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  إعداد هذه الوثيقة 
 

لسجل العاملي ة غري الرمسيهذا تقرير االجتماع الرابع جملموعة العمل الفنية واالستشارية   املفتوحة العضوية املعنية 
. وتشكل االستنتاجات اليت خلص إليها  2018أبريل/نيسان  13إىل  11والذي انعقد يف لندن، اململكة املتحدة، من 

  االجتماع، كما اتفق عليها املشاركون، جزءاً ال يتجزأ من التقرير.
  

 وترد املواد يف املرفقات كما ُقّدمت.  
 

 مقتطف
  

لســـجل العاملي  غري الرمسية د االجتماع الرابع جملموعة العمل الفنية واالســـتشـــاريةعقان   املفتوحة العضـــوية املعنية 
  .2018أبريل/نيسان  13إىل  11يف لندن، اململكة املتحدة، من  (جمموعة العمل)

  
حلكوميـة الـدوليـة وحضــــــــــــــر االجتمـاع خرباء من البلـدان األعضـــــــــــــــاء يف منظمـة األغـذيـة والزراعـة، واملنظمـات ا  

ت؛ وقرار ها: واملنظمات غري احلكومية الدولية. ومشلت القضــــــا اليت جرت مناقشــــــت جتارب الدول يف جمال حتميل البيا
ــنيف حتديثاتو  ؛A.1117(30) رقم املنظمة البحرية الدولية لســـــــــــــجل العاملي؛ وتنقيح التصـــــــــــ   نظام املعلومات اخلاص 

تالدويل املوّحد لسـفن الصـ  حصـائيإل ا سـم   يد؛ وآلية تبادل البيا لغة مصـايد األمساك بشـأن مصـايد األمساك واملعروفة 
تدابري اليت ؛ ودور الســـــــــــــجل العاملي يف دعم عملية تنفيذ اتفاق املنظمة بشـــــــــــــأن ال)FLUX( للتبادل اإللكرتوين العاملي

جل العاملي؛ واآلليات املرتقبة لدعم لسـ ل  صـدار العامقبل اإل األعضـاء تتخذها دولة امليناء؛ وتوسـيع نطاق مشـاركة الدول  
  .تنمية القدرات

  
ــاـيد األمسـاك يف هـذه العملـية من    واتفـقت جمموعـة العمـل على تعزيز إشــــــــــــــراك املنظمـات اإلقليمـية إلدارة مصــــــــــــ

خالل الروابط بنظام املعلومات للســـــــــــجل العاملي، وعلى أن التشـــــــــــجيع على املشـــــــــــاركة على مســـــــــــتوى هذه املنظمات 
ت ا ت املقـدمـة من اـلدول. ومتّ واملســــــــــــــتو ــوء على أمهيـة الرتكيز على تقـدمي  لثنـائيـة قـد يزيـد من حجم البيـا إلقـاء الضــــــــــــ

معلومات بشـــــأن تفاصـــــيل الســـــفن يف األســـــاس ومواءمة التشـــــريعات الوطنية مع متطلبات الســـــجل العاملي، مبا يف ذلك 
لعمل اقرتاحات لتحســني وظائف نظام املعلومات، بشــأن احلصــول على أرقام املنظمة البحرية الدولية. وقّدمت جمموعة ا

عدا ت وأوصـــت  د وثيقة عن قواعد املصـــادقة والتعليمات املفصـــلة، فضـــًال عن مواد توجيهية أخرى بشـــأن حتميل البيا
قع ـمدّوـنة األمم املتحـدة ملواووظـائف البحـث. كمـا طُـلب إىل األـماـنة النظر يف إمكـانـية تطبيق التطورات األخرية يف ـقائمـة 

ــيعالتجارة والنقل التصـــــــنيف الدويل املوّحد نطاق النقاشـــــــات ملراجعة قائمة  . واتفقت جمموعة العمل على ضـــــــرورة توســـــ
لســفن الصــيد من جانب جمموعة من اخلرباء يف جماالت غري جمال اإلحصــائيات يف مصــايد األمساك، وأشــارت إىل أمهية 

ّجعت الد ول على النظر يف التقدمي اآليل للمعلومات إىل الســــجل وضــــع فئات تصــــنيف حمددة لغري ســــفن الصــــيد. وشــــُ
ســتخدام العا ا. وّمت  لغة مصــايد األمساك للتبادل اإللكرتوين العامليملي  من أجل حتســني تواتر حتديث املعلومات وجود

وال ســيما جلهة تســليط الضــوء على دور الســجل العاملي يف دعم تنفيذ االتفاق بشــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء، 
ت وحتليــل املخــاطر، وقــدرتــه على أن يكون مبثــابــة مقــدمــة للنظــام العــاملي لتبــادل املعلومــا ت اخلــاص التحقق من البيــا

لسـجل  التفاق بشـأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء. واعُترب تقاسـم املعلومات بشـأن جهات التنسـيق الوطنية املعنية 
دة املشـــاركة وتيســـري االتصـــال بني الدول. واتفقت جمموعة العمل العاملي من أجل تيســـري اال  تصـــال بني الدول مفيداً لز

حة املع إلذن  على أنه من خالل إ لومات، ميكن للســــــــــجل العاملي تيســــــــــري العمليات املتصــــــــــلة، من بني أمور أخرى، 
لفرص ــيــد. وأخــذت جمموعــة العمــل علمــًا  املتــاحــة لتنميــة القــدرات دعمــاً   لــدخول املينــاء وتنفيــذ خطط توثيق املصــــــــــــ
مج للمشـــاركة يف الســـجل العاملي يف إطار اتفاق املنظمة بشـــأن التدابري اليت تتخذها دولة امل يناء/األدوات التكميلية للرب

  العاملي لتنمية القدرات.
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  االجتماعافتتاح 
 
غري الرمسية االجتماع الرابع جملموعة العمل الفنية االسـتشـارية  هيئة مصـايد أمساك مشال شـرق األطلسـياسـتضـافت   - 1

لســـجل العاملي . 2018أبريل/نيســـان  13إىل  11املتحدة من  يف لندن، اململكة  (جمموعة العمل) املفتوحة العضـــوية املعنية 
منظمات حكومية دولية ومنظمتني    3بلداً عضـــواً يف منظمة األغذية والزراعة، و 21مشـــاركاً من  50وحضـــر هذا االجتماع 

مساء املشاركني يف املرفق  ربطًا غري حكوميتني، ومنظمة األغذية والزراعة وثالثة أشخاص ذوي خربة. وترد    .3قائمة 
 
