهجرة: الرفض بدمول الميناء

[، ةوجهات المائةفي  29.17ةوالخدمات البيطرية/الحجر الصددددددحي:  [،المائةفي  31.91الشددددددرطة: وة، [المائةفي  36.17
  [.المائةفي  20.00أمرى: 

 

 11 الجدول

 ( )٪(9تقييم المخاطر )المادب 

أن  أفادتاألطراف التي 
الطريق الموحدب تشمل 

 تقييم المخاطر*

األطراف التي تتبع طريقة 
موحدب لتحديد ما كاا كان  

الدخول  تتطلبالسفن التي 
كلى الميناء قد مارس  
الصيد لير القانوني دون 
 كبالن ودون تنريم*

األطراف التي حددت ما 
كاا كان  سفينة ما قد 
مارس  الصيد لير 
القانوني دون كبالن 

ودون تنريم بعد استالم 
الطلب المسبق لدخول 

قبل منب اإلان الميناء 
بالدخول كلى الميناء أو 

 رفله

بين بين اإلقليم )عدد المجي
 قوسين(

 (15) أفريقيا 80.00 75.00 77.78
 (9) آسيا 100.00 77.78 71.43
 (9) أوروبا 88.89 75.00 66.67

50.00 66.67 69.23 
 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

(13) 
 (3) الشرق األدنى 100.00 33.33 100.00
 (2) أمريكا الشمالية 100.00 100.00 100.00
 (4) جنوب غرب المحيط الهادئ 100.00 100.00 100.00
 ( والمعدالت55)المجموع  84.45 74.47 74.29

 على السؤال السابق يجابردت باإلمن األطراف التي  *
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 12 الجدول

 (9الوكاالت المشاركة في عملية التقرير بشأن منب اإلان بدخول الميناء )المادب 

الوكاالت المشاركة في عملية التقرير بشأن منب اإلان  –الترتيب 
 بدخول الميناء

متوسط عدد 
الوكاالت 

المشاركة في 
 العملية

اإلقليم )عدد المجيبين بين 
السلطات  قوسين(

 البحرية

البحرية/ 
خفر 
 السواحل

سلطات  التمارر
 الموانا

مصايد 
 األسمار

 (15) أفريقيا 3.14 86.67 66.67 33.33 33.33 40.00
 (9) آسيا 4.00 77.78 66.67 44.44 44.44 44.44
 (9) أوروبا 3.00 77.78 55.56 44.44 22.22 22.22

46.15 46.15 46.15 76.92 84.62 3.92 
أمريكا الالتينية والبحر 

 (13) الكاريبي
 (3) الشرق األدنى 7.00 100.00 100.00 66.67 100.00 66.67
 (2) أمريكا الشمالية 2.00 100.00 50.00 0.00 50.00 0.00

50.00 50.00 75.00 50.00 100.00 5.50 
جنوب غرب المحيط 

 (4) الهادئ
 ( والمعدالت55)المجموع  3.80 85.45 67.27 43.64 41.82 40.00

عملية التقرير تشددارك في أنها  أفيدمن جميع الوكاالت التي  المائةفي  72.51 مالحظة: تمثل الوكاالت المذكورة في الجدول
دوائر وة، [المائةفي  27.27ةالخدمات الصدددحية: . وشدددملت الوكاالت األمرى المبل  عنها بشدددأن منإل اإلذن بدمول الميناء

[، المائةفي  18.18ةوالخدمات البيطرية/الحجر الصددددددحي:  [،المائةفي  20.00الشددددددرطة: وة[، المائةفي  27.27الهجرة: 
  [.المائةفي  12.73ةوجهات أمرى: 

 

 13 الجدول

 (9الوكاالت المشاركة في عملية التقرير بشأن رفض اإلان بدخول الميناء )المادب 

اإلان  رفضالوكاالت المشاركة في عملية التقرير بشأن  –الترتيب 
متوسط عدد  بدخول الميناء

الوكاالت 
المشاركة في 

 العملية

اإلقليم )عدد المجيبين بين 
السلطات  قوسين(

 البحرية

البحرية/ 
خفر 
 السواحل

سلطات  التمارر
 الموانا

مصايد 
 األسمار

 (15) أفريقيا 3.20 80.00 66.67 46.67 33.33 46.67
 (9) آسيا 3.44 88.89 66.67 44.44 33.33 33.33
 (9) أوروبا 2.67 77.78 55.56 33.33 22.22 22.22
46.15 46.15 46.15 

76.92 92.31 4.31 
والبحر أمريكا الالتينية 

 (13) الكاريبي
 (3) الشرق األدنى 7.33 100.00 100.00 66.67 100.00 66.67
 (2) أمريكا الشمالية 3.50 100.00 50.00 50.00 50.00 0.00
50.00 50.00 75.00 

50.00 100.00 5.50 
جنوب غرب المحيط 

 (4) الهادئ
 ( والمعدالت55)المجموع  3.82 87.27 67.27 47.27 40.00 40.00

تشددارك في عملية التقرير أنها  أفيدمن جميع الوكاالت التي  المائةفي  73.81 مالحظة: تمثل الوكاالت المذكورة في الجدول
دوائر وة، [المائةفي  27.27ةالخدمات الصددحية: . وشددملت الوكاالت األمرى المبل  عنها بشددأن رفض اإلذن بدمول الميناء

[، المائةفي  14.55ةوالخدمات البيطرية/الحجر الصددددددحي:  [،المائةفي  16.36الشددددددرطة: وة[، المائةفي  27.27الهجرة: 
  [.المائةفي  14.55ةوجهات أمرى: 
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 14 الجدول

 ( )٪(9طلب التعاون من أجل اتخاا القرار بوجوب السما  بدخول الميناء )المادب 

األطراف التي تطلب تعاون دولة العلم 
كان التي تتبع لها السفينة لتحديد ما كاا 

يتب اإلان بدخول الميناء فقط عندما 
 يحدد تقييم المخاطر الد*

األطراف التي تطلب تعاون دولة 
السفينة لتحديد  االعلم التي تتبع له

ما كاا كان يتب اإلان بدخول 
 الميناء

 اإلقليم )عدد المجيبين بين قوسين(

 (14) أفريقيا 64.29 88.89

 (8) آسيا 37.50 66.67

 (8) أوروبا 87.50 42.86

 (13) أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 84.62 36.36

 (3) الشرق األدنى 100.00 33.33

 (2) أمريكا الشمالية 100.00 100.00
 (4) جنوب غرب المحيط الهادئ 75.00 66.67
 ( والمعدالت52)المجموع  73.08 57.89

 يجاب على السؤال السابقردت باإلمن األطراف التي  *

  



PSMA/2021/4 Rev.1 22 

 15 الجدول

مصادر البيانات/المعلومات المستخدمة لكي يسترشد بها في اتخاا قرار اإلان بدخول الميناء أو 
 (9رفله )المادب 

 مصادر البيانات/المعلومات المستخدمة –الترتيب 
اإلقليم )عدد 
المجيبين بين 

 قوسين(
تاريخ 
 االمتثال

البيانات/المعلومات 
الصادرب عن دولة 

 العلم

نرام 
 راد
 السفن

المنرمات/الترتيبات 
اإلقليمية إلدارب 
 مصايد األسمار

الستالت 
 الوطنية

تراخيص/أاون 
مصايد 
 األسمار

 (14) أفريقيا 80.00 80.00 73.33 73.33 66.67 73.33
 (8) آسيا 77.78 77.78 77.78 55.56 66.67 66.67
 (8) أوروبا 66.67 44.44 44.44 66.67 44.44 44.44

61.23 84.62 69.23 69.23 84.62 84.62 

أمريكا الالتينية 
 والبحر الكاريبي

(13) 
 (3) الشرق األدنى 100.00 100.00 66.67 66.67 100.00 66.67

100.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 أمريكا الشمالية

(2) 

100.00 75.00 75.00 100.00 100.00 100.00 

جنوب غرب 
 المحيط الهادئ

(4) 

67.27 69.09 69.09 70.91 78.18 81.82 
( 52)المجموع 
 والمعدالت

مصددددادر البيانات/المعلومات  من جميع المائةفي  60.15نسددددبة تراكمية تبل   مالحظة: تمثل الوكاالت المذكورة في الجدول
مصددددددادر . وشددددددملت تُسددددددتخدم لكي يسددددددترشددددددد بها في اتخاذ القرار باإلذن في دمول الميناء أو رف دددددد  أنها أفيدالتي 

