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A 

 األمساك مصايد جلنة

 الدورة الثانية والثالثون

 2016يوليو/متوز  15-11روما، 

 السجّل العاملي لسفن الصيد وسفن النقل املرّبدة وسفن التموين )السجّل العاملي(

 

 موجز

 

بشةن  مكافةةة الصةيد غة       COFI/2016/5هذه الوثيقة معلومات إضافية عن السجّل العاملي الستكمال الوثيقةة   توفر

 القانوني دو  إبالغ ودو  تنظيم.

 

 .5ويرد اإلجراء املطلوب من اللجنة يف قسم خمصص له يف الصفةة 
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 األساس املنطقي   -أواًل

 

العاملي لسفن الصيد وسفن النقل املرّبدة وسفن التموين )السجّل العاملي( هو نظام عاملي للمعلومات،  السجّل -1

خمصص ملكافةة الصيد غ  القانوني دو  إبالغ ودو  تنظيم. ويدعم السجّل العاملي الصكوك الدولية األخرى يف مكافةة 

فيذ الفعال لالتفاق بشن  التداب  اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غ  القانوني دو  إبالغ ودو  تنظيم، وال سيما التن

الصيد غ  القانوني دو  إبالغ ودو  تنظيم وردعه والقضاء عليه، من خالل دوره كنداة تعزز تبادل املعلومات وزيادة 

املستخدمة يف صيد األمساك الشفافية والتتبع. وجيّمع السجّل العاملي املعلومات املعتمدة واليت ال لبس فيها عن السفن 

واألنشطة ذات الصلة بصيد األمساك، اليت توفرها السلطات الرمسية للدولة املسؤولة عنها، وينشرها. وبهذه الطريقة، 

 يساهم السجّل العاملي باملعلومات الضرورية للتةقق من صةة الوثائق املتبادلة يف عمليات االتفاق بشن  التداب  

، واختاذ واملصادقة عليها مليناء ملنع الصيد غ  القانو  دو  إبالغ ودو  تنظيم وردعه والقضاء عليهاليت تتخذها دولة ا

القرارات وفقًا ألحكام هذه االتفاقية. ومن خالل إتاحة البيانات عن السفن وتارخيها للعموم، قد يزيد السجّل العاملي من 

م، اليت غالبا ما يستخدمها الصيادو  الذين ميارسو  الصيد غ  الوعي بشن  حاالت رفع األعالم املزدوجة ونقل األعال

إدارات دولة امليناء يف قراراتها بشن   مباشرة القانوني دو  إبالغ ودو  تنظيم. وباإلضافة إىل ذلك، يدعم السجّل العاملي

ها، كما يسهل السجّل العاملي ما إذا كانت ستسمح للسفن اليت ترفع علمًا أجنبيًا بإنزال األمساك اليت تصيدها يف موانئ

الفجوة العاملية  سدحتليل املخاطر من قبل مفتشي امليناء لتةديد السفن اليت ينبغي تفتيشها. ويهدف السجّل العاملي إىل 

بشن  السفن اليت تشارك يف الصيد غ  القانوني دول إبالغ ودو  تنظيم من خالل تعزيز التواصل بني من املعلومات 

 من أصةاب املصلةة، وخاصة دول العّلم ودول امليناء والدول الساحلية ودول األسواق.  جمموعة واسعة

 

 التقدم احملرز حتى اآلن   -ثانيًا

 

(، وبناء 2014شيًا مع طلبات جلنة مصايد األمساك الصادرة عن دورتها احلادية والثالثني )يونيو/حزيرا  امت -2

 ومنوذجه، تقدم العمل على السجّل العاملي يف عدد  1السجّل العامليعلى األسس اليت وضعتها وثيقة اسرتاتيجية 

 من اجملاالت. 

 

 جمموعة العمل

 

ُأنشئت جمموعة العمل االستشارية غ  الرمسية املفتوحة العضوية املعنية بالسجّل العاملي لتقديم اخلدمات  -3

لة التمويل الطويل األجل. وتضم جمموعة العمل االستشارية، وحتديدًا لتوضيح القضايا العالقة وإجياد احللول ملسن

( 2015فرباير/شباط  25-23) 2راقبني من جلنة مصايد األمساك، وقد عقدت اجتماعها األولاملممثلني من األعضاء و