قة الســـجل العاملي لســـفن الصـــيد وســـفن النقAlicia Mosteiroوأعلنت الســـيدة   - 2  اإلمداد ل املربدة وســـفن ، منســـّ

ملشــاركني، وعّربت عن امتنان منظمة األغذية والزراعة هليئة مصــايد أمساك مشال  (الســجل العاملي)، افتتاح االجتماع مرحبًة 
  رها.شرق األطلسي الستضافتها الكرمية لالجتماع يف مق

 
شرق األطلسي إىل املشاركني وأعطى حملًة ، رئيس هيئة مصايد أمساك مشال Jacques Verborghمث توّجه السيد   - 3

ــتدامني لألنواع املشــــــمولة يف  ــتغالل والصــــــون املســــ ــايد األمساك من أجل االســــ عامة عن النهج املتبع يف اهليئة إزاء إدارة مصــــ
  .منطقة االتفاقية

 
مة، ، املوظف املســــــــــؤول عن فرع عمليات وتكنولوجيات الصــــــــــيد يف املنظMatthew Camilleriوأقّر الســــــــــيد   - 4

لتعاون الوثيق بني هيئة مصـايد أمساك مشال شـرق األطلسـي ومنظمة األغذية والزراعة، وألقى الضـوء على املشـاركة الناشـطة 
  .يف أقاليم أخرى للهيئة يف تنفيذ الصكوك واألدوات الدولية، وعلى مسامهتها يف تنمية القدرات

 
  الجتماع الرتتيبات اخلاصة

  
بعض املعلومات للمشـــــاركني بشـــــأن ترتيبات االجتماع. وذّكرت بطبيعة االجتماع غري   Mosteiroأعطت الســـــيدة   - 5

دف توفري التوجيهات لوضـــع أداة الســـجل  الرمسية واملفتوحة العضـــوية، موضـــحًة أن املشـــاركني حيضـــرون بصـــفتهم الشـــخصـــية 
املفتوحة  غري الرمسية  وأن جمموعة العمل الفنية االســـــــــتشـــــــــارية  ي. وأضـــــــــافت أنه ســـــــــيتم إعداد تقرير إداري عن االجتماع، العامل 

لسـجل العاملي سـوف توافق على اسـتنتاجات االجتماع اليت سـُتقّدم إىل الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصـايد   العضـوية املعنية 
لتوازي مع استنتاجات اال    . 2017يونيو/حزيران   28إىل    26  جتماع الثالث جملموعة العمل الذي انعقد يف روما من األمساك 

  
ئب الرئيس   انتخاب الرئيس و

  
ئب Deirdre Warner-Kramerّمت انتخاب السـيدة   - 6 لوزارة ملكتب صـون املوارد البحرية التابع لوكالة دير امل، 

ئب املدير العام  Teresa Molina Schmid رئيســــاً. وانُتخبت الســــيدة ،اخلارجية األمريكية للرقابة والتفتيش يف األمانة ، 
ئباً للرئيس.     العامة ملصايد األمساك يف إسبانيا، 
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  جدول األعمال اعتماد
 
  .1جمموعة العمل جدول األعمال كما يرد يف املرفق  اعتمدت  - 7
  

مج السجل العاملي وحالة التقرير املرحلي   بر
 
للمشــــاركني آخر املعلومات عن الوضــــع احلايل للتنمية واملشــــاركة يف الســــجل العاملي.   Mosteiroالســــيدة أعطت   - 8

ــاركـة اـلذي حتّقق يف نســــــــــــــخـة العمـل وـقّدمـت   األوىل من نظـام املعلومـات اجلـاري تنفـيذه، وأـفادت عن املعـدل العـايل للمشــــــــــــ
الالتينية، وأورو وأمريكا الشـــمالية. وقد  م أمريكااألشـــهر األخرية، وخباصـــة من جانب البلدان األعضـــاء يف املنظمة يف أقالي

ســـــفينًة مشلت األحجام  213 7بلغ العدد اإلمجايل ألعضـــــاء املنظمة املشـــــاركني اثين وأربعني بلداً قّدمت مجيعها ما جمموعه 
ملتصــــــلة علومات اواألنواع كافة. وأُشــــــري إىل أنه يف حني كانت املعلومات املقدمة عن "تفاصــــــيل الســــــفن" مرضــــــيًة، كانت امل

  .بوحدات أخرى ضئيلة جداً 
 
واتفقت جمموعة العمل على أمهية اســـتكمال ســـجالت الســـفن بصـــوٍر للســـفن، وأّكدت األمانة أن وظيفة الصـــور   - 9

  .سوف تُتاح قريباً 

ت جتارب   الدول يف جمال حتميل البيا
 

مهية السجل العاملي كأداٍة ملكافحة الصيد غري   - 10   قانوين دون إبالغ ودون تنظيم.لاأقّر املشاركون 
 

ــادرة    - 11 وأشـــارت جمموعة العمل إىل أنه، يف حاالت عديدة، أعاق تردد مالكي الســـفن ومشـــغليها يف طلب أرقام صـ
ت للســـــجل العاملي. وحّل بعض األعضـــــاء يف املنظمة املشـــــكلة من  عن املنظمة البحرية الدولية لســـــفنهم عملية تقدمي البيا

م الوطنية واشــرتاط تقدمي طلب للحصــول على رقم من املنظمة البحرية الدولية. وقد أجربت دول عيخالل اســتعراض تشــر  ا
االحتاد األورويب مالكي الســفن والســلطات الوطنية على طلب أرقام صــادرة عن املنظمة البحرية الدولية جلميع ســفن الصــيد 

لصـيد يف امليا 15البالغ طوهلا  ويف هذا اخلصـوص، ُأشـري أيضـاً إىل إمكانية خارج واليتها الوطنية.  همرتاً وأكثر، واملصـرّح هلا 
ــرًة من  ، من دون دول العلمقبـل طلـب أرقـام املنظمـة البحريـة الـدوليـة خلـدمـات معـاجلـة املعلومـات البحريـة والتجـاريـة مبـاشــــــــــــ

  مشاركة مالكي السفن ومشّغليها.
 