في  52.73 السددددددجل اإللكتروني:وة [،المائةفي  65.45ةنظام تحديد الهوية اآللي:  البيانات/المعلومات المبل  عنها األمرى:
[، المائةفي  52.73 والبيانات/المعلومات الصدددددادرة عن الدول المعنية األمرى )الدول السددددداحلية ودول الميناء(:ة، [المائة

والسددجّل العالمي لسددفن الصدديد وسددفن النقل المبّردة وسددفن ة [،المائةي ف 49.09والسددجالت اإلقليمية أو الدولية األمرى: ة
 .[المائةفي  45.45: التموين

 

 16 الجدول

التدابير لرفض الدخول كلى الميناء حين تتوفر أدلة كافية على ممارسة السفينة للصيد لير 
 ( )٪(9القانوني دون كبالن ودون تنريم )المادب 

األطراف التي رفل  دخول سفينة كلى 
الميناء بسبب توافر أدلة كافية على أنها 
مارس  الصيد لير القانوني دون كبالن 

 ودون تنريم*

التي لديها تدابير لرفض األطراف 
الدخول كلى الميناء حين تتوفر أدلة كافية 

على ممارسة السفينة للصيد لير 
 القانوني دون كبالن ودون تنريم

اإلقليم )عدد المجيبين بين 
 قوسين(

 (15) أفريقيا 53.33 75.00
 (9) آسيا 88.89 50.00
 (9) أوروبا 77.78 57.14

27.27 84.64 
 والبحر الكاريبي أمريكا الالتينية

(13) 
 (3) الشرق األدنى 100.00 66.67
 (2) أمريكا الشمالية 100.00 0.00

 (4) جنوب غرب المحيط الهادئ 100.00 15.00
 ( والمعدالت55)المجموع  78.18 46.51

  أن لديها مثل تلك التدابير  أفادتمن األطراف التي  *
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 17 الجدول

 ( )٪(9كبالن التهات المعنية في حالة رفض الدخول كلى الميناء )المادب 

 في حال رفض الدخول كلى الميناء

اإلقليم )عدد المجيبين 
 مدا اإلبالن عن القرار: التهة بين قوسين(

تم اإلبالن 
 عن القرار

في بعض  بشكل متكرر دائًما
 ال األحيان

 (11) أفريقيا 72.73 - - - -

 العلمدولة 

 (8) آسيا 87.50 - - - -
 (8) أوروبا 87.50 - - - -

- - - - 69.23 
أمريكا الالتينية 
 (13) والبحر الكاريبي

 (3) الشرق األدنى 100.00 - - - -
 (1) أمريكا الشمالية 100.00 - - - -

- - - - 100.00 
جنوب غرب المحيط 

 (4) الهادئ

- - - - 81.25 
( 48)المجموع 
 والمعدالت

 
 (14) أفريقيا - 21.43 7.14 7.14 57.14

الدول الساحلية 
 المعنية

 (8) آسيا - 12.50 25.00 12.50 50.00
 (8) أوروبا - 12.50 12.50 37.50 37.50

46.15 7.69 7.69 38.46 - 
أمريكا الالتينية 
 (13) والبحر الكاريبي

 (3) الشرق األدنى - 0.00 33.33 0.00 66.67
 (1) أمريكا الشمالية - 0.00 0.00 0.00 100.00

100.00 0.00 0.00 0.00 - 
جنوب غرب المحيط 

 (4) الهادئ

54.90 11.76 11.76 19.61 - 
( 51)المجموع 
 والمعدالت

 
 (13) أفريقيا - 23.08 30.77 7.69 38.46

المنظمات/الترتيبات 
اإلقليمية إلدارة 
مصايد األسماك 

 المعنية

 (8) آسيا - 0.00 37.50 12.50 50.00
 (8) أوروبا - 12.50 12.50 12.50 62.50

46.15 0.00 23.08 30.77 - 
أمريكا الالتينية 
 (13) والبحر الكاريبي

 (3) الشرق األدنى - 33.33 0.00 66.67 0.00
 (1) أمريكا الشمالية - 0.00 0.00 0.00 100.00

100.00 0.00 0.00 0.00 - 
المحيط  جنوب غرب

 (4) الهادئ

50.00 10.00 22.00 18.00 - 
( 50)المجموع 
 والمعدالت

 
 (13) أفريقيا - 38.46 15.38 23.08 23.08

المنظمات الدولية 
 المعنية األمرى 

 (8) آسيا - 37.50 12.50 0.00 50.00
 (8) أوروبا - 62.50 37.50 0.00 0.00

30.44 0.00 15.38 46.15 - 
الالتينية أمريكا 

 (13) والبحر الكاريبي
 (3) الشرق األدنى - 33.33 33.33 33.33 0.00
 (1) أمريكا الشمالية - 0.00 0.00 100.00 0.00
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 18 الجدول

 ( )٪(10الرروف القاهرب )المادب 

األطراف التي لديها أحكام بشأن السما  بالدخول كلى الميناء 
في حال وقوع ظروف قاهرب أو ضائقة، تتماشى مع القانون 

 الدولي
 اإلقليم )عدد المجيبين بين قوسين(

 (15) أفريقيا 80.00
 (8) آسيا 87.50
 (9) أوروبا 100.00
 (13) الالتينية والبحر الكاريبيأمريكا  100.00
 (3) الشرق األدنى 100.00
 (2) أمريكا الشمالية 100.00
 (4) جنوب غرب المحيط الهادئ 100.00
 ( والمعدالت54)المجموع  92.59

 
 

 19 الجدول

اإلجراءات المتصلة باإلان بالدخول كلى الميناء أو  كنفااالوكاالت المشاركة في 
 (%( )11رفله )المادب 

 اإلجراءات المتصلة باإلان كنفااالوكاالت المشاركة في  –الترتيب 
 بالدخول كلى الميناء أو رفله 

متوسط عدد 
الوكاالت 

المشاركة في 
 العملية

اإلقليم )عدد المجيبين بين 
 قوسين(

 التمارر
البحرية/ 
خفر 
 السواحل

السلطات 
 البحرية 

سلطات 
 الموانا

مصايد 
 األسمار

 (15) أفريقيا 4.13 86.67 80.00 53.33 46.67 40.00
 (8) آسيا 3.75 87.50 75.00 50.00 37.50 50.00
 (9) أوروبا 3.00 66.67 66.67 33.33 22.22 33.33

61.54 61.54 69.23 92.31 69.23 4.92 
أمريكا الالتينية والبحر 

 (13) الكاريبي
 (3) الشرق األدنى 7.00 100.00 100.00 66.67 100.00 66.67
 (2) أمريكا الشمالية 2.00 100.00 0.00 0.00 50.00 0.00

50.00 50.00 75.00 75.00 100.00 6.75 
 جنوب غرب المحيط الهادئ

(4) 
 ( والمعدالت54)المجموع  4.35 81.48 77.78 53.70 48.15 46.30

تشارك أنها  أفيدمن جميع الوكاالت التي  المائةفي  71.06نسبة تراكمية تبل   مالحظة: تمثل الوكاالت المذكورة في الجدول
ةالخدمات الصدددددحية: . وشدددددملت الوكاالت األمرى المبل  عنها في إنفاذ اإلجراءات باإلذن بالدمول إلى الميناء أو رف ددددد 

ئةفي  29.63 ئةفي  27.78دوائر الهجرة: وة، [المدا ئةفي  24.07 الشددددددرطة:وة[، المدا ية/الحجر  [،المدا مات البيطر ةوالخدد
  [.المائةفي  20.37[، ةوجهات أمرى: المائةفي  24.07الصحي: 

  

50.00 25.00 25.00 0.00 - 
جنوب غرب المحيط 

 (4) الهادئ

26.00 12.00 20.00 40.00 - 
( 50)المجموع 
 والمعدالت



25 PSMA/2021/4 Rev.1 

 20 الجدول

 ( )٪(11التدابير المعمول بها لرفض استخدام الميناء )المادب 

األطراف التي لديها تدابير لرفض استخدام 
 الميناء حالما تدخل سفينة ما أحد موانئها

بين اإلقليم )عدد المجيبين 
 الحالة قوسين(

 (15) أفريقيا 80.00

ا ا وساريً ا االحً السفينة ال تحمل كانً 
لممارسة الصيد وأنشطة الصيد على 
 نحو ما تستوجبه دولة العلم التابعة لها

 (8) آسيا 100.00
 (8) أوروبا 87.50

84.62 
أمريكا الالتينية والبحر 

 (13) الكاريبي
 (3) الشرق األدنى 100.00
 (2) أمريكا الشمالية 100.00
 (4) جنوب غرب المحيط الهادئ 100.00
 ( والمعدالت53)المجموع  88.68