                                                      
 على العنوا  التالي: COFI/2014/SBD.2ة أنظر الوثيق  1

 01d7de5488a77180759efacea7c39dbb7.pdf-www.fao.org/cofi/33133  
 ل جملموعة العمل.للتقرير عن االجتماع األو COFI/2016/SBD.12أنظر الوثيقة   2

http://www.fao.org/cofi/33133-01d7de5488a77180759efacea7c39dbb7.pdf


3  COFI/2016/Inf.12 

 

(، وقدمت إرشادات عامة بشن  مسار عمل السجّل العاملي يف املستقبل. 2016مارس/آذار  23-21) 3واجتماعها الثاني

مراقبني، وبالتالي مت ضما  التمثيل اجلغرايف املالئم ومشاركة البلدا  املتقدمة  6عضوا و 23ن االجتماعني وحضر هذي

 ، خلصت جمموعة العمل إىل ما يلي:والنامية. وبعد دراسة النطاق، وتطوير النظام، والتمويل، من بني قضايا أخرى
 
يلعب السجّل العاملي دورًا حامسًا كنداة ملكافةة الصيد غ  القانوني دو  إبالغ ودو  تنظيم، ودعم خمتلف  (1)

 الصكوك القائمة امللزمة والطوعية ملصايد األمساك، مع إيالء أهمية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ االتفاق بشن  التداب  

 دو  إبالغ ودو  تنظيم وردعه والقضاء عليه؛ اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غ  القانوني

 

 ال تقتصر مهمة السجّل العاملي على الئةة مصرح بها للسفن، ولكنها تشمل أيضًا البيانات عن السفن  (2)

 اليت ال حتمل حاليًا أي ترخيص يتعلق بالصيد؛ 

 

بصرف النظر عن تفاصيل السفن، ينبغي أ  يشمل السجّل العاملي أيضًا، البيانات التارخيية، والرتاخيص  (3)

)الصيد والنقل(، وبيانات التفتيش واملراقبة، وحاالت الرفض بدخول املوانئ، واإلدراج يف قوائم الصيد غ  القانوني 

يف اجملال العام، مع وصالت خارجية ألطراف ثالثة دو  إبالغ ودو  تنظيم، وهي بيانات ينبغي أ  يكو  معظمها 

 للةصول على معلومات إضافية أو تكميلية؛  

 

تشكل جماالت البيانات اخلمسة )عامل التعريف الوحيد، واسم السفينة، والعلم، والطول اإلمجالي،  (4)

شكل عامل التعريف الوحيد عنصرًا واحلمولة اإلمجالية( احلد األدنى من املتطلبات ليتم تضمني سجل ما يف النظام، وي

 أساسيًا مبا أنه ضروري لربط تفاصيل السفينة بوحدات املعلومات األخرى؛

 

 ملعاي  الدولية جيب وضع معاي  حمددة مسبقا للبيانات، ولتبادل هذه البيانات، وينبغي مراعاة ا (5)

 يف هذه العملية؛

 

ّل العاملي، رمبا عن طريق املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد تكو  الدول مسؤولة عن توف  املعلومات للسج (6)

ثالي جلودة شيًا مع توصية الدورة احلادية والثالثني للجنة مصايد األمساك(، وعن احلفاظ على املستوى املااألمساك )مت

 البيانات؛

 

ملعلومات البةرية قد تكو  هناك قيمة يف استخدام البيانات من طرف ثالث، وال سيما خدمات معاجلة ا (7)

 والتجارية يف دورها بإدارة رقم املنظمة البةرية الدولية، ملواجهة الصعوبات املباشرة يف احلصول على املعلومات 

 من مجيع الدول، أو ألغراض التةقق من البيانات؛ 

                                                      
 االجتماع الثاني جملموعة العمل. للتقرير عن COFI/2016/SBD.14 أنظر الوثيقة  3
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والتزامهم أمر  ضاءينبغي إعطاء األولوية ملواصلة تطوير نظام جترييب عملي متاح للجميع، وإ  مشاركة األع (8)

 ضروري لنجاحه؛

 

طن وما فوق(،  100)أي السفن ذات احلمولة اإلمجالية من  1ينبغي أ  يركز تطوير النظام على املرحلة  (9)

شيًا مع توصية اعلى جناح تنفيذ هذه املرحلة، مت 1وينبغي أ  تعتمد أي عملية توسيع للسجّل العاملي خارج املرحلة 

العمل املشرتكة بني الفاو واملنظمة البةرية الدولية املخصصة املعنية بالصيد غ  القانوني دو  الدورة الثالثة جملموعة 

