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  إعداد الوثيقة 
 

لسجل العاملي يف تقرير عن االجتماع اخلامس جملموعة العمل الفنية واالستشارية غري الرمس ية مفتوحة العضوية املعنية 
ر  14إىل  13العاصمة الكورية سول يف الفرتة من  . وتشكل االستنتاجات اليت انتهى إليها االجتماع، كما 2019مايو/أ

  اتفق عليها املشاركون، جزًءا ال يتجزأ من التقرير.
لصيغة  ا.متت إعادة نسخ املواد الواردة يف املالحق    اليت ُقدمت 

 

  ُمـلخــص
واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية  منظمة األغذية والزراعة حضر االجتماع خرباء من الدول األعضاء يف 

ست 
ُ
مج السجل العاملي؛ واملعايري الدولية امل خدمة  الدولية. ومشلت األمور اليت نوقشت ما يلي: تقرير مرحلي والوضع الراهن بشأن بر

ت والدور املنوطة به اهليئات اإلقليمية ملصائد األمساك ودعم االتفاق بشأن التدابري اليت   يف السجل العاملي؛ وآليات تبادل البيا
  تتخذها دولة امليناء. 

لسجل العاملي إىل أن تواصل الدول حتميل السفن وصيانتها وحتديثها وأن تقدم جمموعة أك  رب من  دعت جمموعة العمل املعنية 
نظمة البحرية الدولية لسفنها. وقد دعم جمموعة العمل املعنية  

ُ
املعلومات عن سفنها، كما شجع الدول للحصول على أرقام امل

اية عام  األمر الذي من شأنه حتسني أداء    2019لسجل العاملي التطورات املخطط هلا للنظام، واليت سيتم استكماهلا حبلول 
ت شركة  النظام وتيسري تبادل امل  ت تلقائًيا، مبا يف ذلك الروابط مع قاعدة بيا علومات يف املستقبل من خالل آليات حتميل البيا

ت اإلقليمية القائمة. كما   ت اهليئات اإلقليمية ملصائد األمساك  وغريها من قواعد البيا "آي اتش اس ماريتامي تريد" وقواعد بيا
لسجل ا  لعاملي على استخدام التعديالت املدخلة على التصنيف اإلحصائي الدويل املعياري ملعدات  وافقت جمموعة العمل املعنية 

الصيد يف نظام معلومات السجل العاملي، واليت مت اعتمادها خالل اجللسة اخلامسة والعشرين لفريق التنسيق العامل املعين  
ف اإلحصائي الدويل املعياري ملعدات الصيد حسب  حصاءات مصائد األمساك. ويف استعراضها للتعديالت املقرتحة للتصني 

لسجل العاملي أمهية أن تنعكس استنتاجات جمموعة العمل األساسي بشأن   أنواع السفن، أكدت جمموعة العمل املعنية 
ل  ت يف توصياته النهائية املقرر عرضها على فريق التنسيق العامل. والحظت جمموعة العمل املعنية  سجل العاملي  اشرتاطات البيا

ت يف إطار نظام معلومات السجل العاملي. ويف هذا السياق، رأت اجملموعة أن   أمهية استخدام قوائم مرجعية معيارية لتقدمي البيا
ت نظام  أكد  متثل معيارًا دولًيا مناسًبا لتحديد املوانئ املشمولة يف النظام. كما شفرة األمم املتحدة ملواقع التجارة والنقل إمكا

ت املؤمتتة، وال سيما من خالل استخدام نظام املعلومات   لسجل العاملي أنه يُفضل آليات تبادل البيا جمموعة العمل املعنية 
ت.   ت وموثوقيتها، وكفاءة حتميل البيا سَبق؛ مثل مركز األمم املتحدة لتسهيل التجارة واألعمال التجارية لضمان دقة البيا

ُ
امل

لسجل العاملي دور السجل العاملي، بوصفه أحد أهم األدوات الالزمة للتنفيذ الفعال  وأخريًا، الحظت  جمموعة العمل املعنية 
لالتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دول امليناء، مما يسهل من عملية التحقق املتبادل من املعلومات وحتليل املخاطر أثناء اختاذ  

لدخول إىل امل  يناء أو تفتيش سفينة أجنبية. كما أقر بعض املشاركني بفائدة السجل العاملي اليت أصبحت  القرارات قبل السماح 
  أداة إلزامية. 
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  افتتاح االجتماع
استضافت وزارة احمليطات واملصائد جبمهورية كور االجتماع اخلامس جملموعة العمل الفنية واالستشارية غري الرمسية  –1

، خالل الفرتة من  لسجل العاملي يف سول، مجهورية كور ر  14و 13مفتوحة العضوية املعنية  . وحضر 2019مايو/أ
وست منظمات حكومية دولية وأربع منظمة األغذية والزراعة ضاء يف دولة من الدول األع 64مشارًكا من  96االجتماع 

  .3منظمات غري حكومية ووفد منظمة الفاو. وترد قائمة املشاركني يف امللحق 

، املسؤول عن فرع عمليات وتكنولوجيا الصيد مبنظمة الفاو، عن انعقاد Matthew Camilleriأعلن السيد –2
ملشاركني كما أع ستضافة االجتماع. منظمة األغذية والزراعة رب عن امتنان االجتماع ورحَّب  جلمهورية كور لتفضلها 

مج السجل كما وجَّه الشكر لالحتاد األورويب وأيسلندا وإسبانيا والسويد ومجهورية كور على مسامهتهم الكرمية يف متويل بر
  العاملي.