نســـــــــــيق الوطنية يف تنســـــــــــيق عملية مجع املعلومات من تلوّمت التشـــــــــــديد على الدور اهلام الذي تضـــــــــــطلع به جهة ا  - 12
الوكاالت الوطنية لتقدميها إىل الســــجل العاملي. وذّكرت األمانة أنه طُلب رمسياً إىل األعضــــاء يف املنظمة تعيني جهة تنســــيق 

سرع وقت ممكن.   وطنية 
 

لســـــــــــــجل    - 13 ت، اتفقت جمموعة العمل املعنية  دف تيســـــــــــــري عملية تقدمي البيا حة قواعد العمل و العاملي على إ
ت، وأن د  ول العلم ســــتتمكن من ســــحب املعلومات بشــــأن أســــطوهلا الوطين اخلاص من املســــتخدمة للمصــــادقة على البيا

  لتحقق منها.صحة املعلومات املوجودة احملّملة وامن السجل العاملي للتأكد 
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لتحقيقـات املتصـــــــــــــــلة بوحـدة املعلومـات عن   - 14 امليـناء، أوضــــــــــــــحـت األمـاـنة أـنه كمـا ّمت االتفـاق علـيه يف  ويف مـا يتعلق 
لســـــــــــــــجل الـعاملي، يتعني على دول العلم تـقدمي املعلومات عن مجيع املوانئ الوطنـية اليت   االجتـماع الـثاين جملموعة العـمل املعنـية 

ملوجبات احملددة يف  تسجيل السفن، وتفتيشها وإنزال السمك. وُأشري إىل أن املوانئ املعّينة مطلوبة فق يتّم فيها   ط يف ما يتعلق 
يناء. عالوًة على ذلك، أعلن املشـــــارك من املنظمة البحرية الدولية أن مدّونة األمم االتفاق بشـــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امل 

لتايل ينبغي التأين يف استخدام النسخة احلالية منها. املتحدة ملواقع التجارة وا    لنقل ختضع للمراجعة، و
 

ــيق اإلقليمي   - 15 ــرورة التنســــــــــ وعّرب بعض اخلرباء عن اهتمامهم بتبادل املعلومات من خالل آليات ممكننة، وأقّروا بضــــــــــ
لصورة األمثل وتبادل اخلربات   .الستخدام املوارد 

  A.1117 (30) رقم الدوليةقرار املنظمة البحرية 
 

ــيدة   - 16 ــفموضـــوع الرقم الوحيد لتحديد هوية ا  Mosteiroقّدمت السـ مهيته يف حتديد السـ ــفن وذّكرت  ن بشـــكل لسـ
ــوء على أمهيته يف بناء الســــــجالت التارخيية  ا الكاملة، وألقت الضــــ صــــــحيح ومن دون أي التباس يف العامل خالل مدة حيا

يم يف املنظمة البحرية الدولية، للســــــــفن. كما قّدمت للمشــــــــاركني آخر املعلومات عن التوســــــــيع األخري لنطاق مشــــــــروع الرتق
) الصــــادر عن املنظمة، حبيث يشــــمل مجيع ســــفن الصــــيد اليت تعمل مبحركات A.1117 )30اصــــة بشــــأن القرار األخري وخب 

مرتاً وأكثر، واملصـــــــرّح هلا العمل يف املياه الواقعة خارج واليتها الوطنية، والســـــــفن اليت يبلغ هيكلها اخلشـــــــيب  12ويبلغ طوهلا 
  مرتاً. 24 أكثر من

 
، املســـؤولة عن إصـــدار أرقام املنظمة البحرية الدولية للســـفن IHS Markitة و من الشـــركة اخلاصـــ وقام اخلبري املدع  - 17

لنيابة عن املنظمة، بوصـــــف عملية تقدمي الطلب للحصـــــول على هذه األرقام، مشـــــدداً على أنه ميكن طلب أرقام املنظمة 
 ينة، وأحواض الســــــفن، ومشــــــغل الســــــفينة،من جانب: مالك الســــــفينة، ومدير الســــــفمن خالل منوذج حمّدد من دون كلفة  

، ومجعيات التصــنيف، واحملامني والوكالء. وأشــار إىل أنه جيوز فقط للوســطاء فرض الرســوم. وّمت إعالم املشــاركني  العلمودولة 
ن عدد الســــفن املوجودة واملســــندة إليها أرقام املنظمة البحرية الدولية ح ــاً  ة ســــفين  25.242بلغ   2018ىت مارس/آذار أيضــ

  سفينة تربيد. 930و صيد
 

ـــيدة   - 18 ــاـيد األمسـاك اعتمـدت إجراءات ملزـمة   Mosteiroوذّكرت الســــــــــــ ن بعض املنظمـات اإلقليمـية إلدارة مصــــــــــــ
ج  ــتند على  ــافت أن تنفيذ الســـجل العاملي يسـ ليحصـــل بعض أجزاء األســـطول على رقم من املنظمة البحرية الدولية. وأضـ

واليتها الوطنية. وشـــــرحت أنه يعود  ألوىل على الســـــفن األكرب حجماً العاملة يف املياه خارجتدرجيي، مع الرتكيز يف املرحلة ا
يف النهاية إىل دول العلم اختاذ القرار بشـأن السـفن اليت جيب أن يُطلب إليها احلصـول على رقم من املنظمة البحرية الدولية، 

لسجل العاملي.واليت تكون مؤهلة لتقدمي املعلومات إىل نظام املعلومات اخل   اص 

  لسجل العاملياخلاص علومات املنظام  حتديثات
  

األوىل من نظام املعلومات اخلاص   نسخة العملآلخر تطورات النظام يف    José Antonio Acuñaعرض السيد    - 19
ل املوقع اإللكرتوين لســــــجل العاملي. ووصــــــف اآلليات األربعة املختلفة املرتقبة لتبادل املعلومات: آليتان يدويتان (من خال

ــايد األمساك  ــلة) وآليتان ممكنتان (من خالل لغة مصــــــــ ــولة بفاصــــــــ عرب ملء منوذج إلكرتوين ومن خالل ملفات القيم املفصــــــــ
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لثة، شـــــــــرط أن باللت دل اإللكرتوين العاملي بني الســـــــــجل العاملي واألعضـــــــــاء يف املنظمة، أو بني الســـــــــجل العاملي وأطراف 
سـتخدام خطط مركز تصـادق دول العلم املعنية  ت  ليات ممكننة لتبادل البيا على هذه األطراف الثالثة). وُوصـف العمل 

  جارية اإللكرتونية على أنه اخليار املفّضل.لتاألمم املتحدة لتيسري التجارة واملعامالت ا
  

لســجل العاملي بّني بصــورة خاصــة عملية التح  - 20 ميل خطوًة خطوة من وُقّدم عرض مباشــر لنظام املعلومات اخلاص 
ت. وكما أشـارت إليه األمانة، خالل ملفات القيم املفصـولة بفاصـلة املنّفذة حالياً، ومنشـأة االسـت فإن عالم عن قاعدة البيا

الروابط بني خمتلف وحــدات املعلومــات هــامــة ومفيــدة جــداً لــدعم التحقق من املعلومــات وحتليــل املخــاطر خالل عمليــات 
  التفتيش.