 

 (15) أفريقيا 66.67

ال تحمل كانًا االًحا وساريًا السفينة 
لممارسة الصيد وأنشطة الصيد على 
نحو ما تستوجبه الدولة الساحلية في 
المناطق الخاضعة للوالية الوطنية لتلد 

 الدولة

 (8) آسيا 100.00
 (8) أوروبا 87.50

76.92 
أمريكا الالتينية والبحر 

 (13) الكاريبي
 (3) الشرق األدنى 100.00
 (2) أمريكا الشمالية 100.00
 (4) جنوب غرب المحيط الهادئ 100.00
 ( والمعدالت53)المجموع  83.02

 

 (15) أفريقيا 80.00

ايد السمد  ثمة أدلة دامجة على أنّ 
على متن السفينة قد تّم خالفًا 
الشتراطات الدولة الساحلية بالنسبة كلى 
المناطق الخاضعة للوالية الوطنية لتلد 

 الدولة

 (8) آسيا 100.00
 (8) أوروبا 75.00

92.31 
أمريكا الالتينية والبحر 

 (13) الكاريبي
 (3) الشرق األدنى 100.00
 (2) أمريكا الشمالية 100.00
 (4) جنوب غرب المحيط الهادئ 100.00
 ( والمعدالت53)المجموع  88.68

 

 (15) أفريقيا 73.33

لم تاكد في للون فترب  العلمدولة 
زمنية معقولة أن ايد السمد على متن 
السفينة قد تّم طبقًا لالشتراطات المرعية 
لدا المنرمة اإلقليمية المعنية لمصايد 

 األسمار

 (8) آسيا 100.00
 (8) أوروبا 75.00

69.23 
أمريكا الالتينية والبحر 

 (13) الكاريبي
 (3) الشرق األدنى 100.00
 (2) أمريكا الشمالية 100.00
 (4) جنوب غرب المحيط الهادئ 100.00
 ( والمعدالت53)المجموع  81.13

 
 (15) أفريقيا 86.67

قد  ثمة أدلّة كافية لالعتقاد بأّن السفينة
مارس  الصيد لير القانوني دون كبالن 
ودون تنريم أو أنشطة ايد اات الصلة 

 دعًما لهذا النوع من الصيد

 (8) آسيا 100.00
 (8) أوروبا 75.00

76.92 
أمريكا الالتينية والبحر 

 (13) الكاريبي
 (3) الشرق األدنى 66.67

 (2) أمريكا الشمالية 100.00
 (4) المحيط الهادئجنوب غرب  100.00
 ( والمعدالت53)المجموع  84.91



PSMA/2021/4 Rev.1 26 

 21 الجدول

 ( )٪(11حاالت رفض استخدام الميناء )المادب 

 األطراف التي رفل  استخدام الميناء
 لألسباب التالية:

اإلقليم )عدد المجيبين بين 
 الحالة قوسين(

 (14) أفريقيا 28.57

ا ا وساريً ا االحً السفينة ال تحمل كانً 
لممارسة الصيد وأنشطة الصيد على نحو 

 ما تستوجبه دولة العلم التابعة لها

 (8) آسيا 25.00
 (8) أوروبا 12.50

15.38 
أمريكا الالتينية والبحر 

 (13) الكاريبي
 (3) الشرق األدنى 100.00
 (2) أمريكا الشمالية 0.00

25.00 
 جنوب غرب المحيط الهادئ

(4) 
 ( والمعدالت52)المجموع  25.00

 
 (14) أفريقيا 28.57

ال تحمل كانًا االًحا وساريًا السفينة 
لممارسة الصيد وأنشطة الصيد على نحو 
ما تستوجبه الدولة الساحلية في المناطق 

 الخاضعة للوالية الوطنية لتلد الدولة

 (8) آسيا 12.50
 (8) أوروبا 0.00

7.69 
أمريكا الالتينية والبحر 

 (13) الكاريبي
 (3) الشرق األدنى 100.00
 (2) أمريكا الشمالية 0.00

25.00 
 جنوب غرب المحيط الهادئ

(4) 
 ( والمعدالت52)المجموع  19.23

 
 (14) أفريقيا 28.57

ثمة أدلة دامجة على أّن ايد السمد على 
متن السفينة قد تمّ خالفًا الشتراطات الدولة 

الخاضعة  الساحلية بالنسبة كلى المناطق
 للوالية الوطنية لتلد الدولة

 (8) آسيا 25.00
 (8) أوروبا 0.00

0.00 
أمريكا الالتينية والبحر 

 (13) الكاريبي
 (3) الشرق األدنى 100.00
 (2) أمريكا الشمالية 0.00

25.00 
 جنوب غرب المحيط الهادئ

(4) 
 ( والمعدالت52)المجموع  19.23

 
 (14) أفريقيا 14.29

لم تاكد في للون فترب زمنية  العلمدولة 
معقولة أن ايد السمد على متن السفينة 
قد تّم طبقًا لالشتراطات المرعية لدا 
 المنرمة اإلقليمية المعنية لمصايد األسمار

 (8) آسيا 12.50
 (8) أوروبا 25.00

0.00 
أمريكا الالتينية والبحر 

 (13) الكاريبي
 (3) الشرق األدنى 100.00
 (2) أمريكا الشمالية 0.00

25.00 
 جنوب غرب المحيط الهادئ

(4) 
 ( والمعدالت52)المجموع  17.31

 
 (14) أفريقيا 42.86

ثمة أدلّة كافية لالعتقاد بأّن السفينة قد 
مارس  الصيد لير القانوني دون كبالن 

 (8) آسيا 25.00
 (8) أوروبا 12.50
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38.46 
أمريكا الالتينية والبحر 

 (13) الكاريبي
ودون تنريم أو أنشطة ايد اات الصلة 

 دعًما لهذا النوع من الصيد
 (3) الشرق األدنى 66.67
 (2) أمريكا الشمالية 0.00

50.00 
 جنوب غرب المحيط الهادئ

(4) 
 ( والمعدالت52)المجموع  34.62

 

 22 الجدول

 ( )٪(11التواال مع التهات المعنية في حال رفض استخدام الميناء )المادب 

 في حال رفض استخدام الميناء

اإلقليم )عدد 
المجيبين بين 

 قوسين(
 القرار:ب علًمااإلحاطة مدا  الجهة

 علًمااإلحاطة 
 بالقرار

في بعض  بشكل متكرر دائًما
 ال األحيان

 (14) أفريقيا 78.57 - - - -

 دولة العلم

 (8) آسيا 87.50 - - - -
 (8) أوروبا 100.00 - - - -

- - - - 69.23 

أمريكا الالتينية 
 والبحر الكاريبي

(13) 
 (3) الشرق األدنى 100.00 - - - -
 (1) أمريكا الشمالية 100.00 - - - -

- - - - 75.00 
جنوب غرب 

 (4) المحيط الهادئ

- - - - 82.35 
( 51)المجموع 
 والمعدالت

 
 (15) أفريقيا - 26.67 13.33 20.00 40.00

الدول الساحلية 
المعنية عند 
 االقت اء

 (8) آسيا - 12.50 12.50 25.00 50.00
 (8) أوروبا - 25.00 37.50 12.50 25.00

30.77 0.00 30.77 38.46 - 

أمريكا الالتينية 
 والبحر الكاريبي

(13) 
 (3) الشرق األدنى - 66.67 33.33 0.00 0.00
 (1) أمريكا الشمالية - 0.00 0.00 100.00 0.00

75.00 0.00 0.00 25.00 - 
جنوب غرب 

 (4) المحيط الهادئ

36.54 13.46 21.15 28.85 - 
( 52)المجموع 
 والمعدالت

 
 (14) أفريقيا - 21.43 7.14 14.29 57.14

المنظمات/التر
تيبات اإلقليمية 
إلدارة مصايد 
األسماك 

عند )المعنية 
 (االقت اء

 (8) آسيا - 12.50 25.00 12.50 50.00
 (8) أوروبا - 12.50 12.50 12.50 62.50

46.15 7.69 15.38 30.77 - 

أمريكا الالتينية 
 والبحر الكاريبي

(13) 
 (3) الشرق األدنى - 33.33 66.67 0.00 0.00

 (1) أمريكا الشمالية - 0.00 0.00 0.00 100.00
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 23 الجدول