ئب وزير احمليطات واملصاJoon-wook Choiألقى السيد –3 ، الكلمة الرتحيبية.،    ئد يف مجهورية كور

  ترتيبات االجتماع
املشاركني علًما برتتيبات االجتماع، مذكرًا بطبيعته غري الرمسية ومفتوحة Matthew Camilleriأحاط السيد –4

دف تقدمي التوجيه التقين لتطوير نظام  معلومات السجلالعضوية، موضًحا أن املشاركني حيضرون بصفتهم الشخصية 
  العاملي.

  اعتماد جدول األعمال
لسجل العاملي جدول األعمال بصيغته الواردة يف امللحق –5   .1اعتمدت جمموعة العمل املعنية 

مج السجل العاملي   التقرير املرحلي والوضع الراهن بشأن بر
لوضع الراهن بشأن نظام معلو منظمة األغذية والزراعة  أحاطت  –6 مات السجل العاملي. ومت التنويه املشاركني علًما 

ُتشارك يف نظام معلومات السجل العاملي، وهي موزعة ضمن مناطق منظمة األغذية والزراعة دولة عضًوا يف  55إىل أن 
، وإثنا عشر من منظمة األغذية والزراعة  على النحو التايل: سبعة من إفريقيا، ومخسة من آسيا، وستة وعشرون من أورو

تينية ومنطقة البحر الكارييب، وواحدة من مشال أفريقيا والشرق األدىن، واثنتان من أمريكا الشمالية، وثالثة منأمريكا الال
سفينة يف نظام معلومات السجل العاملي، مبا يف ذلك السفن  083 9جنوب غرب احمليط اهلادئ. وقد مت حتميل ما جمموعه  

لسجل العاملي مبشاركة دول إضافيةاليت تقل محولتها اإلمجالية أو تزيد عن مائة ط  ن. ورحبت جمموعة العمل املعنية 
ت، منذ االجتماع األخري للفريق العامل بشأن السجل العاملي يف أبريل/نيسان   دة حتميل البيا ، غري أن 2018واإلشادة بز

لسجل العاملي الحظ أيًضا أنه يلزم تشجيع املزيد من الدول ع لى املشاركة، ال سيما من مناطق جمموعة العمل املعنية 
معينة، وأنه ينبغي للدول املشاركة أن تسعى جاهدة إىل توفري جمموعة أكرب من املعلومات للنظام مع ضمان أن تظل هذه 

ت ُحمدَّثة.   البيا
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ت إىل نظام معلو   –7 ت اليت متت مواجهتها على الصعيد الوطين يف حتميل البيا مات  أعرب بعض املشاركني عن التحد
لقدرات، فضًال عن قضا إمكانية الوصول بسبب حمدودية السجل العاملي، مبا يف ذلك القيود القانونية والتقنية وتلك املتعلقة 
ت آلًيا لتيسري ت عن طريق وجود آليات تبادل البيا إلنرتنت. ومت التنويه إىل أنه ميكن التصدي لبعض هذه التحد االتصال 

ت يف  على أن التعاون املشرتك بني الوكاالتمنظمة األغذية والزراعة  نظام معلومات السجل العاملي. كما أكَّدْت    إدخال البيا
ت املقدمة إىل النظام. وعالوة على ذلك، أكدت   منظمة األغذيةعلى الصعيد الوطين أمر أساسي لضمان موثوقية ودقة البيا

ت آلًيا، مبا يف ذلك نسخ أخف من النظام تتوافق مع األجهزة احمل والزراعة     مولة.على أنه جيري استكشاف آليات لتحميل البيا

حلصول على أرقام املنظمة البحرية الدولية  –8 ا فيما يتعلق  ر ت اليت مت إ  1أعرب املشاركون عن قلقهم إزاء الصعو
لسفنهم، كما أعربوا عن قلقهم إزاء ازدواجية أرقام املنظمة البحرية الدولية. وأوضح املشارك من املنظمة البحرية الدولية أنه 

زدواجية أرقام املنظمة البحرية الدولية، كما أوضح أن حجم سفن الصيد املؤهلة للحصول على مت وضع إجراءات لتفادي ا
  مرتًا. 12أرقام املنظمة البحرية الدولية قد ينخفض قريًبا إىل تلك السفن األقل من 

لشكر منظمة األغذية والزراعة قدمت  –9 للمنظمة  عرًضا مباشرًا لنظام معلومات السجل العاملي. وتوجه املشاركون 
ت يف فهم ت إىل نظام معلومات السجل العاملي. كما الحظ املشاركون صعو ا خالل عملية حتميل البيا على مساعد