 
ت من خالل املوقع الشبكي، وآلية تبادل  املشا  وأُبلغ  - 21 ركون أنه من املتوقع تنفيذ اآللية اليدوية األخرى لتبادل البيا

ت مع خـدمـات م ــيتم ترقيتهـا إىل لـغة رابط البـيا ــتخـدام خـدمـات الوـيب (اليت ســــــــــــ ســــــــــــ عـاجلـة املعلومـات البحرـية والتجـارـية 
. 2018توفرها)، قبل االجتماع القادم للجنة مصـايد األمساك يف يوليو/متوز مصـايد األمساك للتبادل اإللكرتوين العاملي لدى  

ن ويف احلالة اخلاصــــــــــــة للغة مصــــــــــــايد األمساك للتبادل اإللكرتوين العا لســــــــــــجل العاملي  ملي، أُبلغت جمموعة العمل املعنية 
لتواصــــــــــــــل أوًال مع االحتـاد األورويب يف الربع الـثالـ  ــرًة بعـدهـا مع 2018ث من عـام الســــــــــــــجـل العـاملي يتوقع الـبدء  ، ومـباشــــــــــــ

حر األبيض املنظمات اإلقليمية إلدارة مصــــايد األمساك (هيئة مصــــايد أمساك مشال شــــرق األطلســــي وهيئة مصــــايد أمساك الب
  املتوسط بصورة خاصة).

 
لعرض، كما عّرب بعض املشــــــــــــاركني عن اســــــــــــتعدادهم لتحميل وحدات معلومات أخرى   - 22 ورّحبت جمموعة العمل 

  بدء العمل بلغة مصايد األمساك للتبادل اإللكرتوين العاملي عند اإلمكان.و 

  )اإلمداد، سفن النقلسفن يد، ـصـأنواع السفن (سفن ال -يدـصـالدويل املوّحد لسفن ال ائيـصـحاإل نيفـصـالت
 

ــني  Mosteiroوحتّدثت الســـــــيدة   - 23 ف الدويل عن الوضـــــــع احلايل والتغيريات املرتقبة يف قائمة أنواع الســـــــفن يف التصـــــ
اخلاصـــة مبصـــايد األمساك  العمل املعين بتنســـيق اإلحصـــاءات  فريقاملوّحد لســـفن الصـــيد حســـب أنواع الســـفن، اليت وضـــعها 

ــًة للمشـــاركني لتقدمي  ، وأن مراجعته تشـــكل1984. وأشـــارت إىل أن الســـجل العاملي يســـتخدم نســـخة عام 1984  عام فرصـ
لنظر إىل الواقع ا م    جلديد للصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.وجهات نظرهم واقرتاحا

 
ــقــة مع هــذا   - 24 وأحــاطــت جمموعــة العمــل علمــًا بوجوب أن تكون أنواع الســــــــــــــفن يف املنظمــة البحريــة الــدوليــة مّتســــــــــــ

ستخدام نسخة عام  الستمرار    من السجل العاملي يف الوقت الراهن. 1984التصنيف، وأوصت 
 

ــارك   - 25 لطابع الواســـع لفئة  وأّقر العديد من املشـ ــفن ني  ــنيف سـ ــيد"، واتفقوا على وجوب تصـ ــفن غري املعّدة للصـ "السـ
على حدة مع بعض التفاصـــــيل. وهلذه الغاية، ّمت التشـــــديد على ضـــــرورة توســـــيع النقاشـــــات حول تصـــــنيف   إلمداد الدعم وا

ن يثري األعضـاء يف منظمة األغذية والزراعة موضـوع  السـفن مبا يتعّدى نطاق اإلبالغ اإلحصـائي. وأوصـت جمموعة العمل 
    مصايد األمساك. تصنيف السفن يف االجتماعات ذات الصلة للمنظمات اإلقليمية إلدارة
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  ) FLUX( غة مصايد األمساك للتبادل اإللكرتوين العامليلاملعايري واآلليات لتبادل املعلومات: 
  

لعمل الذي ُأجري  Mosteiroقّدمت السيدة   - 26 ، مع إيالء اعتبار خاص ملشاركة فريق 2012عام   املوضوع مذّكرًة 
لتعاون مع االحتاد  ت عن الســــفن يف إطار مركز الســــجل العاملي  ت لتبادل البيا األورويب يف وضــــع معايري وأشــــكال البيا

  األمم املتحدة لتيسري التجارة واملعامالت التجارية اإللكرتونية.
 

ين على جتربة اهليئة يف جمال ك مشال شـــــــرق األطلســـــــي املشـــــــاركني اآلخر وأطلعت املشـــــــاركة من هيئة مصـــــــايد أمسا  - 27
ــتخـدام لغـة مصـــــــــــــــايـ  د األمسـاك للتبـادل اإللكرتوين العـاملي. وذكرت أن النهج األول اـلذي اعتمـدتـه اهليئـة بـدأ يف الفرتة اســــــــــــ

حىت  امالت التجـارـية اإللكرتونـية، إمنـا مل يتم اعتمـاد املعـيار اـلدويل ملركز األمم املتحـدة لتيســــــــــــــري التجـارة واملعـ 2013- 2012
. وأضافت أن اهليئة تعمل على نشر إنتاج عقدة لغة مصايد األمساك للتبادل اإللكرتوين العاملي ملواقع نظم رصد 2017عام 

ت.  ــبكية لرؤية البيا ــجيل واإلبالغ، مبا يف ذلك الواجهة البينية الشــــــــ ــفن، وعلى اتفاق تنفيذ النظام اإللكرتوين للتســــــــ الســــــــ
جتاهني)،   SSLشــرق األطلســي تســتخدم أصــًال نظام اتصــال آيل (نظام ارت أيضــاً إىل أن هيئة مصــايد أمساك مشال وأشــ 

ــّغرة. وشــــرحت أن االنتقال إىل لغة مصــــايد األمساك للتبادل اإللكرتوين العاملي ســــوف  وأن لديها أشــــكال وأنواع تقارير مصــ
دام مصـدر مفتوح، وهندسـة قابلة لقيمة املضـافة واملزا املتأتية عن اسـتخخيفِّض إىل حّد بعيد عدد الوصـالت يف اهليئة، مع ا

ت عن مصايد األمساك العاملية XML الرتميز للتعديل ومرنة قائمة على املعيار الدويل للغة    .لتبادل البيا
  

للتبادل اإللكرتوين   مث وصــــــــف املشــــــــارك من االحتاد األورويب املنافع الناشــــــــئة عن اعتماد معيار لغة مصــــــــايد األمساك   -28
جملال العاملي اخلاص مبركز األمم املتحدة لتيســـــري التجارة واملعامالت التج  ارية اإللكرتونية وكيفية تنفيذه، وخباصـــــة يف ما يتعلق 