)أي السفن ذات  3و 2، ودراسة مستقبلية عن جدوى التوسع إىل املرحلتني 4إبالغ ودو  تنظيم وما يتصل به من شؤو 

 طن( 100حلمولة اإلمجالية أقل من ا

 

 ستكو  اخلطوط التوجيهية لتوحيد املواصفات الفنية لتنفيذ السجّل العاملي، ذات فائدة لألعضاء للتوفيق  (10)

 وعملياتهم وبني السجّل العاملي؛ بني بياناتهم ونظمهم

 

 ، وال سيما ةمعينينبغي إنشاء جمموعات عمل أساسية متخصصة للسجّل العاملي، للتعامل مع مسائل  (11)

 فين؛على املستوى ال

 

 طوعية؛يف الوقت احلاضر، ينبغي أ  يظل السجّل العاملي مبادرة  (12)

 

 مساك واملنظمة البةرية الدولية؛ُيشجع على مواصلة التعاو  بني املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األ (13)

 

هناك حاجة ملةة للتمويل على املديني املتوسط والطويل لضما  استدامة السجّل العاملي ودعم الدول األعضاء  (14)

 من خالل تقديم املساعدة التقنية. 

 

 اجملموعات األساسية الثالثة

 

جمموعات أساسية متخصصة للسجّل العاملي للتعامل مع متطلبات البيانات، وتبادل  مت تشكيل ثالث -4

البيانات، والبيانات من األطراف الثالثة. وتعمل هذه اجملموعات، اليت تتنلف من خرباء يف جماالت العمل احملددة، 

تطرح على جمموعة العمل من خالل املنصات االفرتاضية، وُتعقد االجتماعات أحيانًا للتوصل إىل استنتاجات س

االستشارية غ  الرمسية املفتوحة العضوية املعنية بالسجّل العاملي. وباعتماد املقرتحات الواردة يف وثيقة االسرتاتيجية 

كنساس ملناقشاتها، قدمت اجملموعات األساسية الثالثة املواصفات الفنية لتصميم نظام السجّل العاملي وصقلها، فضال 

ويتم تعريف مناذج البيانات  ؛6. وقد مت إنتاج قائمة مفصلة مبتطلبات البيانات5عالقاته باألنظمة األخرىعن حمتوياته و

وآليات نقلها لتقدميها، وفقًا للمعاي  الدولية مع مراعاة احلاالت املختلفة يف إدارات الدول األعضاء؛ كما جيري النظر 

                                                      
 .جملموعة العمل املشرتكة للتقرير عن الدورة الثالثة COFI/2016/SBD.8أنظر الوثيقة   4
 للتقرير عن اجتماع اجملموعات األساسية املتخصصة. COFI/2016/SBD.13أنظر الوثيقة   5
 تضم جماالت البيانات، ومستويات اإلدراج، والتعاريف، واملراجع.  6
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هود لتشغيل النسخة األوىل من النظام، أو لتقديم معلومات إضافية يف مصادر للبيانات موثوقة )طرف ثالث( لتسريع اجل

أو تكميلية. وقد أيدت جمموعة العمل االستشارية استنتاجات اجملموعات األساسية بشكل عام، مع إدخال بعض 

ة التعديالت الطفيفة، وجيري تعزيز خمرجات هذه اجملموعات يف شكل مشروع خطوط توجيهية حتدد املواصفات الفني

 ملساهمة األعضاء يف برنامج السجّل العاملي. 

 

ولتقييم الصعوبات اليت قد تواجه بعض الدول يف توف  املعلومات للسجّل العاملي، نظرت اجملموعة  -5

االستشارية يف بيانات السفن من مصادر مستقلة وذات مسعة جيدة، وحتديدًا خدمات معاجلة املعلومات البةرية 

بإدارة رقم املنظمة البةرية الدولية، الذي يتم استخدامه كعامل التعريف الوحيد يف السجّل العاملي.  والتجارية يف دورها

 وينبغي النظر على النةو الواجب يف اآلثار القانونية واملالية ملثل هذا احلّل، سواء كا  مؤقتًا أو دائمًا )أنظر 

 (.األول املرفق

 

 املشروع التجرييب

 

ير النظام وتنفيذه، جيري التعاو  حاليًا مع البلدا  النامية واملتقدمة على حد سواء لتنفيذ وفيما يتعلق بتطو -6