إلضافة إىل ذلك، طلب املشاركون  ت. و رسائل اإلخطار اخلاطئة و/أو غري املتسقة اليت مت تلقيها أثناء عملية حتميل البيا
مك ان الدولة الساحلية أن ُتدخل معلومات إىل السجل العاملي عن السفن اليت ترفع أعالًما إيضاًحا بشأن ما إذا كان 

لصيد يف مياه هذه الدولة. وأوضحْت منظمة األغذية والزراعة أن الدول الساحلية اليت تصدر  أجنبية املسموح هلا 
عن هذه األذون مباشرًة، غري أنه ال يسمح أذون/تراخيص صيد للسفن اليت ترفع أعالًما أجنبية، حيق هلا حتميل معلومات 

  للدول الساحلية بتحميل تفاصيل عن السفن اليت ترفع أعالًما أجنبية.

ا حتسني السجل العاملي، مبا يف ذلك: إضافة   –10 لسجل العاملي مقرتحات من شأ قدمت جمموعة العمل املعنية 
حة   النظام جبميع لغات األمم املتحدة الست؛ وتقدمي توضيح حقل حبث عن دولة العلم داخل حقول البحث األساسية؛ وإ

ت.  دة املواد اإلعالمية لدعم حتميل البيا ت ملختلف الوحدات؛ وضرورة تطوير القدرات وز عن أدوار مقدمي البيا
ام متاًحا يف إىل االقرتاحات اليت قدمها املشاركون وأكدت أنه من املقرر أن يكون النظمنظمة األغذية والزراعة وأشارْت 

مج العاملي للتنمية التابع  اية األمر جبميع لغات األمم املتحدة الست، وأن املساعدة تقدم إىل البلدان من خالل الرب
  بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء والصكوك الدولية التكميلية. 2009لتنفيذ اتفاق عام نظمة األغذية والزراعة مل

عن اإلصدار املرتقب للنسخة اجلديدة من نظام معلومات السجل العاملي يف ذية والزراعة منظمة األغأعلنْت   –11
، ووصفْت التطورات البارزة يف النسخة اجلديدة؛ حيث تشمل هذه التطورات، ترحيل النظام2019النصف الثاين من عام 

دة ثبات اخلادم وتوفري أداء أفضل للنظام وحتسني اآلليات احل ت، إىل السحاب لز الية وإنشاء آليات جديدة لتحميل البيا
دة إمكانية الوصول من خالل التوافق مع األجهزة احملمولة. ت، وز ا مرئيات ُحمسَّنة للبيا  إىل جانب واجهة نظام جديدة 

/https://imonumbers.ihs.com يمكن طلب أرقام المنظمة البحرية الدولية من الرابط التالي: 1
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املعايري الدولية املُستخدمة يف السجل العاملي: التصنيف اإلحصائي الدويل املوحد لسفن الصيد  والتصنيف 
  اإلحصائي الدويل املعياري ملعدات الصيد وشفرة األمم املتحدة ملواقع التجارة والنقل 

، اليت 1980التعديالت على التصنيف اإلحصائي الدويل املعياري ملعدات الصيد منظمة األغذية والزراعة قدمْت  –12
لسجل العاملي على أن مت اعتمادها يف اجللسة اخلامسة والعشرين لفريق التنسيق العامل. ووافقت  جمموعة العمل املعنية 

حيل التصنيف اإلحصائي الدويل املعياري ملعدات الصيد حمل النسخة السابقة يف نظام معلومات السجل العاملي كقائمة 
  مرجعية ملعدات الصيد.

ملوحد لسفن الصيد.العملية اجلارية املرتبطة بتعديل التصنيف اإلحصائي الدويل امنظمة األغذية والزراعة  وصفْت   –13
لسجل العاملي، اجتمع جمدًدا فريق العمل األساسي بشأن اشرتاطات  وبناًء على طلب االجتماع الرابع جملموعة العمل املعنية 
ت لتقدمي توصيات بشأن التعديالت املقرتحة على التصنيف اإلحصائي الدويل املوحد لسفن الصيد. وقد قدمت هذه  البيا

  لرد من جانب أمانة فريق التنسيق العامل وفُتحت للمناقشة خالل االجتماع. التوصيات مشفوعةً 

وأكدت جمموعة العمل على احلاجة إىل النظر يف التوصيات الرئيسية اليت قدَّمها فريق العمل األساسي بشأن  –14
ت. ويف هذا السياق، أجرى االجتماع اخلامس جملموعة العمل استعراضا  متعمقا للتصنيف اإلحصائي اشرتاطات البيا

الدويل املوحد لسفن الصيد. ومت عرض الوثيقة اليت مت االنتهاء إليها، املرفقة يف امللحق الرابع، يف اجللسة السادسة والعشرين 
عدَّل.