 ( )٪(11سحب رفض استخدام الميناء )المادب 

ا كلى كبالن األطراف التي تعمد فورً 
 األطراف المعنية بهذا اإلبالن*

األطراف التي تسحب رفلها الستخدام 
موانئها، في حال توفرت كثباتات كافية تفيد 

رفض بناء عليها لم البأن الدوافع التي تم 
تكن كافية أو أنها لير اائبة أو لم تعد 

 سارية

اإلقليم )عدد المجيبين بين 
 قوسين(

 (15) أفريقيا 73.33 72.73
 (8) آسيا 87.50 100.00
 (9) أوروبا 100.00 87.50

72.73 84.62 
 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

(13) 
 (3) الشرق األدنى 100.00 66.67

 (2) أمريكا الشمالية 100.00 100.00
 (4) جنوب غرب المحيط الهادئ 50.00 100.00
 ( والمعدالت54)المجموع  82.69 81.40

 * من األطراف التي أفادت أنها سحبت رف ها الستخدام موانئها في حاالت محددة في السؤال السابق

  

75.00 0.00 0.00 25.00 - 
جنوب غرب 

 (4) المحيط الهادئ

52.94 9.80 15.69 21.57 - 
( 52)المجموع 
 والمعدالت

 
 (14) أفريقيا - 35.71 21.43 14.29 28.57

المنظمات 
الدولية األمرى 

 المعنية

 (8) آسيا - 12.50 25.00 12.50 50.00
 (8) أوروبا - 62.50 37.50 0.00 0.00

30.77 0.00 15.38 53.85 - 

أمريكا الالتينية 
 والبحر الكاريبي

(13) 
 (3) الشرق األدنى - 33.33 0.00 66.67 0.00
 (1) أمريكا الشمالية - 0.00 0.00 100.00 0.00

75.00 0.00 0.00 25.00 - 
جنوب غرب 

 (4) المحيط الهادئ

29.41 11.76 19.61 39.22 - 
 (51المجموع )
 والمعدالت
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 24 الجدول

 ( )٪(12التفتيو المطلوب لتحقيق أهداف االتفاق )المادب  مستوا األدنى من الحد

األطراف التي 
بلج  مستوا الحد 

األدنى هذا 
 للتفتيو*

األطراف التي تقوم بالتحقق من 
عدد السفن الموجودب في 

موانئها والمطلوبة للواول كلى 
مستوا التفتيو السنوي الكافي 
 لتحقيق أهداف هذا االتفاق

أدنى حد األطراف التي لديها 
والذي التفتيو لمستوا 

ا لتحقيق تعتبره ضروريً 
 أهداف هذا االتفاق

اإلقليم )عدد المجيبين بين 
 قوسين(

 (14) أفريقيا 71.43 78.57 81.82
 (8) آسيا 62.50 62.50 100.00
 (9) أوروبا 88.89 88.89 62.50

100.00 53.85 53.85 
أمريكا الالتينية والبحر 

 (13الكاريبي )
 (3) الشرق األدنى 66.67 66.67 100.00
 (2) أمريكا الشمالية 50.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 
 جنوب غرب المحيط الهادئ

(4) 
 ( والمعدالت53)المجموع  69.81 73.58 84.62

 على السؤال السابق امن األطراف التي رّدت إيجابً  *

 

 25 الجدول

 ( )٪(12األولوية لعمليات التفتيو في الموانا )المادب  إلعطاءالتدابير المعمول بها 

 *:لدا تحديد السفن الواجب تفتيشها، األطراف التي لديها تدابير إلعطاء األولوية

اإلقليم )عدد المجيبين بين 
 قوسين(

األخرا التي السفن 
تتوفر بشأنها دوافع 
كافية تحمل على الشد 
في أنها قد مارس  
الصيد لير القانوني 

تنريم  دون كبالن ودون
أو األنشطة المتصلة 
بالصيد المساندب لهذا 
 النوع من الصيد

الصادر عن األطراف أو الطلب 
الواليات أو المنرمات/الترتيبات 
اإلقليمية إلدارب المصايد األخرا 

للتفتيو،  بب خلاع سفينة محدد
خااة حين تكون تلد الطلبات 

مدعومة بدليل على ممارسة الصيد 
تنريم  قانوني دون كبالن ودونلير ال

أو األنشطة المتصلة بالصيد المساندب 
 لهذا النوع من الصيد

السفن التي 
يرفض دخولها 
كلى الميناء أو 
استخدامه 
بموجب هذا 
 االتفاق

 (14) أفريقيا 58.33 58.33 66.67
 (8) آسيا 87.50 87.50 87.50
 (8) أوروبا 100.00 85.71 87.50

60.00 60.00 60.00 
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 

(13) 
 (3) الشرق األدنى 100.00 66.67 66.67

 (2) أمريكا الشمالية 100.00 100.00 100.00
 (4) جنوب غرب المحيط الهادئ 100.00 100.00 100.00
 ( والمعدالت52)المجموع  78.72 73.91 76.60

 قابلة للتطبيقمن األطراف التي اعتبرت هذه األسئلة  *
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 26 الجدول

 ( )٪(12التفتيو في الميناء بناءً على معلومات محددب تم الحصول عليها )المادب 

األطراف التي لديها حاالت تم فيها تفتيو سفينة ما بناًء على معلومات تم الحصول عليها 
  بشأن ما يلي*:

السفن األخرا التي 
تتوافر بشأنها أسس 

واضحة تحمل على الشّد 
في ممارستها الصيد لير 
القانوني دون كبالن 

تنريم أو أنشطة  ودون
ايد اات الصلة دعًما 

 لهذا النوع
 من الصيد

الطلب من األطراف أو الدول أو 
المنرمات / الترتيبات اإلقليمية 

لمصايد األسمار المعنية األخرا التي 
تطلب كخلاع سفينة معيّنة للتفتيو، 

ت خااة في حال كان  هذه الطلبا
مدعومة بأدلة على ممارسة الصيد 

كبالن ودون تنريم  لير القانوني دون
أو أنشطة الصيد اات الصلة دعًما 

 لهذا النوع من الصيد

تم رفض سفن 
دخولها كلى الميناء 
أو استخدامه طبقًا 
 لهذا االتفاق

اإلقليم )عدد المجيبين بين 
 قوسين(

 (13) أفريقيا 23.08 46.15 23.08
 (8) آسيا 25.00 12.50 25.00
 (8) أوروبا 25.00 12.50 37.50

7.69 15.38 7.69 
أمريكا الالتينية والبحر 

 (13) الكاريبي
 (3) الشرق األدنى 66.67 66.67 3.33
 (2) أمريكا الشمالية 0.00 50.00 50.00

75.00 75.00 50.00 
جنوب غرب المحيط 

 (4) الهادئ
 والمعدالت( 51)المجموع  23.53 31.37 27.45

 من األطراف التي اعتبرت هذه األسئلة قابلة للتطبيق *
 

 27 الجدول

 ( )٪(13الوكاالت المشاركة في كجراء عمليات التفتيو في الميناء )المادب 

الوكاالت المشاركة في كجراء عمليات التفتيو على  –الترتيب 
 ؟السفن

متوسط عدد 
الوكاالت 

المشاركة في 
 العملية

المجيبين بين  اإلقليم )عدد
البحرية/  قوسين(

خفر 
 السواحل 

السلطات 
 البحرية

سلطات 
مصايد  التمارر الموانا 

 األسمار

 (14) أفريقيا 4.79 100.00 57.14 64.29 50.00 35.71
 (8) آسيا 5.75 100.00 75.00 75.00 62.50 50.00
 (8) أوروبا 3.63 87.50 37.50 50.00 37.50 37.50

53.85 46.15 38.46 53.85 100.00 4.69 
أمريكا الالتينية والبحر 

 (13الكاريبي )
 (3) الشرق األدنى 7.33 100.00 66.67 100.00 100.00 100.00
 (2) أمريكا الشمالية 3.00 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00

50.00 75.00 50.00 50.00 100.00 5.75 
 جنوب غرب المحيط الهادئ

(4) 
 ( والمعدالت52)المجموع  4.88 98.08 57.69 55.77 51.92 48.08

تشارك أنها  أفيدمن جميع الوكاالت التي  المائةفي  63.78نسبة تراكمية تبل   مالحظة: تمثل الوكاالت المذكورة في الجدول
 44.23ةدوائر الهجرة:  :. وشدددملت الوكاالت األمرى المبل  عنهافي إنفاذ اإلجراءات باإلذن بالدمول إلى الميناء أو رف ددد 

 الشددرطة:وة[، المائةفي  40.38ةوالخدمات البيطرية/الحجر الصددحي: ، [المائةفي  42.31الخدمات الصددحية: و[، ةالمائةفي 
  [.المائةفي  21.15ةوجهات أمرى:  [،المائةفي  28.85
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 28 الجدول