مشروع التشغيل التجرييب للسجّل العاملي مع تغطية إقليمية واسعة. وقد التزم بعض األعضاء، مثل كولومبيا، وجزر 

 ، وأوروغواي، باملشاركة وإسبانيال، يسيشويسلندا، وإندونيسيا، وموريشيوس، والفلبني، آالقمر، وغانا، و

يف املشروع التجرييب، وشجعوا اآلخرين أيضًا على القيام بذلك، لالستفادة من فرصة هائلة تقدمها جلنة مصايد األمساك 

إلظهار نتائج إجيابية، من أجل البناء على الزخم احلالي. ويدعم برنامج السجّل العاملي هذه البلدا  الشريكة يف تنسيق 

م البيانات، وبناء قدراتها عند الضرورة. ومن شن  مشاركة أوسع ضما  التنفيذ الناجح للسجّل العاملي. وُيشّجع تقدي

األعضاء على تقديم البيانات عرب أكرب عدد ممكن من وحدات املعلومات اخلمسة )تفاصيل السفينة، والتفاصيل 

وبيانات دخول املوانئ(، حتى ولو كانت البيانات  التارخيية، وتفاصيل الرتاخيص، وبيانات التفتيش واملراقبة،

، من أجل إظهار قيمة برهانية. وقد أصبح ذلك اآل  مناسبًا من الناحية الزمنية، لدعم تنفيذ االتفاق 7حمدودة يف البداية

عليه، الذي دولة امليناء ملنع الصيد غ  القانوني دو  إبالغ ودو  تنظيم وردعه والقضاء  تتخذهابشن  التداب  اليت 

كذلك سيدخل حيز التنفيذ قريبًا. وبالتالي، تقدم دول العمل البيانات عن األسطول الوطين ألي وحدة معلومات؛ و

بإمكا  الدول الساحلية أ  تقدم البيانات عن السفن اليت ترفع األعالم األجنبية واليت تتعلق بوحدة الرتاخيص؛ وتقدم 

 ل املوانئ؛ وتشارك أي دول ساحلية أو دول امليناء أو دول األسواق املعلومات دول امليناء التفاصيل عن الرفض بدخو

 عن التفتيش واملراقبة؛ وتكو  املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك مسؤولة عن التواصل بشن  اإلدراج/الشطب 

 من قوائم الصيد غ  القانوني دو  إبالغ ودو  تنظيم.
 

                                                      
 ية تستدعي املخاوف من احلساسية.حيق للدول جتنب تقديم أي بيانات غ  ضرور  7
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يتوقعها الشركاء عند املشاركة يف املشروع التجرييب، بصرف النظر عن املساعدات وتشمل الفوائد اليت قد  -7

 املوجهة املفصلة أعاله، التنكيدات بإعطاء األولوية الحتياجاتهم وتفضيالتهم، وضما  وضوح رؤيتهم كدول تنخذ دورًا

 فاعال يف مكافةة الصيد غ  القانوني دو  إبالغ ودو  تنظيم. 

 

 التمويل

 

ت منظمة األغذية والزراعة حساب أمانة متعدد املاحنني لدعم برنامج السجّل العاملي. وقد وردت أنشن -8

، والواليات املتةدة األمريكية، وهي تغطي أول سنتني وإسبانيايسلندا، آاملساهمات حتى اآل  من املفوضية األوروبية، و

 ، فإنه ينقص8طلوب كما ورد يف وثيقة االسرتاتيجيةمن املشروع. وإذا ما مت مقارنة هذا التمويل باحلد األدنى امل

 دوالر أمريكي سنويًا. وقد شهد الربنامج تنخ ًا يف بعض األموال ملدة سنة واحدة، مما أدى إىل تداعيات  116 000

على متويالت مشرتكة كانت مشروطة بها. ومن العقبات األخرى للتمويل السنوي أنه يعيق التخطيط املتوسط األجل، 

ا يؤثر على كفاءة حتقيق النتائج املخطط اها، ألنه مكلف من حيث الضرورات الب وقراطية اليت تنطوي على صياغة مم

املقرتحات سنويًا، وكذلك على إعداد الربنامج السنوي والتقارير املالية. وإ  هذا الرتتيب مكلف أيضا من حيث 

شيًا امتواألموال وتلبية املعامالت الب وقراطية السنوية. وبالتالي، التوظيف، مبا أ  املوظفني يبذلو  جهودًا كب ة جلمع 

 مع مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج، ُيشجع األعضاء على أ  يصبةوا جهات ماحنة على املدى املتوسط، 

 أي ملدة مخسة سنوات على سبيل املثال. 