ُ
لنظر قبل اعتماد التصنيف اإلحصائي الدويل املوحد لسفن الصيد امل   لفريق التنسيق العامل للتفضل 

شفرة األمم املتحدة ملواقع التجارة والنقل، اليت نوقشت يف االجتماعات السابقة غذية والزراعة منظمة األ قدمت  –15
لسجل العاملي يف سياق إمكانية استخدامها كمعيار دويل ملواقع املوانئ يف نظام معلومات السجل جملموعة العمل املعنية 

ن 2018ارة والنقل يف ديسمرب/كانون األول عام العاملي. ومبناسبة مراجعة شفرة األمم املتحدة ملواقع التج ، عرض السيد 
لسجل العاملي حول شفرة  تشانغ، موظف جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألورو مقطع فيديو على جمموعة العمل املعنية 

  األمم املتحدة ملواقع التجارة والنقل.

ىن للدول أن تطلب شفرة األمم املتحدة ملواقع التجارة نوَّهت جمموعة العمل إىل أن هناك عملية قائمة حىت يتس  –16
والنقل للموانئ اليت مل ُخيصَّص هلا يف الوقت الراهن شفرة. ويف هذا السياق، لوحظ أن تعيني نقاط االتصال الوطنية وإبالغها 

وعالوة على ذلك، مت التنويه إىل أنه   إىل أمانة شفرة األمم املتحدة ملواقع التجارة والنقل يُعد أمرًا حامسًا لتيسري هذه العملية.
ت فرعية للتمييز بني ُخمتلف املناطق داخل امليناء.   جيري النظر يف إدراج مدو

ت شفرة األمم املتحدة ملواقع التجارة والنقل ُمتّثل معيارًا دولًيا مناسًبا لتحديد املوانئ   –17 ورأى املشاركون أن إمكا
ملا أنه مل تُعنيَّ شفرة األمم املتحدة ملواقع التجارة والنقل جلميع املوانئ يف الوقت احلايل، املشمولة يف النظام. وعلى كٍل، وطا

عتبارها الشفرة املرجعية الوحيدة ملواقع املوانئ.  لسجل العاملي خماوفًا بشأن إدراجها  فقد أبدت جمموعة العمل املعنية 
عتبارها قائمة مرجعية وأن تكون هي لذلك، مت االتفاق على ضرورة أن ُتدرج شفرة األمم امل تحدة ملواقع التجارة والنقل 

  اخليار املفضل، مع ترك إمكانية استخدام رمز بديل.
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ت والدور املنوطة به اهليئات اإلقليمية ملصا   د األمساك يآليات تبادل البيا
ه:استعراًضا لوظيفة وحالة خمتلف آليات حتميل المنظمة األغذية والزراعة قدمْت  –18 وجز أد

ُ
ت، على النحو امل   بيا

منوذج إلكرتوين: إدخال يدوي عن طريق منوذج على شبكة اإلنرتنت. وهذا غري متوافر يف الوقت احلايل سوى  -
  يف البيئة التطويرية لإلصدار اجلديد من نظام معلومات السجل العاملي.

نذ إطالق النظام يف أبريل/نيسان . وتعمل مCSVحتميل امللف: التحميل اليدوي عن طريق ملفات بصيغة -
2017.  

ت - ألمم املتحدة من أجل التحويل التلقائي للبيا عن طريق اللغة املتداولة ملصائد األمساك ألغراض التبادل العاملي 
من سجل إحدى السفن. ريثما ُجيرى تنفيذ واختبار البلدان واستخدام املنظمات اإلقليمية إلدارة مصائد األمساك 

ألمم املتحدة.أو    عزمها استخدام اللغة املتداولة ملصائد األمساك ألغراض التبادل العاملي 

ت الوطنية املختارة من نظام معلومات السجل العاملي اليت ختضع - عن طريق أنظمة السجل اإلقليمية: إدخال البيا
جل العاملي واألنظمة اإلقليمية ذات ملراجعة البلدان واعتمادها ريثما ُجيرى إنشاء رابط بني نظام معلومات الس

  الصلة. 

ت األساسية اخلمسة للسفن الوطنية IHS Maritime and Tradeعن طريق شركة "- ت حقول البيا ": استرياد بيا
لسجل العاملي، واليت ختضع ملراجعة  ت آي اتش اس ماريتامي تريد ذات الصلة  كافة اليت توجد لدى قاعدة بيا

  ا. قيد التنفيذ.البلدان واعتماده

بتة للسفن اليت ترغب يف إنشاء اتصال بيين "نظام إىل نظام". برامج التطبيق من خالل واجهة - : يضم سجالت 
  قيد التنفيذ.