 ( )٪(13كجراءات التفتيو )المادب 

كجراءات التفتيو لدا 
 األطراف:

 الحالة اإلقليم )عدد المجيبين بين قوسين(

 (14) أفريقيا 3.64

تشمل المهام المذكورب في الملحق 
 باء

 كحد أدنى

 (8) آسيا 4.50
 (8) أوروبا 4.63
 (13) أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 3.54
 (3) الشرق األدنى 2.33
 (2) أمريكا الشمالية 5.00
 (4) الهادئجنوب غرب المحيط  4.50
 ( والمعدالت52)المجموع  3.94

 
 (13) أفريقيا 4.00

تلمن أن عمليات التفتيو منفذب 
من قبل مفتشين من اوي الماهالت 
المناسبة ومعتمدين لهذه الجاية مع 
مراعاب الخطوط التوجيهية 
المذكورب في الملحق هاء من 

ما خص تدريب  االتفاق في
 المفتشين

 (8) آسيا 4.38
 (8) أوروبا 4.63
 (13) أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 3.15
 (3) الشرق األدنى 3.00
 (2) أمريكا الشمالية 5.00
 (4) جنوب غرب المحيط الهادئ 4.25
 ( والمعدالت51)المجموع  3.94

 
 (14) أفريقيا 4.21

من المفتشين، قبل عملية  تتطلب
تفتيو معيّنة، أن يقدموا كلى ربّان 
السفينة وثيقة مناسبة تثب  افة 

 المفتو

 (8) آسيا 4.63
 (8) أوروبا 4.63
 (13) أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 4.15
 (3) الشرق األدنى 1.33
 (2) أمريكا الشمالية 5.00
 (4) جنوب غرب المحيط الهادئ 4.75
 ( والمعدالت52)المجموع  4.23

 
 (14) أفريقيا 4.36

بمعاينة  المن أن يقوم مفتشوهت
جميع المناطق اات الصلة على 
متن السفينة والشبار وأية معدات 
وتتهيزات أخرا وأية وثائق أو 
ستالت أخرا على متن السفينة 
اات الة بالتحقق من االمتثال 

 المناسبة لتدابير الصون واإلدارب

 (8) آسيا 4.75
 (8) أوروبا 4.38
 (13) أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 3.69
 (3) الشرق األدنى 1.67
 (2) أمريكا الشمالية 5.00
 (4) جنوب غرب المحيط الهادئ 4.50
 ( والمعدالت52)المجموع  4.13

 
 (14) أفريقيا 4.21

فرض على ربان السفينة بأن يقدّم ت
المفتشين المساعدب كلى 

والمعلومات الالزمة وأن يُبرز 
الصلة عند  المواد والمستندات اات

 المقتلى، أو النسخ المصدقة عنها

 (8) آسيا 4.63
 (8) أوروبا 4.13
 (13) أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 4.38
 (3) الشرق األدنى 1.33
 (2) أمريكا الشمالية 5.00
 (4) المحيط الهادئجنوب غرب  4.75
 ( والمعدالت52)المجموع  4.21

 
في حال توفر التدابير المناسبة،  (14) أفريقيا 3.29

 (8) آسيا 2.75تدعو دولة العلم التي تتبع السفينة 
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كجراءات التفتيو لدا 
 األطراف:

 الحالة اإلقليم )عدد المجيبين بين قوسين(

 لها كلى المشاركة (8) أوروبا 4.13
 (13) أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 2.46 في التفتيو

 (3) األدنىالشرق  2.33
 (2) أمريكا الشمالية 4.50
 (4) جنوب غرب المحيط الهادئ 3.50
 ( والمعدالت52)المجموع  3.13

 
 (14) أفريقيا 4.50

تبذل جميع التهود الممكنة لتفادي 
أي تأخير لير واجب للسفينة بجية 
الحد من التدخل والعراقيل، بما في 

وجود ال داعي له للمفتشين  الد أي
متن السفينة وتفادي أي عمل على 

كفيل بالتأثير سلبًا في جودب السمد 
 السفينة على متن

 (8) آسيا 3.75
 (8) أوروبا 4.63
 (13) أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 4.31
 (3) الشرق األدنى 1.00
 (2) أمريكا الشمالية 5.00
 (4) جنوب غرب المحيط الهادئ 4.25
 والمعدالت( 52)المجموع  4.15

 
 (14) أفريقيا 4.14

بذل كل جهد ممكن لتيسير ت
التواال مع ربان السفينة أو كبار 
أفراد طاقمه، بما في الد، حيثما 

مقتلى الحال، لكي  أمكن وعند
 يرافق مترجم فوري المفتو

 (8) آسيا 4.25
 (8) أوروبا 4.5

 (13) أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 3.85
 (3) الشرق األدنى 2.67
 (2) أمريكا الشمالية 4.00
 (4) جنوب غرب المحيط الهادئ 4.50
 ( والمعدالت52)المجموع  4.08

 
 (14) أفريقيا 4.64

تلمن تنفيذ عمليات التفتيو 
بطريقة منصفة وشفافة ال تنطوي 
على أي تمييز وال تلايق أية 

 سفينة

 (8) آسيا 4.75
 (8) أوروبا 4.63
 (13) أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 4.62
 (3) الشرق األدنى 2.33
 (2) أمريكا الشمالية 5.00
 (4) جنوب غرب المحيط الهادئ 4.75
 ( والمعدالت52)المجموع  4.54

 
 (9) أفريقيا 5.00

تحتم عن التدخل في قدرب الربان، 
بموجب القانون الدولي، على 

 دولة العلمالتواال مع سلطات 

 (8) آسيا 4.13
 (7) أوروبا 4.57
 (13) أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 4.69
 (2) الشرق األدنى 2.50
 (2) أمريكا الشمالية 5.00
 (4) جنوب غرب المحيط الهادئ 4.50
 ( والمعدالت45)المجموع  4.53

 

 29 الجدول

 ( )٪(14مدا المحتوا في تقارير عمليات التفتيو )المادب 
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األطراف التي تتعدا تقاريرها 

المكتوبة المعلومات المنصوع 

 عليها

 في الملحق جيم*

د أدنى، ب درام حكاألطراف التي تقوم 

المعلومات المذكورب في الملحق جيم من 

االتفاق في التقرير المكتوب لنتائا كل عملية 

 تفتيو

)عدد المجيبين بين  اإلقليم

 قوسين(

 (14) أفريقيا 78.57 45.45
 (8) آسيا 100.00 37.50
 (9) أوروبا 88.89 37.50

37.50 61.54 
 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

(13) 
 (3) الشرق األدنى 33.33 100.00
 (2) أمريكا الشمالية 100.00 100.00
 (4) جنوب غرب المحيط الهادئ 100.00 50.00
 ( والمعدالت53)المجموع  79.25 45.24

أنها تدرج المعلومات المذكورة في الملحق جيم من االتفاق في تقاريرها المكتوبة على النحو أفادت * من األطراف التي 
 المحدد في السؤال السابق
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 30 الجدول

 ( )٪(15كحالة نتائا التفتيو )المادب 

 كحالة نتائا التفتيو

المجيبين بين اإلقليم )عدد 
 مدا كحالة النتائا الجهة قوسين(

النتائا التي 
 تم  كحالتها

في بعض  بشكل متكرر دائًما
 ال األحيان

 (14) أفريقيا - 50.00 28.57 0.00 21.43

 دولة العلم

 (8) آسيا - 12.50 12.50 0.00 75.00
 (8) أوروبا - 0.00 25.00 12.50 62.50

38.46 7.69 23.08 30.77 - 
أمريكا الالتينية والبحر 

 (13) الكاريبي
 (3) الشرق األدنى - 0.00 66.67 0.00 33.33
 (2) أمريكا الشمالية - 0.00 0.00 50.00 50.00