 

امة جدًا يف هذه املرحلة، من أجل تسهيل املواءمة وعالوة على ذلك، فإ  األموال املخصصة لتنمية القدرات ه -9

 بني النظم الوطنية، ورمبا اإلقليمية، وبني املواصفات الفنية للسجّل العاملي.

 

 معلومات إضافية   -ثالثًا

 

، COFI/2016/SBD.13، وCOFI/2016/SBD.12تةةةةةةةةرد معلومةةةةةةةةات إضةةةةةةةةافية يف الوثةةةةةةةةائق     -10

 ، وكذلك على املوقع اإللكرتوني للسجّل العاملي COFI/2016/SBD.14و

.)www.fao.org/fishery/global-record/en( 

  

                                                      
 .COFI/2014/SBD.2أنظر الوثيقة   8

http://www.fao.org/fishery/global-record/en
http://www.fao.org/fishery/global-record/en
http://www.fao.org/cofi/64143/en/
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 وافقت جمموعة العمل االستشارية غري الرمسية املفتوحة العضوية املعنية بالسجّل العاملي، 

 ، 2016مارس/آذار  23-21خالل اجتماعها الثاني الذي عقد يف 

 رة التالية للجنة مصايد األمساك:على تقديم املشو

 

مالحظة التقدم احملرز فيما يتعلق بتطوير السجّل العاملي كنداة دعم لتنفيذ االتفاق بشن  التداب  الةيت تتخةذها    (1)

 الدوليةة  إبالغ ودو  تنظيم وردعه والقضاء عليه، وغة ه مةن الصةكوك   دولة امليناء ملنع الصيد غ  القانوني دو  

ا من خةالل تشةكيل جمموعةة العمةل االستشةارية غة  الرمسيةة املفتوحةة العضةوية املعنيةة           مملكافةته، وال سي

لتوف  التوجيه الفين املعني، واإلقةرار بنهميةة وضةع     موعات العمل األساسية املتخصصة بالسجّل العاملي، وجم

 طوط توجيهية لتنفيذ السجّل العاملي. خ

 

 االعرتاف جبهود العديد من األعضاء الذين ميضو  قدمًا يف تنفيذ السجّل العاملي، واحلّث على املزيد  (2)

 من مجيع األعضاء. من االلتزام واملشاركة

 

إعادة التنكيد على مسؤولية الدول بشن  البيانات وتوف ها للسجّل العاملي، رمبا من خالل املنظمات اإلقليمية  (3)

إلدارة مصايد األمساك، وتوف  التوجيه الستخدام البيانات من املصادر املستقلة واملوثوقة لدعم البيانات الواردة 

 من دول العلم. 

 

ة الستدامة السجّل العاملي، وتشجيع األعضاء على دعم تقدمه من خالل توف  التنكيد على األهمية احلامس (4)

 املساهمات من خارج امليزانية على املدى املتوسط. 

 

إدارات األعضاء ذات الصلة على دعم تنفيذ نظام رقم التةديد للمنظمة البةرية الدولية على املستوى  تشجيع (5)

الوطين يف سياق السجّل العاملي، واإلثناء على التعاو  املستمر بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمة البةرية 

 الدولية يف تنفيذ هذا النظام. 
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 خدمات معاجلة املعلومات البحرية والتجارية : خيارات تسعرياألول املرفق

 

طلبت جمموعة العمل األساسية املتخصصة املعنية بالبيانات من األطراف الثالثة، خالل اجتماعها الذي عقد  

دراسة إعداد ، أ  تطلب أمانة السجّل العاملي من خدمات معاجلة املعلومات البةرية والتجارية 2015يف سبتمرب/أيلول 

بعض اخليارات إلمكانية استخدام بيانات خدمات معاجلة املعلومات البةرية والتجارية ذات الصلة بالسجّل العاملي 

)تفاصيل السفينة والتفاصيل التارخيية(، وتقديم تقرير إىل االجتماع التالي جملموعة العمل االستشارية غ  الرمسية 

 .2016ي، يف مارس/آذار املفتوحة العضوية املعنية بالسجّل العامل

 

ومع التنكيد على مسؤولية الدول يف توف  املعلومات للسجّل العاملي، كا  هناك اتفاق عام خالل االجتماع  