، اخلبرية من فريق املتخصصني يف مصائد األمساك املستدامة، الذي أنشئ Marjoleine Karperقدمت السيدة  –19
ألمم املتحدة، فوائد استخدام اللغةلتعزيز وتيسري ودعم تنفيذ اللغة امل تداولة ملصائد األمساك ألغراض التبادل العاملي 

لسجل العاملي  املتداولة ملصائد األمساك من أجل تبادل املعلومات عن مصائد األمساك. كما أكدت جمموعة العمل املعنية 
ت املؤمتتة، وال سيما من خالل استخدام مثل اللغة املتداولة لضمان دقة   برامج التطبيقواجهة    تفضيلها آلليات تبادل البيا

ت. ت وموثوقيتها، وكفاءة حتميل البيا   البيا

بالغ Hrannar Asgeirssonقام السيد   –20 ، املشارك من أمانة جلنة مصائد األمساك يف مشال شرق احمليط األطلسي، 
لتقدم احملرز يف تنفيذ اللغة املتداولة ضمن جلن ة مصائد األمساك يف مشال شرق احمليط األطلسي، وتبادل جمموعة العمل 

ت مصائد األمساك مع األطراف املتعاقدة مع اللجنة وفيما بينها، وكذلك مع اهليئات األخرى ذات املعلومات بشأن بيا
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ت املتعلقة مبصائد األمساك لدعم حتليل املخاطر. كما عز  ز بعض املشاركني الصلة، كما أكَّد على أمهية املعلومات والبيا
ت وموثوقيتها على حنو موحد. ثلى وضمان دقة تبادل البيا

ُ
  أمهية استخدام اللغة املتداولة لتحقيق الكفاءة امل

، املشاركة من منظمة أمريكا الوسطى ملصائد األمساك وتربية األحياء املائية، Nora Palaciosقدمت السيدة   –21
ملتكامل لسجل مصائد األمساك وتربية األحياء املائية، وهو سجل إقليمي لسفنالنسخة اجلديدة من نظام أمريكا الوسطى ا

الصيد اليت تعتزم االلتحاق بنظام معلومات السجل العاملي. وال يتضمن السجل حاليا أرقام املنظمة البحرية الدولية غري أنه 
حته. ت هذا إلزاميا عند إ   من املتوقع أن يصبح حقل البيا

  بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناءمنظمة األغذية والزراعة ق دعم تنفيذ اتفا
الدور احملتمل لنظام معلومات السجل العاملي لدعم التنفيذ الفعال لالتفاق بشأن منظمة األغذية والزراعة  عرضت    –22

املخاطر، الذي ميثل أمرُا ضرورً لدعم التدابري اليت تتخذها دولة امليناء، من خالل تيسري التحقق من هوية السفن وحتليل 
ت نظام معلومات السجل العاملي  ُصنع القرار للسماح بدخول سفينة أجنبية إىل امليناء أو تفتيشها. وجرى أيضا إبراز إمكا

ريخ امتثاهلا.   بوصفه حلقة وصل بني تعريف السفن و

ت نظام م  –23 لسجل العاملي إمكا دية دور هام يف دعم أدركت جمموعة العمل املعنية  علومات السجل العاملي يف 
ت مثارها، شجعت جمموعة العمل املعنية  تنفيذ االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دول امليناء. ولكي تؤيت هذه اإلمكا

ستمرار حىت يتسىن لنظام معلومات السجل العاملي دعم   ا وحتديثها  تنفيذ االتفاق لسجل العاملي الدول على حتميل بيا
دة مشاركة الدول، غري أن بعض املشاركني أكدوا على أن طبيعته الطوعية  بشأن التدابري اليت تتخذها دول امليناء وتشجيع ز

  ينبغي أن تصبح قيًدا على تنفيذ االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دول امليناء.

  اعتماد نتائج االجتماع
ء املوافق  اعتمدت جمموعة العمل املعنية  –24 ر   14لسجل العاملي النتائج اليت انتهى إليها االجتماع يوم الثال مايو/أ

  على النحو التايل: 2019

دة عدد السفن يف نظام معلومات السجل العاملي.  –25 دة املشاركة وز ألنباء اإلجيابية بشأن ز رحبت جمموعة العمل 
ة حالًيا على مواصلة حتميل سفن إضافية وتقدمي جمموعة أكرب من وشجعت مشاركة دول إضافية، كما حثت الدول املشارك 

  املعلومات عن سفنها.

ت إىل نظام معلومات السجل –26 ت اليت تتم مواجهتها عند حتميل البيا تباحثت جمموعة العمل بشأن الصعو
ته. كما الحظت أن التطورات املخطط هلا للنظام، واليت سيتم إكم اية عام العاملي وعند حتديث بيا ، 2019اهلا حبلول 

حة مرافق حبث إضافية،  ت إلجراء التعديل على حنٍو أوسع نطاقًا إىل جانب إ ا حتسني أداء النظام وتقدمي إمكا من شأ
فضًال عن توافقها مع منصات اجلّوال وحتسني آليات التحميل احلالية وتقدمي آليات إضافية. وستبحث هذه التطورات،