ت عن  الفرعي للســـــــــــــفن. وأّما احلاجة إىل  آلليات املعقدة لتبادل البيا  التوحيد من أجل ختفيض الكلفة واملشـــــــــــــاكل املرتبطة 
ت  مصــايد األمساك اليت يشــارك فيها العديد من األطراف، والتقارير، واألشــكال ونظم االتصــال، م  ع احلفاظ على جودة البيا

اية احلســنة، فقد ذُكرت كســبب رئيســي العتمادها. وُأشــري إىل أن لغة مصــا  يد األمساك للتبادل اإللكرتوين العاملي تعمل منذ 
ت الصـــــيد اإلمجالية. واخلطط متوّفرة للبدء بتبادل املعلومات  الصـــــيد ويتبعها تبادل لبي لنســـــبة إىل مواقع ســـــفن   2016عام  ا

ت الســـفن يف وقت الحق من هذا العام، كما أن املعلوم  ات بشـــأن الرتاخيص بشـــأن أنشـــطة الصـــيد، ومذكرات املبيعات وبيا
  .  2020- 2019وعمليات التفتيش سوف تتجّسد يف الفرتة 

  
صــــــــــــايد األمساك للتبادل اإللكرتوين العاملي، ُعرضــــــــــــت وثيقتان ذات الصــــــــــــلة: الوثيقة عتماد لغة مويف ما يتعلق   - 29

دف الوثيق ة األوىل إىل توحيد تبادل  اخلاصــــــة مبواصــــــفات متطلبات املعامالت التجارية والوثيقة اخلاصــــــة بتنفيذ الســــــفن. و
ت بشـــأن أســـطول الصـــيد بني األطراف املعنية احملددة من خال اليت ســـوف  XML الرتميز ل وضـــع تعريفات خطة لغة  البيا

ا من أجل تنفيذها. وأّما الوثيقة الثانية فهي معّدة للمســـــــــؤولني الفنيني من أجل تنفيذ النظام،  ت وتدفقا حتدد مناذج البيا
ت، وقو وترّكز على   ت، ومناذج البيا اعد األعمال  تطبيقه من خالل وصف أصحاب املصلحة وحتديد إجراءات تبادل البيا

  وقوائم الرموز.
  

وأشـــــــارت جمموعة العمل إىل أن لغة مصـــــــايد األمساك للتبادل اإللكرتوين العاملي تشـــــــكل أولويًة، ومطلوبة مبوجب   - 30
االحتاد األورويب يتيح أدوات املصـــــــــــــدر املفتوح ويعمل على تعزيز التعاون مع شـــــــــــــركاء القانون يف االحتاد األورويب، وإىل أن 

    ه اللغة مثل السجل العاملي.آخرين يف هذ
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  دعم تنفيذ اتفاق منظمة األغذية والزراعة بشأن تدابري دولة امليناء 
 

ت وحتليل املوضــــــــــوع وألقت الضــــــــــوء على قيمة الســــــــــجل العاملي للتحقق   Mosteiroقّدمت الســــــــــيدة   - 31 من البيا
ء، وهذان جانبان هامان لتنفيذ االتفاق بشــــــــــأن املخاطر، قبل دخول الســــــــــفينة إىل امليناء وخالل عمليات التفتيش يف املينا

ــوص، ميكن للســــــ  ــفن، واملعلومات التارخيية تدابري دولة امليناء. ويف هذا اخلصــــ ــيل الســــ جل العاملي تيســــــري التحقق من تفاصــــ
ت التصـــــــــــــاريح امل طلوبة قبل دخول الســـــــــــــفينة إىل امليناء كما هو حمدد يف امللحق ألف من االتفاق. كذلك، ميكن أن وبيا

لنســـبة إىل ســـفن األطراف وغري األطراف، من خالل املعلوما ت املتاحة بشـــأن رفض يدعم الســـجل العاملي حتليل املخاطر 
  .السماح للسفن الدخول إىل امليناء، فضًال عن التفتيش واملراقبة

  
ة الســــجل العاملي يف إضــــافًة إىل ذلك، ّمتت اإلشــــارة إىل أن االتفاق بشــــأن تدابري دولة امليناء قد تســــتفيد من خرب   - 32

ملعلومات مثل لغة مصـــايد األمساك للتبادل اإللكرتوين جمال اختاذ القرار، واعتماد واســـتخدام أشـــكال خمتلفة وآليات لتبادل ا
  .املعايري الوارد وصفها يف امللحق دال من االتفاقالعاملي، ويف جمال تنفيذ 

 
ــافيـة األخرى املـذكورة الطـابع   - 33 ف وغري الطوعي للســــــــــــــجـل العـاملي مبـا جيعلـه مبتنـاول األطراومشلـت النقـاط اإلضـــــــــــــ

ــّم معلومات قّيمة عن أنشـــــــــــــطة املراقبة اليت جتريها الدول الســـــــــــــاحلية أو عمليات التفتيش اليت جتريها دول  األطراف، وضـــــــــــ
  .السوق، إضافًة إىل الرابط اهلام الذي يوّفره بني السفينة ومعلومات التفتيش

 
ــاركون على  -34 رة هذه اال  واتفق املشـــــ ــرورة إ ــأن تدابري ضـــــ عتبارات خالل اجتماع جمموعة العمل التابعة لالتفاق بشـــــ

  دولة امليناء املعنية بتبادل املعلومات واملقرر انعقادها يف األسبوع التايل.

  صدار العاميع نطاق مشاركة الدول األعضاء قبل اإلتوس
 

ــيدة   - 35 دف ضــــمان  لســــجل العاملي للمجتمع األو أن الوقت قد حان إلطالق ا   Mosteiroأعلنت الســ ســــع نطاقاً. و
جناحه، ذُكرت ضـــــرورة توســـــيع املشـــــاركة، ليس فقط جلهة عدد األعضـــــاء يف املنظمة املشـــــاركني، إمنا أيضـــــاً جلهة أرقام ســـــجل  

دف حتقيق  لة األوىل سفينة مشمولة يف املرح   23  000يف املائة على األقل من سفن الصيد البالغ عددها حوايل    50السفن (
رقاماً من املنظمة البحرية الدولية) ووحدات املعلومات (مثل التفاصــيل التارخيية، والتصــرحيات ووحدات االمتثال).  واليت حتمل أ 

إلدارة مصـــايد  وُدعي املشـــاركون إىل تعزيز املشـــاركة يف الســـجل العاملي يف أقاليمهم، مبا يف ذلك من خالل املنظمات اإلقليمية 
ــاً للنســـــخة العامة للســـــجل العاملي ســـــوف يُقّدم يف حدث جانيب   Mosteiroلغت الســـــيدة األمساك. وأب  ن عرضـــ املشـــــاركني 

  خالل الدورة القادمة للجنة مصايد األمساك. 
  