50.00 0.00 50.00 0.00 - 
جنوب غرب المحيط 

 (4) الهادئ
 ( والمعدالت52)المجموع  - 23.08 26.92 5.77 44.23

 
الدول التي  (13) أفريقيا - 23.08 7.69 30.77 38.46

برزت أدلة 
بحقها، جّراء 
التفتيش، على 

قد  السفينة أن
مارست الصيد 
غير القانوني 
دون إبالغ 
ودون تنظيم 

أنشطة  أو
متصلة بالصيد 
مساندة لهذا 
النوع من 

الصيد ضمن 
المياه الواقعة 
تحت واليتها 

 الوطنية

 (8) آسيا - 25.00 0.00 0.00 75.00
 (8) أوروبا - 0.00 25.00 12.50 62.50

38.46 15.38 7.69 38.46 - 
أمريكا الالتينية والبحر 

 (13) الكاريبي
 (3) الشرق األدنى - 0.00 100.00 00. 0.00

 (2) أمريكا الشمالية - 0.00 0.00 50.00 50.00

75.00 0.00 25.00 0.00 - 
جنوب غرب المحيط 

 (4) الهادئ

 ( والمعدالت51)المجموع  - 19.61 15.69 15.69 49.02

 
 (13) أفريقيا 7.69 - - - -

الدولة التي 
يكون ربّان 
السفينة من 
 مواطنيها

 (8) آسيا 75.00 - - - -
 (8) أوروبا 50.00 - - - -

- - - - 30.77 
أمريكا الالتينية والبحر 

 (13) الكاريبي
 (3) الشرق األدنى 33.33 - - - -
 (2) أمريكا الشمالية 0.00 - - - -

- - - - 50.00 
جنوب غرب المحيط 

 (4) الهادئ
 ( والمعدالت51)المجموع  35.29 - - - -

 
 المنظمات/ (13) أفريقيا - 30.77 23.08 7.69 38.46

 (8) آسيا - 12.50 37.50 25.00 25.00الترتيبات 
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اإلقليمية إلدارة  (8) أوروبا - 0.00 25.00 12.50 62.50
مصايد 
 األسماك 

46.15 7.69 7.69 38.46 - 
أمريكا الالتينية والبحر 

 (13) الكاريبي
 (3) الشرق األدنى - 33.33 33.33 33.33 0.00

 (2) أمريكا الشمالية - 0.00 50.00 0.00 50.00

100.00 0.00 0.00 0.00 - 
جنوب غرب المحيط 

 (4) الهادئ
 ( والمعدالت51)المجموع  - 21.57 21.57 1.76 45.10

 
 (13) أفريقيا 23.08 - - - -

منظمة األغذية 
 والزراعة

 (8) آسيا 37.50 - - - -
 (8) أوروبا 37.50 - - - -

- - - - 46.15 
أمريكا الالتينية والبحر 

 (13) الكاريبي
 (3) الشرق األدنى 33.33 - - - -
 (2) أمريكا الشمالية 0.00 - - - -

- - - - 50.00 
جنوب غرب المحيط 

 (4) الهادئ
 ( والمعدالت51)المجموع  35.29 - - - -

 
 (13) أفريقيا 46.15 - - - -

المنظمات 
الدولية المعنية 

 األمرى 

 (8) آسيا 37.50 - - - -
 (8) أوروبا 25.00 - - - -

- - - - 30.77 
أمريكا الالتينية والبحر 

 (13) الكاريبي
 (3) الشرق األدنى 66.67 - - - -
 (2) أمريكا الشمالية 0.00 - - - -

- - - - 75.00 
جنوب غرب المحيط 

 (4) الهادئ
 ( والمعدالت51)المجموع  39.22 - - - -
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 31 الجدول

 تعيين سلطة تادي دور جهة االتصال لتبادل المعلومات وآلية وطنية لالتصال
 ( )٪(16صلة باالتفاق )المادب الاات  للمشاركة بالمعلومات

وجود آلية وطنية لالتصال تتيب المشاركة اإللكترونية المباشرب 
 للمعلومات

األطراف التي لديها سلطة  اات الصلة بهذا االتفاق
تادي دور جهة االتصال 
لتبادل المعلومات بموجب 

 هذا االتفاق

اإلقليم )عدد 
المجيبين بين 

 قوسين(
تعمل بشكل 

 كامل
 قيد التطوير اجزئيً تعمل 

لير 
 موجودب

 (15) أفريقيا 80.00 66.67 0.00 6.67 26.67
 (9) آسيا 88.89 33.33 11.11 55.56 0.00

 (8) أوروبا 88.89 33.33 11.11 0.00 55.56

30.77 15.38 15.38 38.46 76.92 

أمريكا الالتينية 
 والبحر الكاريبي

(13) 
 (3) الشرق األدنى 66.67 33.33 33.33 33.33 0.00

50.00 50.00 0.00 0.00 100.00 
 أمريكا الشمالية

(2) 

50.00 25.00 0.00 25.00 100.00 

جنوب غرب 
 المحيط الهادئ

(4) 

29.09 20.00 9.09 41.82 83.64 
( 54)المجموع 
 والمعدالت
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 32 الجدول

 )٪(( 16استخدام آلية كلكترونية لالتصال للمشاركة بالمعلومات )المادب 

مدا تواءم المعلومات التي سيتم نقلها 
من خالل آليات تبادل المعلومات مع 

 الملحق دال باالتفاق

نوع اآللية اإللكترونية التي 
 تستخدمها األطراف 

األطراف التي 
تستخدم آلية 

 لتبادلكلكترونية 
لمعلومات مع ا

دولة علم تتبع لها 
سفينة ما، أو دول 
الميناء أو الدول 
 الساحلية األخرا 

اإلقليم )عدد 
المجيبين بين 

 قوسين(

 اجزئيً  بالكامل
ال على 
 اإلطالق

آلية كلكترونية 
كقليمية لتبادل 
 المعلومات

آلية كلكترونية 
ثنائية لتبادل 
 المعلومات

 (15) أفريقيا 66.67 20.00 53.33 20.00 53.33 26.67
 (9) آسيا 55.56 66.67 66.67 16.67 66.67 16.67
 (8) أوروبا 62.50 62.50 75.00 0.00 37.50 62.50

15.38 38.46 46.15 23.08 15.38 61.54 

أمريكا الالتينية 
 والبحر الكاريبي

(13) 
 (3) الشرق األدنى 0.00 33.33 66.67 33.33 33.33 33.33

0.00 50.00 50.00 100.00 50.00 50.00 
 أمريكا الشمالية

(2) 

25.00 75.00 0.00 75.00 75.00 75.00 
جنوب غرب 

 (4) المحيط الهادئ

27.45 49.02 23.53 55.56 38.89 59.26 
( 54)المجموع 
 والمعدالت
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 33 الجدول

 ( )٪(17تدريب المفتشين )المادب 

األطراف التي  من األطراف التي لديها دورات من تنريم*:
لديها مفتشين 
وطنيين شاركوا 
في دورات 
تدريبية بشأن 
التدابير التي 
تتخذها دولة 

الميناء من تنريم 
دول/منرمات 

 أخرا

مدا قيام األطراف بتدريب 
المفتشين لديها، مع مراعاب 
الخطوط التوجيهية لتدريب 
المفتشين الواردب ضمن 
 الملحق هاء باالتفاق

اإلقليم 
)عدد 
ن المجيبي
بين 

جهات  قوسين(
 أخرا

المنرمات/ 
الترتيبات 
اإلقليمية 
إلدارب 
مصايد 
 األسمار 

منرمة 
األلذية 
 والزراعة

لير 
 أطراف

أطراف 
 أخرا

ال على  اجزئيً  بالكامل
 اإلطالق

63.64 81.82 63.64 18.18 63.64 78.57 35.71 64.29 0.00 
 أفريقيا

(14) 
 (9) آسيا 33.33 44.44 22.22 55.56 40.00 40.00 80.00 40.00 40.00
 (9) أوروبا 22.22 11.11 66.67 11.11 100.00 0.00 0.00 50.00 25.00

11.11 0.00 77.78 0.00 22.22 69.23 15.38 69.23 15.38 

أمريكا 
الالتينية 
والبحر 
 الكاريبي

(13) 

0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 33.33 0.00 66.67 33.33 
الشرق 
 (3) األدنى

100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 50.00 100.00 0.00 0.00 

أمريكا 
 الشمالية

(2) 

0.00 100.00 50.00 10.00 50.00 50.00 75.00 25.00 0.00 

جنوب 
غرب 

المحيط 
 (4) الهادئ

36.36 48.48 63.64 15.15 51.52 61.11 37.04 48.15 14.81 

المجموع 
(54 )

 والمعدالت

لديها مفتشددين وطنيين شدداركوا في دورات تدريبية بشددأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء  أن أفادت* من األطراف التي 
 مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن تدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددظددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم دول/

 منظمات أمرى 
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 34 الجدول

 ( )٪(18اإلبالن عن كجراءات دولة الميناء عقب التفتيو )المادب 

 في حالة اتخاا كجراء من قبل دولة الميناء/رفض استخدام الميناء

اإلقليم )عدد المجيبين 
 مدا اإلبالن عن القرار الجهة بين قوسين(

اإلبالن عن 
 القرار

في بعض  بشكل متكرر دائًما
 ال األحيان

 (14) أفريقيا 69.23 - - - -

 دولة العلم*

 (9) آسيا 100.00 - - - -
 (9) أوروبا 87.50 - - - -

- - - - 66.67 
أمريكا الالتينية 

 (13) الكاريبيوالبحر 
 (3) الشرق األدنى 100.00 - - - -
 (2) أمريكا الشمالية 100.00 - - - -