ت تلقائًيا، مبا يف ذلك الروابطعلى وجه اخلصو  ص، يف تيسري تبادل املعلومات يف املستقبل من خالل آليات حتميل البيا
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ت اهليئات اإلقليمية ملصائد األمساك وغريها من قواعد ت شركة "آي اتش اس ماريتامي تريد" وقواعد بيا مع قاعدة بيا
ت اإلقليمية القائمة.   البيا

نوَّهت جمموعة العمل أنه مت حىت اآلن ختصيص رقم من املنظمة البحرية الدولية لعدد  2وبشأن السجل العاملي  –27
سفينة صيد، كما أكَّدت على احلاجة إىل فهم أفضل لتخصيص أرقام املنظمة البحرية الدولية والحظت أن بعض   000 27

ت يف احلصول على هذه األرقام لسفنها، وال سيما السفن من ا إلنكليزية. وأعادت الدول تواجه صعو لدول غري الناطقة 
كيد تواجدها للمساعدة وحرصها على تسهيل العملية. وإذ تشري  املنظمة البحرية الدولية وصناديق بيو اإلمنائية اخلريية 

لسجل العاملي إىل اشرتاط حصول السفينة على رقم من املنظمة البحرية الدولية لكي يتم إدرا جها يف جمموعة العمل املعنية 
ا تشجع الدول على احلصول على أرقام املنظمة البحرية الدولية لسفنها.   نظام معلومات السجل العاملي، فإ

وألغراض مراجعة التصنيف اإلحصائي الدويل املوحد لسفن الصيد، الذي من املتوقع اعتماد النص النهائي له   –28
لسجل العاملي على أمهية أن تنعكس خالل اجللسة السادسة والعشرين لفريق التنسيق العامل، أكّ  دت جمموعة العمل املعنية 

ت يف توصياته النهائية إىل فريق التنسيق العامل؛  االستنتاجات الواردة من فريق العمل األساسي بشأن اشرتاطات البيا
دف ضمان أن يكون التصنيف اإلحصائي الدويل املوحد لسفن الصيد قابالً   للتطبيق،حيث ُوضعت هذه التوصيات 

  ليس فقط على إحصاءات مصائد األمساك، بل أيًضا على امتثاهلا.

ت يف إطار نظام   –29 لسجل العاملي أمهية استخدام قوائم مرجعية معيارية لتقدمي البيا أدركت جمموعة العمل املعنية 
تحدة بشأن مواقع التجارة والنقل معلومات السجل العاملي. ويف هذا السياق، رأى الفريق إمكانية أن تصبح شفرة األمم امل

ت  معيارًا دولًيا مناسًبا لتحديد املوانئ املشمولة يف النظام، مع مراعاة التطورات األخرية؛ مثل جهات التنسيق الوطنية واملدو
عمل املعنية الفرعية. إال أنه نظرًا لعدم متتع مجيع املوانئ يف الوقت احلايل بشفرة األمم املتحدة، فقد اقرتحت جمموعة ال

لسجل العاملي إمكانية أن تكون الشفرة هي اخليار املفضل أو استخدام شفرة بديلة. كما أشارت جمموعة العمل إىل أنه 
  يف حال عدم توفر شفرة األمم املتحدة، ميكن طلب إنشائها.

ويل املعياري ملعدات ويف أعقاب اعتماد فريق التنسيق العامل التعديالت اليت طرأت على التصنيف اإلحصائي الد –30
لسجل العاملي على استخدام هذا املعيار يف نظام معلومات السجل العاملي.الصيد،    فقد وافقت جمموعة العمل املعنية 

ت املؤمتتة، وال سيما من خالل استخدام واجهة    –31 برامج كما عززت جمموعة العمل تفضيلها آلليات تبادل البيا
ت.  التطبيق ت وموثوقيتها، وكفاءة حتميل البيا   مثل اللغة املتداولة ملصائد األمساك ألغراض التبادل العاملي لضمان دقة البيا

الذي يعمل على أساس طوعي، بوصفه أحد أهم األدوات الالزمة  دعمت جمموعة العمل دور السجل العاملي، –32
للتنفيذ الفعال لالتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دول امليناء، مما يسهل من عملية التحقق املتبادل من املعلومات وحتليل

لدخول إىل امليناء أو تفتيشها . لذلك، شجعت جمموعة العمل املخاطر أثناء اختاذ القرارات قبل السماح لسفينة أجنبية 

. نوع السفن التابعة للمنظمة البحرية الدولية  2
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ستمرار حىت يتسىن للسجل العاملي دعم تنفيذ االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها  ا  ا واالحتفاظ  الدول على حتميل بيا
دة مشاركة الدول. كما أقر بعض املشاركني بفائدة السجل العاملي الذي أصبح أداة إلزامية.  دول امليناء وتشجيع ز

لسجل العاملي موعد ومك ان انعقاد االجتماع املُقِبل جملموعة العمل املعنية 
مع حتديد موعد ومكان انعقاد االجتماع يف مرحلة   2020اتفقت جمموعة العمل على أن جتتمع مرة أخرى يف عام   –33

  الحقة، حسب االقتضاء، مع مراعاة االجتماعات الدولية األخرى.