وأعطى املشــــارك من هيئة مصــــايد أمساك التونة يف احمليط اهلادئ معلومات عن الوضــــع احلايل لتنفيذ أرقام املنظمة   - 36
يف املائة من ســفن هذا األســطول  40ضــمن إطار القائمة املوحدة للســفن املصــرّح هلا صــيد التونة، وذكر أن   البحرية الدولية

  .حتمل أرقام املنظمة البحرية الدولية
  

التصـــــــاالت يف جدول أعمال االجتماع التايل جملموعة العمل من أجل و   - 37 اتفق املشـــــــاركون على إدراج بند خاص 
دة األمهية واملشاركة     .مناقشة السبل لز
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  دعم تنمية القدرات 
  

مج املنظمة  Camilleriقّدم السـيد   - 38 العاملي  اآلليات املختلفة املرتقبة ملسـاعدة الدول النامية وخباصـة من خالل بر
ــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء، والصــــكوك واألدوات املكّملة له. وشــــرح أن املنظمة  لتنمية القدرات دعماً لالتفاق بشــ

لنســـبة إىل اإلطار الوطين الســـياســـايت، والقانوين، واملؤســـســـايت  تقدم املســـاعدة على أســـاس عملية تقييم االحتياجات ُجترى 
ا.والتشغيلي الضروري لتض   طلع دولة العلم، وامليناء، والدولة الساحلية ودولة السوق مبسؤوليا

  
لســــــجل العاملي إىل أنه ميكن تلقي الدعم لتنفيذ الســــــجل العاملي على املســــــتوى   - 39 وأشــــــارت جمموعة العمل املعنية 

مج املذكور آنفاً، وعّرب بعض املشاركني عن اهتمامهم يف تلقي هذه  الوطين سرع وقت ممكن.من خالل الرب   املساعدة 
  

  لجنة مصايد األمساكل الثالثة والثالثني ةدور الإىل  املقدمةالتوصيات 
  

االجتماع، جيب أن تُقّدم إىل جلنة مصـــايد افتتح الرئيس النقاشـــات مشـــرياً إىل أن املســـائل التالية، اليت أُثريت خالل    - 40
لتوصيات اليت وجهتها جمموعة العمل  لسجل العاملي يف اجتماعها الثالث األمساك مرفقًة   : املعنية 

 
ا و   -41 لســجل العاملي على توجيه التوصــيات التالية إىل جلنة مصــايد األمساك يف دور اتفقت جمموعة العمل املعنية 

  والثالثني:الثالثة 
  

  اللجنة مدعوة إىل ما يلي: إنّ 
 

 ات واالتصاالت القائمة اإلقليمية والثنائية من جيب أن تستفيد الدول ومنظمة األغذية والزراعة من االجتماع
 أجل تعزيز املشاركة يف السجل العاملي واستخدامه.

  سرع ما ميكن، وأن تُعلم الدول مسبقاً مبوعد حصول ذلك جيب أن تتيح املنظمة السجل العاملي للجمهور 
ا.  حىت تتمكن من التحّقق من بيا

 بادل اآليل للمعلومات اليت توضع يف السجل العاملي، من أجل حتسني ُتشجع الدول على استخدام اآلليات للت
 جودة وتوفر املعلومات.

  
ـــيات بنّص تفســــــــــــــريي، وأـنه ـقد يُطـلب إىل   - 42 األمـاـنة إجراء تغيريات حتريرـية على واتفق على أن ترتافق هـذه التوصــــــــــــ

 التوصيات املتفق عليها.

  االجتماع نتائجاعتماد 
  

لســــــجل العاملي  اعتمدت جمموعة العمل   - 43 أبريل/نيســــــان    13اليت خلص إليها االجتماع يوم اجلمعة يف   النتائج املعنية 
 على النحو التايل:  2018



8 

 

ألخبار السـارة عن   - 44 قشـت السـبل لرفع عدد الدول اليت  رّحبت جمموعة العمل  د املشـاركة يف السـجل العاملي، و ازد
ثة والثالثني للجنة مصــــــــــايد األمساك. وهذا يشــــــــــمل تعزيز مشــــــــــاركة املنظمات اإلقليمية  تقدم املعلومات قبل انعقاد الدورة الثال 

ي. واتفقت جمموعة العمل على أمهية نشــر  إلدارة مصــايد األمساك يف العملية من خالل الروابط بنظام املعلومات للســجل العامل 
  عات الثنائية بني الدول لتشجيع املشاركة. الرسالة يف اجتماعات املنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك واالجتما 

 
وأشـــارت جمموعة العمل إىل العديد من املواضـــيع املشـــرتكة يف جتارب الدول جلهة إضـــافة املعلومات عن ســـفنها يف   - 45

الســـــجل العاملي، مبا يف ذلك احلاجة إىل ضـــــمان تواؤم القوانني واألنظمة الوطنية مع املتطلبات، وقيمة العمل على الصـــــعيد 
ت بشــأن إدارة  اإلقليمي لتقاســم املوارد واخلربات، وضــرورة حتديد الســلطات الوطنية املســؤولة عن توفري املعلومات، والتحد

ت املتأتية عن نظم ومصادر    متعددة.البيا
  

يضـاً وشـّددت جمموعة العمل على ضـرورة الرتكيز على املعلومات عن تفاصـيل السـفن يف هذه املرحلة األولية، إمنا أ  - 46
  على أمهية وحدات معلومات أخرى، وخباصة التفاصيل التارخيية وتفاصيل عن الرتاخيص لدعم عملية حتليل املخاطر.

  
ت يف احلصــــول A.1117)30الدولية والقرار (  ويف ما يتعلق برقم املنظمة البحرية  - 47 ، أشــــارت عدة دول إىل الصــــعو

ــألة. وّمت التشــــديد على أنه قد  على رقم ضــــمن مهلة زمنية قصــــرية لبعض فئات الســــفن، قشــــت الســــبل ملعاجلة هذه املســ و
ا الوطنية لتجعل اســــــــتخدام أرقام املنظمة البحرية الدولية   ملزماً، وعلى أن املنظمات اإلقليمية ينبغي للدول تعديل تشــــــــريعا

  إلدارة مصايد األمساك قد حتتاج إىل حتديث تدابريها حسب االقتضاء، كخطوة أوىل.
  