- - - - 100.00 
جنوب غرب المحيط 

 (4) الهادئ

- - - - 81.63 
( 54)المجموع 
 والمعدالت

 
 (13) أفريقيا - 23.08 7.69 23.08 46.15

الدولة الساحلية 
 المعنية

 (8) آسيا - 0.00 25.00 25.00 50.00
 (8) أوروبا - 12.50 12.50 25.00 50.00

30.77 7.69 15.38 46.15 - 
أمريكا الالتينية 
 (13) والبحر الكاريبي

 (3) الشرق األدنى - 33.33 66.67 0.00 0.00
 (2) أمريكا الشمالية - 0.00 0.00 0.00 100.00

100.00 0.00 0.00 0.00 - 
جنوب غرب المحيط 

 (4) الهادئ

47.06 15.69 15.69 21.57 - 
( 51)المجموع 
 والمعدالت

 
 (13) أفريقيا - 15.38 15.38 23.08 46.15

المنظمات/الترتيبات 
اإلقليمية إلدارة 
مصايد األسماك 

 ذات الصلة

 (8) آسيا - 25.00 12.50 12.50 50.00
 (8) أوروبا - 0.00 12.50 12.50 75.00

53.85 0.00 7.69 38.46 - 
أمريكا الالتينية 
 (13) والبحر الكاريبي

 (3) الشرق األدنى - 33.33 33.33 33.33 0.00
 (2) أمريكا الشمالية - 0.00 0.00 0.00 100.00

100.00 0.00 0.00 0.00 - 
جنوب غرب المحيط 

 (4) الهادئ

56.86 11.76 11.76 19.61 - 
( 51)المجموع 
 والمعدالت

 
 (11) أفريقيا - 45.45 9.09 27.27 18.18

المنظمات الدولية 
 األمرى

 (8) آسيا - 25.00 25.00 12.50 37.50
 (8) أوروبا - 62.50 12.50 0.00 25.00

23.08 0.00 0.00 76.92 - 
أمريكا الالتينية 
 (13) والبحر الكاريبي

 (3) الشرق األدنى - 33.33 33.33 0.00 33.33
 (2) أمريكا الشمالية - 50.00 0.00 0.00 50.00
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ضمن هذا   نظر فيينطبق ولم يُ أطراف أن هذا السؤال ال  4* من األطراف التي اعتبرت أن األسئلة السابقة تنطبق؛ ذكرت 
 .السطر

  

50.00 25.00 25.00 0.00 - 
جنوب غرب المحيط 

 (4) الهادئ

28.57 10.20 12.24 48.98 - 
( 49)المجموع 
 والمعدالت
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 35 الجدول

 ( )٪(18رفض استخدام الميناء بعد التفتيو )المادب 

األطراف التي لديها حاالت تم فيها 
في  ارفض استخدام السفن لموانئه

أعقاب التفتيو، حيثما كان  هنار 
دوافع واضحة لالعتقاد بأن سفينة ما 
مارس  الصيد لير القانوني دون 
كبالن ودون تنريم أو أنشطة متصلة 
 بالصيد مساندب لهذا النوع من الصيد

في الحاالت التي تعقب التفتيو الذي يخلص 
ا بأن سفينة ما ا واضحً كلى أن هنار أساسً 
لير القانوني دون كبالن  شارك  في الصيد

ودون تنريم، األطراف التي لديها عملية قائمة 
لمنع السفينة من استخدام ميناءها بموجب هذا 

 4بما في الد المادب  االتفاق،

اإلقليم )عدد المجيبين بين 
 قوسين(

 ال على اإلطالق اجزئيً  بشكل كامل
 (13) أفريقيا 23.08 15.38 61.54 30.77
 (7) آسيا 14.29 28.57 57.14 25.00
 (8) أوروبا 12.50 12.50 75.00 25.00

7.69 46.15 23.08 30.77 
 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

(13) 
 (3) الشرق األدنى 33.33 66.67 0.00 66.67
 (2) أمريكا الشمالية 0.00 0.00 100.00 0.00

 (4) جنوب غرب المحيط الهادئ 0.00 25.00 75.00 50.00
 ( والمعدالت50)المجموع  20.00 22.00 58.00 25.49

 

 36 الجدول

  ( )٪(19عملية الحصول على المعلومات بشأن الطعن للتمهور )المادب 

خااة إلتاحة المعلومات اات الصلة بشأن الطعن الممكن األطراف التي لديها عملية 
 للتمهور

 الميناء المتخذب طبقًا لما يلي: ما يتعلق بتدابير دولة على نحو ما نص عليه االتفاق في
اإلقليم )عدد المجيبين بين 

 -18المادب  قوسين(
كجراءات دولة 
الميناء عقب 
 التفتيو

تنفيذ  -13المادب 
 عمليات التفتيو

 -11المادب 
 استخدام الموانا

دخول  -9المادب 
الميناء، اإلان 
 والرفض

 (14) أفريقيا 42.86 42.86 42.86 42.86
 (7) آسيا 57.14 57.14 57.14 57.14
 (9) أوروبا 44.44 44.44 44.44 44.44

23.08 30.77 33.46 46.15 
أمريكا الالتينية والبحر 

 (13الكاريبي )
 (3) الشرق األدنى 33.33 33.33 33.33 33.33

 (2) أمريكا الشمالية 100.00 100.00 100.00 100.00

75.00 75.00 75.00 75.00 
 المحيط الهادئجنوب غرب 

(4) 
 ( والمعدالت52)المجموع  50.00 48.08 46.15 44.23
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 37 الجدول

 ( )٪(19عملية كتاحة المعلومات بشأن الطعن )المادب 

األطراف التي لديها عملية قائمة إلتاحة المعلومات بشأن نتيتة الطعن كلى دولة العلم 
 حسب االقتلاء:أو مالد السفينة أو مشجلها أو ربانها أو ممثلها، 

اإلقليم )عدد المجيبين بين 
 -18المادب  قوسين(

كجراءات دولة 
الميناء عقب 
 التفتيو

تنفيذ  -13المادب 
 عمليات التفتيو

استخدام  -11المادب 
 الموانا

دخول  -9المادب 
الميناء، اإلان 
 والرفض

 (14) أفريقيا 57.15 57.14 57.14 57.14
 (8) آسيا 62.50 62.50 62.50 62.50
 (8) أوروبا 87.50 87.50 87.50 87.50

38.46 46.15 46.15 53.85 
أمريكا الالتينية والبحر 

 (13الكاريبي )
 (3) الشرق األدنى 33.33 33.33 33.33 0.00

 (2) أمريكا الشمالية 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 

100.00 
 جنوب غرب المحيط الهادئ

(4) 
 ( والمعدالت52)المجموع  65.38 63.46 63.46 59.62

 

 38 الجدول

 ( )٪(19المعلومات المقدمة عن الطعن )المادب 

األطراف التي قدم  معلومات عن الطعن كلى مالد السفينة أو مشجلها أو ربانها أو ممثلها 
 لما يلي: طبقًافي ما يتعلق بالتدابير التي تتخذها دولة الميناء 

المجيبين بين اإلقليم )عدد 
 قوسين(

كجراءات  -18المادب 
دولة الميناء عقب 

 التفتيو

تنفيذ  -13المادب 
 عمليات التفتيو

استخدام  -11المادب 
 الموانا

دخول  -9المادب 
الميناء، اإلان 
 والرفض

 (14) أفريقيا 28.57 28.57 28.57 21.43
 (8) آسيا 50.00 50.00 50.00 50.00
 (8) أوروبا 87.50 87.50 87.50 87.50

23.08 23.08 23.08 30.77 
أمريكا الالتينية والبحر 

 (13) الكاريبي
 (3) الشرق األدنى 33.33 33.33 33.33 33.33
 (2) أمريكا الشمالية 50.00 50.00 50.00 50.00

100.00 100.00 100.00 100.00 
جنوب غرب المحيط 

 (4) الهادئ
 ( والمعدالت52)المجموع  48.08 46.15 46.15 44.23
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 39 الجدول