  اختتام االجتماع
م القيمة، ووزارة احمليطات واملصائد  Matthew Camilleriأعرب السيد  –34 عن امتنانه جلميع املشاركني ملسامها

  جبمهورية كور الستضافة االجتماع ولدعمها الكرمي لتنظيم االجتماع.

ر    14اية االجتماع يف الساعة اخلامسة والربع من عصر يوم    Matthew Camilleriأعلن السيد    –35   .2019مايو/أ
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  1امللحق 
  جدول األعمال واجلدول الزمين

ر  13االثنني    2019مايو/أ
  12.30- 09.30صباًحا، 

  افتتاح االجتماع  –1
  جدول األعمال وترتيبات االجتماع اعتماد  –2
مج السجل العاملي  –3   تقرير مرحلي والوضع الراهن بشأن بر

  اسرتاحة الغداء 

  17.00-14.00بعد الظهر، 
ستخدمة يف السجل العاملي: التصنيف اإلحصائي الدويل املوحد لسفن الصيد –4

ُ
والتصنيف  املعايري الدولية امل

وشفرة األمم املتحدة ملواقع التجارة والنقل  اإلحصائي الدويل املعياري ملعدات الصيد

ء املوافق   ر  14الثال   2019مايو/أ
  12.30-09.30صباًحا، 

ت والدور املنوطة به اهليئات اإلقليمية ملصائد األمساك –5 آليات تبادل البيا
دعم تنفيذ التدابري اليت تتخذها دولة امليناء   –6

  اسرتاحة الغداء  
  (إعداد مشاريع النتائج والتوصيات) 

  17.00-14.00بعد الظهر، 
  اعتماد نتائج االجتماع  –7
قِبل جمل –8

ُ
  موعة العملموعد ومكان انعقاد االجتماع امل

  اختتام االجتماع  –9
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  2امللحق 

ئق   قائمة الو

ئق العمل   و
GRWG/5/2019/1 جدول األعمال واجلدول الزمين املؤقت  

GRWG/5/2019/2بنود املناقشة  

ئق املعلومات   و

GRWG/5/2019/Inf.1 ئق   قائمة الو
GRWG/5/2019/Inf.2قائمة املشاركني  

GRWG/5/2019/Inf.3
تقرير عن االجتماع الرابع جملموعة العمل الفنية واالستشارية غري الرمسية مفتوحة العضوية

لسجل العاملي    املعنية 

GRWG/5/2019/Inf.4 ت فيما يتعلق تقرير عن استشارة جمموعة العمل األساسي بشأن اشرتاطات البيا
  لتعديالت املقرتحة على التصنيف اإلحصائي الدويل املوحد لسفن الصيد  
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3امللحق 

  قائمة املشاركني

ANGOLA 
Vieira Códia 
Fisheries Manager. Ministry of Fisheries and 
the Sea 
E-mail: vivasnkodia@gmail.com

ARGENTINA 
Paula Frizzera 
Coordinator of the Vessel Register. 
Subsecretariat of fisheries and Aquaculture 
E-mail: pfrizz@magyp.gob.ar

Josefina Bunge 
Legal Counsel Official. Plenipotenciary 
Minister 
E-mail: jfb@mrecic.gov.ar

BELIZE 
Felicia Cruz 
Fisheries Officer. Belize Fisheries Department 
E-mail: feliciacruzbz@gmail.com

BRAZIL 
Giselle Vieira dos Santos 
Head of Division - Coord. Aquaculture and 
Fisheries Monitoring. Secretariat of 
Aquaculture and Fisheries. Ministry of 
Agriculture, Livestock and Food Supply 
E-mail: giselle.santos@agricultura.gov.br

CAMBODIA 
Kimchhea Chhuon 
Deputy Director of Department of Fisheries 
Affairs, NFP for RFVR Database 
E-mail: kimchhea@yahoo.com

CANADA 
Paul Shea 
C&P International Program. Dompliance 
Program Officer. Fisheries and Oceans 
E-mail: Paul.shea@dfo-mpo.gc.cac

CHINA 
Ming Lyu 
Dr and Associate. Professor Shanghai Ocean 
University 
E-mail: m-lv@shou.edu.cn

Xinan Zhang 
Director. Bureau of Fisheries & Law 
Enforcement, Ministry of Agriculture and 
Rural Affairs of P.R. China 
E-mail: boffad@agri.gov.cn

COLOMBIA 
Tatiana Meneses Lamilla 
Contractor technical direction of inspection 
and surveillance. AUNAP 
E-mail: tatiana.meneses@aunap.gov.co

COSTA RICA 
Julio Dijeres Bonilla 
Fisheries and Aquaculture Institute of Costa 
Rica 
E-mail: jdijeres@incopesca.go.cr

DOMINICA 
Jullan Defoe 
Senior Fisheries Officer. Fisheries Division 
E-mail: jullan.defoe@gmail.com

DOMINICAN REPUBLIC 
José Infante 
Fisheries Department Manager 
E-mail: infante.jose@gmail.com