لســــجل العاملي اقرتاحات لتحســــني الوظائف مبا يف ويف  - 48  ما يتعلق بنظام املعلومات، قّدمت جمموعة العمل املعنية 
ــة بســــفن بلد   ، وإمكانية صــــدارها العامواحد (اليت تقتصــــر على املزّود) للتحقق منها قبل إذلك اســــتخراج املعلومات اخلاصــ

  .وما إىل ذلك البحث، وإدارة األحرف غري الالتينية، إضافة صوٍر للسفن إليها، ومعلومات موجزة عن معايري 
  

للمصـــــــــــادقة على املعلومات  ويف ما خيّص تقدمي املعلومات، ّمت التأكيد جمدداً على ضـــــــــــرورة وضـــــــــــع وثيقة مع قواعد   - 49
لة. عالوًة على ذلك، من شـــأن مواد توجيهية أخرى مثل املواد التعليمية على االنرتنت بشـــأن حتم  ت  وتعليمات مفصـــّ يل البيا

  ووظائف البحث أن تيّسر املشاركة وتدعم االتصاالت/اإلعالن. 
  

لتطورات األخرية يف قـائمـة مـدّونـة األمم املتحـدة  - 50 ملواقع التجـارة والنقـل، وطلبـت جمموعـة العمـل من  وُأحيط علمـاً 
 األمانة دراسة قابلية تطبيقها يف السجل العاملي يف هذه املرحلة.

 
لتصــــنيف اجلديد للســــفن املقرتح من  ويف ما يتع   - 51 ، اتفقت جمموعة العمل فريق العمل املعين بتنســــيق اإلحصــــاءات لق 

التصنيف الدويل املوّحد لسفن الصيد حسب أنواع السفن، حبيث تشمل جمموعة واسعة على ضرورة توسيع النقاشات ملراجعة  
ــايد األمساك. وشـــــــّددت جمم  ــاءات مصـــــ ــنيف، رغم أنه ُوضـــــــع من اخلرباء يف جماالت غري إحصـــــ وعة العمل على أن هذا التصـــــ

تفاقات الدولية. وأشـارت جمموعة  ألغراض إحصـائية، ُيسـتخدم يف جماالت أخرى مثل عمليات الصـيد، واملراقبة واملراجع يف اال 
ــنيف إىل حّد ك  ــة، ال جيب الدمج بني فئات التصـــــ ــورة خاصـــــ ــيد بصـــــ ــفن غري املعّدة للصـــــ ــبة إىل الســـــ لنســـــ بري،  العمل إىل أنه 

والدعم ختضـع لصـكوك وأدوات خمتلفة ملكافحة الصـيد غري القانوين دون إبالغ ودون   اإلمداد أن أنواعاً خمتلفة من سـفن   سـيما 
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مثلـة حمـددة حيـث قـد يكون من اهلـام وضــــــــــــــع تصــــــــــــــنيف منفصــــــــــــــل، مثـل ســــــــــــــفن  تنظيم.  وأحـاطـت جمموعـة العمـل علمـاً 
ــفن الصــــ  ــة ألدوات جتميع األمساك، والســ ــفن الدعم/املناقصــ ــتزراع األمساك   اإلمداد هاريج/ســ ــاركة يف اســ ــاعدة املشــ ــفن املســ والســ
رة هذه املســـــألة يف الوقت الرا  1984البحرية. واتفق على مواصـــــلة اســـــتخدام تصـــــنيف عام  هن، وعلى تشـــــجيع الدول على إ

ت ذات الصلة للمنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك.    ضمن املنتد
  

لتطورات احلاصـلة على صـعيد ويف ما يتعلق بلغة م   - 52 صـايد األمساك للتبادل اإللكرتوين العاملي، رّحبت جمموعة العمل 
ــايد األمسا  ــري التجارة واملعامالت  توحيد تبادل املعلومات عن مصـــــ ك من خالل عملية عاملية يف إطار مركز األمم املتحدة لتيســـــ

ثل تسهيل التبادالت، واستدامة العملية بعد تنفيذها، وقابلية تطبيقها  التجارية اإللكرتونية، ونظرت يف املنافع العديدة املقدمة م 
لنســـــــــــــــبة إىل الســــــــــــــجـل الـعاملي ونظم ـمماثـلة أخرى. وتشــــــــــــــجع  جمموعـة العمـل اـلدول على البحـث يف التـقدمي اآليل وجـدواهـا 

ا. للمعلومات إىل السجل العاملي من خالل هذه اآللية اليت قد تؤدي إىل حتسني تواتر عملية حتدي    ث املعلومات وجود
  

ا أن تربط نتائج   - 53 لنظر إىل أن السجل العاملي يتضمن بشكل أساسي معلومات عن سفن الدول من شأ التفتيش  و
يف ســـفينة معّينة، كّررت جمموعة العمل التأكيد على أمهية اإلســـراع بتنفيذ وإصـــدار الســـّجل العاملي لدعم تنفيذ االتفاق بشـــأن 

ت. وميكن للســــجل العاملي أيضــــاً أن يدعم حتليل املخاطر يف هذه التدابري اليت تتخ  ذها دولة امليناء وخاصــــة للتحقق من البيا
ن يكون مبثابة مقدمة لوضـــــــــــــع النظام العاملي لتبادل معلومات التفتيش يف إطار االتفاق بشـــــــــــــأن تدابري دولة املرحلة األوىل، وأ 
لســـــــــــجل العاملي مثل املعايري،  خاصـــــــــــة، فإن العمليات اليت جرى   ة امليناء. وبصـــــــــــور  تطويرها من خالل جمموعة العمل املعنية 

التفاق بشـــأن تدابري  واألشـــكال وآليات تبادل املعلومات توّفر قاعدًة جيدة  لإلســـراع يف وضـــع آلية تبادل املعلومات اخلاصـــة 
ــم  ــًة لتقاسـ ــئة دولة امليناء. عالوًة على ذلك، أُشـــري إىل أن الســـجل العاملي يوّفر فرصـ ــأن االمتثال، غري تلك الناشـ املعلومات بشـ

فرصــــًة لغري األطراف لنشــــر املعلومات، يف  عن عمليات التفتيش، على الصــــعيد العاملي. أخرياً، ميكن للســــجل العاملي أن يوّفر 
  حال قّرر األطراف يف االتفاق بشأن تدابري دولة امليناء حصر تبادل املعلومات بني األطراف فقط. 