الثاني جملموعة العمل االستشارية غ  الرمسية املفتوحة العضوية املعنية بالسجّل العاملي، بن  هناك صعوبات مباشرة 

 ت من مجيع الدول، وأنه قد يكو  من االسرتاتيجي ملء وحدة املعلومات عن السفن تتعلق باحلصول على معلوما

يف السجّل العاملي بالبيانات من األطراف الثالثة ذات السمعة اجليدة، وال سيما خدمات معاجلة املعلومات البةرية 

 اآلثار القانونية واملالية بشكل معمق. يف أنه ال بّد من النظر  والتجارية لدورها كمدير لرقم املنظمة البةرية الدولية. غ 

 ويف هذا الصدد، قررت جمموعة العمل االستشارية طلب التوجيهات من الدورة الثانية والثالثني للجنة مصايد األمساك. 

 

 ما يلي اخليارات املتاحة من أجل:وترد يف  
 
ام املعلومات خلدمات معاجلة املعلومات البةرية والتجارية: ، ونظSea-webإنشاء وصلة خارجية بني موقع  (1)

 للةصول على معلومات إضافية، ورمبا السماح للمستخدم بفةص املعلومات مقابل املعلومات املقدمة 

 من األعضاء.

 

دمج جماالت البيانات اخلمسة خلدمات معاجلة املعلومات البةرية والتجارية )عامل التعريف الوحيد/رقم  (2)

املنظمة البةرية الدولية، واسم السفينة، والعلم، والطول اإلمجالي، واحلمولة اإلمجالية( يف السجّل العاملي: 

 لتسريع اجلهود يف جتميع النسخة األوىل من النظام وتسهيل الربط مع وحدات املعلومات األخرى 

ناء بشن  السفن اليت ترفع أعالما )على سبيل املثال: ميكن ربط تفاصيل التفتيش املقدمة من قبل دولة املي

أجنبية، بالتفاصيل عن السفن من خالل عامل التعريف الوحيد(. إال أنه مبا أ  الدول تتةمل مسؤولية 

 البيانات وتوف ها إىل السجّل العاملي، قد يكو  هناك حاجة لقبول دول العلم، إما صراحة أو ضمنا، 

 البةرية والتجارية بشن  سفنها يف السجّل العاملي. بن  تدرج بيانات خدمات معاجلة املعلومات 

 

 جمال بيانات متاح )تتعلق بكامل تفاصيل السفن وتفاصيلها التارخيية  45كما ورد أعاله، ولكن إدماج  (3)

 يف السجّل العاملي(. 

 

 قدمة من األعضاء(.ع البيانات املاستخدام البيانات داخليًا ألغراض التةقق فقط )التةقق من خالل املقارنة م (4)
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 تعتمد كلفة كّل من اخليارات املذكورة أعاله على العدد املسموح به ملستخدمي السجّل العاملي، وهي ترد  

، كمبدأ عام، بن  تكو  2010ورة الفنية يف عام ايف اجلدول أدناه. وفيما يتعلق بالوصول إىل السجّل العاملي، أوصت املش

املعلومات عن مواصفات السفن متاحة للعموم. وإذا نظرت جلنة مصايد األمساك يف استخدام البيانات من خدمات 

اخليارات املوضةة يف ، فإنها مدعوة إىل النظر العلمن دول ممعاجلة املعلومات البةرية والتجارية لدعم البيانات املقدمة 

 جيه بشن  العمل املستقبلي ملنظمة األغذية والزراعة املتعلق باخليار املفضل، وبتمويله أيضًا. أدناه، وإىل توف  التو

 

 غ  حمدود 

 )متاح للعموم(

مستخدم  200

 )أعضاء(

 مستخدمني )شركاء  5–1

 يف املرحلة التجريبية/التةقق(
 اخليار الوصف

 يورو 6 794 يورو 67 940 

 وصلة خارجية مع موقع

Sea-web معلومات  )نظام

خدمات معاجلة املعلومات 

البةرية والتجارية على 

 اإلنرتنت(

1 

 يورو 14 796 يورو 28 785 يورو 46 000
دمج أدنى حد من تفاصيل 

 جماالت( 5السفينة )
2 

 يورو 53 416 
 

 دمج مجيع التفاصيل 

جماال( والتفاصيل  45)

 التارخيية

3 

 يورو 34 299  
 البيانات ألغراض التةقق 

 جماالت( 5)
4 

 مالحظة: متثل مجيع التكاليف رسوم اشرتاك سنوي.