 ( )٪(19نتيتة الطعن )المادب 

في الحاالت التي تم كبالن األطراف أو 
 الدول أو المنرمات األخرا بالقرار المسبق

 ، 18و 13و 11و 9بالمواد  عماًل 

األطراف التي 
عن نتيتة  أفادت

دولة طعن كلى 
العلم أو مالد 

السفينة أو مشجلها 
أو ربانها أو 
 ممثلها،

 حسب االقتلاء

األطراف التي 
 تدابيرلديها 

إلتاحة نتيتة 
الطعن كلى دولة 
العلم أو مالد 

السفينة أو مشجلها 
أو ربانها أو 
ممثلها، حسب 
 االقتلاء

اإلقليم )عدد المجيبين بين 
األطراف التي  قوسين(

عن أي  أفادت
تجيير في هذا 
 القرار*

األطراف التي لديها 
عملية قائمة لالبالن 

أي تجيير في هذا عن 
 القرار

 (13) أفريقيا 46.15 23.08 38.46 30.00
 (8) آسيا 62.50 12.50 62.50 14.29

 (8) أوروبا 62.50 37.50 50.00 100.00

27.27 53.85 15.38 69.23 
أمريكا الالتينية والبحر 

 (13) الكاريبي
 (3) الشرق األدنى 33.33 33.33 33.33 33.33
 (2) أمريكا الشمالية 100.00 50.00 100.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 
 جنوب غرب المحيط الهادئ

(4) 
 ( والمعدالت51)المجموع  62.75 29.41 54.90 41.67

ولم يتم النظر في  ضمن هذا  عليها أن هذا السؤال ال ينطبق اطرفً  11من األطراف التي ينطبق عليها هذا السؤال؛ أفاد  *
 العمود

 

 40 الجدول

 ( )٪(20دور دولة العلم )المادب 

  اإلقليم )عدد المجيبين بين قوسين( األطراف التي بصفتها كدول علم:
 (14) أفريقيا 92.86

على السفن األطراف التي تفرض 
التعاون مع  ارفع علمهبالمسمو  لها 

 تيدولة الميناء في عمليات التفتيو ال
 بهذا االتفاق عماًل  تنفذ

 (9) آسيا 100.00
 (9) أوروبا 77.78

92.31 
 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

(13) 
 (3) الشرق األدنى 100.00
 (2) أمريكا الشمالية 100.00
 (4) جنوب غرب المحيط الهادئ 100.00
 ( والمعدالت54)المجموع  92.59

 
 (14) أفريقيا 64.29

من  2طبقًا ألحكام الفقرب األطراف التي 
، حسب تطلب من االتفاق 20المادب 

أن تفتو تلد الدولة السفينة  المقتلى،
أو أن تتخذ تدابير أخرا متماشية مع 

 *هذا االتفاق

 (9) آسيا 77.78
 (8) أوروبا 87.50

58.33 
 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

(12) 
 (3) الشرق األدنى 66.67
 (2) أمريكا الشمالية 100.00
 (4) جنوب غرب المحيط الهادئ 100.00
 ( والمعدالت52)المجموع  73.08

 
السفن المسمو  األطراف التي تشتع  (14) أفريقيا 71.43

 (9) آسيا 100.00على تفريغ األسمار أو  هارفع علمبلها 
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  اإلقليم )عدد المجيبين بين قوسين( األطراف التي بصفتها كدول علم:
نقلها كلى سفن أخرا أو تعبئتها  (8) أوروبا 75.00

ومعالتتها واستخدام خدمات الميناء 
األخرا، في موانا الدول التي 

مع هذا االتفاق أو  يتماشى بماتتصرف 
 بشكل متسق معه

61.54 
 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

(13) 
 (3) الشرق األدنى 100.00
 (2) أمريكا الشمالية 100.00
 (4) جنوب غرب المحيط الهادئ 100.00
 ( والمعدالت53)المجموع  79.25

 
، األطرافتلقى فيها تفي الحاالت التي  (14) أفريقيا 71.43

بعد عملية تفتيو لدولة الميناء، تقريًرا 
للتفتيو يشير كلى أن هنار دوافع 

بأن  االعتقادعلى تبعأل واضحة 
قد  هابرفع علم االسفينة المسمو  له

الصيد لير القانوني دون   مارس
كبالن أو دون تنريم أو أنشطة متصلة 
بالصيد مساندب لهذا النوع من الصيد، 

فوًرا وبالكامل كلى التحقيق في  تعمد
تخذ تالمسألة وبناء على أدلة كافية، 
 عماًل كجراءات تنفيذية بدون أي تأخير 

 اولوائحه ابقوانينه

 (8) آسيا 100.00
 (8) أوروبا 100.00

61.54 
 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

(13) 
 (3) الشرق األدنى 100.00
 (2) أمريكا الشمالية 100.00
 (4) جنوب غرب المحيط الهادئ 100.00

 ( والمعدالت52)المجموع  82.69

 
ب بالن األطراف األطراف التي تقوم  (14) أفريقيا 71.43

 األخرا ودول الميناء المعنية، وعند
االقتلاء، الدول المعنية األخرا 
والمنرمات اإلقليمية إلدارب المصايد 
 ،ومنرمة األلذية والزراعة

ها بحق السفن تباإلجراءات التي اتخذ
، والتي نتيتة هاالمسمو  لها برفع علم

لتدابير دولة الميناء المتخذب بموجب 
هذا االتفاق، قد تأكدت ممارستها للصيد 

ودون تنريم  القانوني دون كبالن لير
أو أنشطة متصلة بالصيد مساندب لهذا 

 النوع من الصيد

 (9) آسيا 100.00
 (8) أوروبا 100.00

61.54 
 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

(13) 
 (3) الشرق األدنى 66.67
 (2) أمريكا الشمالية 100.00
 (4) جنوب غرب المحيط الهادئ 100.00

 والمعدالت( 53)المجموع  81.13

 
بأّن فعالية األطراف التي تلمن  (14) أفريقيا 100.00

التدابير المطبقة على السفن المسمو  
تلاهي فعالية التدابير ها لها برفع علم

المطبقة على السفن المشار كليها في 
في ما يخص  3من المادب  1الفقرب 

الصيد لير القانوني دون كبالن ودون 
المتصلة بالصيد تنريم واألنشطة 

المساندب لهذا النوع من الصيد وردعها 
 والقلاء عليها

 (8) آسيا 100.00
 (8) أوروبا 87.50

84.62 
 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

(13) 
 (3) الشرق األدنى 100.00
 (2) أمريكا الشمالية 100.00
 (4) جنوب غرب المحيط الهادئ 100.00
 ( والمعدالت52)المجموع  94.23

 * أشار أحد األطراف بأن هذا السؤال ال ينطبق علي  ولم يُنظر في  ضمن هذا السطر

 

 41 الجدول

 ( )٪(21االشتراطات الخااة بالدول النامية )المادب 

األطراف التي  التهات التي وفرت المساعدب الخارجية
حصل  على 
مساعدب خارجية 
بشأن تنفيذ 
 االتفاق*

المجيبين اإلقليم )عدد 
 بين قوسين(

جهات 
 أخرا

المنرمات/الترتيبات 
اإلقليمية إلدارب 
 مصايد األسمار 

منرمة 
األلذية 
 والزراعة

 الدول األخرا
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 (13) أفريقيا 64,29 33,33 69,23 61,54 33,33
 (9) آسيا 71,43 62,50 66,67 37,50 25,00
 (8) أوروبا 12,50 12,50 0,00 12,50 12,50

50,00 25,00 100,00 41,67 84,62 
أمريكا الالتينية والبحر 

 (13) الكاريبي
 (3) الشرق األدنى 33,33 33,33 33,33 33,33 0,00
 (2) أمريكا الشمالية 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25,00 50,00 25,00 50,00 50,00 
جنوب غرب المحيط 

 (4) الهادئ
 ( والمعدالت52)المجموع  56,86 37,50 58,82 36,73 29,17

 .أطراف أن هذا السؤال ال ينطبق عليها ولم يتم النظر في  ضمن هذا العمود 3* أشارت 

 

 42 لالجدو

 تخصيص مدونة األمم المتحدب لمواقع التتارب والنقل لموانا معينة

األمم المتحدب لمواقع التتارب األطراف التي تم تخصيص مدونة 
 والنقل لموانئها المعينة

 )عدد المجيبين بين قوسين(اإلقليم 

 (14) أفريقيا 71.43
 (8) آسيا 50.00
 (9) أوروبا 88.89
 (13) أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 38.46
 (3) الشرق األدنى 33.33
 (2) أمريكا الشمالية 0.00

 (4) جنوب غرب المحيط الهادئ 50.00
 ( والمعدالت53)المجموع  56.60

 