  
ــبكي وقد يكو   - 54 لســـــجل العاملي من خالل املوقع الشـــ ــيق الوطنية املعنية  ــأن جهات التنســـ ــم املعلومات بشـــ ن تقاســـ

لسجل العاملي مفيداً  دة املشاركة وتيسري االتصال بني الدول. اخلاص    جداً لز
  

ــيد غري القانوين د   - 55 ــية ملكافحة الصـــ ــاســـ ون إبالغ واتفقت جمموعة العمل على أن الســـــجل العاملي يشـــــكل أداًة أســـ
ط العمليات اإلدارية، مثل  ر وتبســــــّ التأكد من ودون تنظيم ســــــيما أنه يتيح املعلومات. ومن شــــــأن هذه املعلومات أن تقصــــــّ

صــــحة املعلومات، ومنح اإلذن للســــفينة لدخول امليناء، فضــــًال عن تنفيذ مشــــاريع أخرى مثل توثيق املصــــايد وإمكانية تتّبع 
رها. وسوف تستفيد سفن الصيد م  ن هذه املعلومات أيضاً.آ

 
دة بروز األداة مبـا يف ذـلك يف جلـنة   - 56 ــاـيد األمسـاك، ويف اجتمـاعـات وـقّدمـت جمموعـة العمـل عـدة اقرتاحـات لز مصــــــــــــ

حة املواد عرب املوقع الشـــــــــــبكي، كما اقرتحت إدراج بند يف جدول  املنظمة اإلقليمية إلدارة مصـــــــــــايد األمساك ومن خالل إ
     االجتماع القادم جملموعة العمل.األعمال عن االتصال يف
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مج العـاملي للمنظمـة لتنميـة لفرص املتـاحـة لـدعم تنميـة القـدرات م اوأحـاطـت جمموعـة العمـل علمًـ   - 57 ن خالل الرب
لقدرة على مكافحة الصــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، مبا يف  القدرات يف جمموعة واســــعة من اجملاالت املتعلقة 

دعم احملدد للمشــاركة يف الســجل العاملي. وُتشــّجع الدول بصــورة خاصــة على الســعي إىل احلصــول على الدعم، عند ذلك ال
  االقتضاء، بشأن تطوير نظم املعلومات املتكاملة وآليات تبادل املعلومات بشكل آيل.

  جملموعة العمل املقبلاالجتماع انعقاد ومكان موعد 
  

. وعرضــــــــــــــت مجهورـية كور 2019لســــــــــــــجـل العـاملي عقـد اجتمـاعهـا اخلـامس عـام  اتفقـت جمموعـة العمـل املعنـية  - 58
  استضافة االجتماع القادم.

  اختتام االجتماع
  

م القّيمة، وخباصـــــة  Mosteiroعّربت الســـــيدة   - 59 ا جلميع املشـــــاركني على مســـــامها لنيابة عن األمانة، عن امتنا  ،
ئب الرئيس وموظفي هيئة أمساك مشاالرئيس،  م الكرمية يف التنظيم ومســـاندة االجتماع. و ل شـــرق األطلســـي على مســـاعد

  وذّكرت جمموعة العمل بضرورة توسيع نطاق املشاركة، وتطّلعت إىل تعزيز التعاون مع مجيع املشاركني.
  

لوكالة األمانة ومجيع املشــاركني على العمل التحضــريي الذي قاموا به، وعلى املناقشــات   -60 املثمرة وشــكر الرئيس 
.2018أبريل/نيسان  13يف  13:15اليت جرت خالل االجتماع وأعلنت اختتام االجتماع يف متام الساعة 
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   الملحق  1
 جدول األعمال واجلدول الزمين

Wednesday 11 April 2018 

Morning, 09:30 – 12:30 

1. Opening of the meeting 

2. Election of the Chairperson and Vice-Chairperson 

3. Adoption of the agenda and arrangements for the meeting  

4. Progress report and state of affairs of the Global Record Programme 

5. States’ experiences in data upload 

LUNCH 

Afternoon, 14:00 – 17:00 

6. IMO Amendment Resolution A.1117(30) 

7. Global Record information system updates 

8. ISSCFV1 – vessel types (fishing vessels, transhipping vessels, supply vessels) 

Thursday, 12 April 2018 

Morning, 09:30 – 12:30 

9. Data exchange standards and mechanisms: Fisheries Language for Universal eXchange 
(FLUX). 

10. Support for the implementation of the FAO Agreement on Port State Measures 

LUNCH  

Afternoon, 14:00 – 17:00 

11. Broadening States’ participation prior to public release 

12. Capacity development support 

Friday, 13 April 2018 

Morning 

Free 

(preparation of draft conclusions and recommendations) 

Afternoon 14:00 – 17:00 

13. Recommendations to the Thirty-third session of COFI 

14. Adoption of conclusions of the meeting 

15. Date and venue for the next meeting of the Working Group  

16. Closure of the meeting  

 
1 International Standard Statistical Classification of Fishing Vessels 
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  الملحق  2

ئق  قائمة الو
 

  Working documents 

GRWG/4/2017/1 Provisional Agenda and Timetable 

GRWG/4/2017/2 Discussion items 

Information documents 

GRWG/4/2018/Inf.1 List of documents 

GRWG/4/2018/Inf.2 List of participants 

GRWG/4/2018/Inf.3 Report of the first meeting of the Global Record Working Group 

GRWG/4/2018/Inf.4 
Report of the meeting of the Global Record Specialised Core Working 
Groups 

GRWG/4/2018/Inf.5 Report of the second meeting of the Global Record Working Group 

GRWG/4/2018/Inf.6 Report of the third meeting of the Global Record Working Group 

GRWG/4/2018/Inf.7 Report of the 32nd Session of the Committee on Fisheries 

GRWG/4/2018/Inf.8 IMO Ship Identification Number Scheme. IMO Resolution A.1117 (30)  

GRWG/4/2018/Inf.9 
CWP proposed amendments to the International Standard Statistical 
Classification of Fishing Vessels 

GRWG/4/2018/Inf.10 ISSCFV (1984 classification) currently in use in the Global Record 

GRWG/4/2018/Inf.11 ISSCFG (1980 classification) currently in use in the Global Record 

GRWG/4/2018/Inf.12 UN/CEFACT FLUX Brochure 
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وية جملموعة العمل الفنية واالستشارية غري الرمسية املفتوحة العض الرابعتتضمن هذه الوثيقة تقرير االجتماع 
لسجل العاملي. وخالل هذا االجتماع، أبدى خرباء من األعضاء ومراقبون من جلنة مصايد األمساك  املعنية 

عتباره أداة ملكا فحة يف منظمة األغذية والزراعة رأيهم يف اخلطوات املقبلة من أجل تطوير السجل العاملي 
 الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.
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