ECUADOR 
José Ricardo Perdomo Cañarte 
Director of Industrial Fisheries. Ministry of 
Production, Foreing Trade, Investments and 
Fisheries 
E-mail: jperdomo@produccion.gob.ec

EL SALVADOR 
Raúl Cortez Cota 
Division of Fisheries Management and 
Administration. Directorate of Fisheries and 
Aquaculture Development 
E-mail: raul.cortez@mag.gob.sv

EUROPEAN UNION 
Ramon Van Barneveld 
Deputy Head of Unit. European Commission 
E-mail: Ramon.Van-Barneveld@ec.europa.eu
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FRANCE 
Fanny Loisel 
Officer in charge of the fight against IUU 
fishing. Fisheries Control Unit. Directorate for 
Sea Fisheries 
E-mail: fanny.loisel@agriculture.gouv.fr

GAMBIA 
Amadou Jallow 
Senior Fisheries Officer 
Department of Fisheries of the Gambia 
E-mail: jallowfish@gmail.com

GEORGIA 
Lomashvili Irine 
Chief Specialist of the Department of 
Biodiversity and Forestry 
E-mail: Irinaloma@yahoo.com;
Irine.Lomashvili@mepa.gov.ge

GHANA 
Alex, Yao Sarbah 
Head, Monitoring Control and Surveillance 
Division. Fisheries Commission, Ministry of 
Fisheries and Aquaculture Development 
E-mail: alexsabah66@yahoo.com

GUATEMALA 
Nancy Yezenia Sandoval Reyes 
Head of the Department of Maritime Fisheries. 
Directorate of Regulation of Fisheries and 
Aquaculture 
E-mail: nsdipescagt@gmail.com

GUINEA 
Lansana Kolié 
Point focal du Fichier Mondial. Ministère des 
Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie 
maritime 
E-mail: klansana74@gmail.com

GUINEA-BISSAU 
Nosolino Joaquim Dos Santos Mendonca 
Legal Technician. Ministry of Fisheries 
E-mail: mnosolino@gmail.com

GUYANA 
Denzil Roberts 
Chief Fisheries Officer. Ministry of 
Agriculture, Fisheries Department 
E-mail: fisheriesguyana@gmail.com

ICELAND 
Stefan Jon Hafstein 
Permanent Representative of Iceland to FAO. 
Ministry for Foreign Affairs of Iceland 
E-mail: hafstein@mfa.is

INDONESIA 
Haryo Topo Yuwono 
S.Pi., MESM. Directorate General of Capture
Fisheries. Ministry of Marine Affairs and
Fisheries
E-mail: haryoty@yahoo.com

JAPAN 
Takaaki Umeda 
Assistant Director, International Affairs 
Division. Fisheries Agency 
E-mail: takaaki_umeda470@maff.go.jp

KENYA 
Kennedy Shikami 
Principal Fisheries Officer. Kenya Fisheries 
Service (KeFS) 
E-mail: shikamikn@gmail.com

KIRIBATI 
Iotua Itimwemwe 
ICT Director. Ministry of Fisheries & Marine 
Resources Development 
E-mail: iotuai@mfmrd.gov.ki

LAO PDR 
Khamhou Thongsamouth 
Technical Officer. Department of Livestock 
and Fisheries. Ministry of Agriculture and 
Forestry 
E-mail: khamtsm@yahoo.com

LIBYA 
Ali Shagrune 
Director of Fisheries Department & Libyan 
Representative 
E-mail: marine.marine.libya@gmail.com

MADAGASCAR 
Andrianaivonavalona Rakotoniaina 
Head of IT and Information Technology 
Department. Fisheries Monitoring Center of 
Madagascar 
E-mail: csp-mprh@madagascar-scs-peche.mg

MALAYSIA 
Mazidah Binti Ab. Hamid 
Department of Fisheries Malaysia 
E-mail: mazidah@dof.gov.my
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MALDIVES 
Adam Ziyad 
Director. Fisheries Management section. 
Ministry of Fisheries, Marine Resources and 
Agriculture Velaanaage 
E-mail: adam.ziyad@fishagri.gov.mv

MARSHALL ISLANDS 
Samuel Lanwi 
Deputy Director Oceanic and Industrial 
Affairs. Marshall Islands Marine REsources 
Authority 
E-mail: skljr@mimra.com

MAURITANIA 
Mohamed Salem Louly 
Technical Advisor to the Minister, in charge of 
Training, Communication and Promotion of 
the Sector 
E-mail: msalemlouly@hotmail.fr

Mohamed Lemine Lafdhal 
Head of the Control and Statistical Service 
E-mail: crelafdhal@yahoo.fr

MAURITIUS 
Subhas Chandra Bauljeewon 
Divisional Scientif Officer. Ministry of Ocean 
Economy, Marine Resources, Fisheries and 
Shipping 
E-mail: sbauljeewon@govmu.org

MEXICO 
Samuel Mendoza Ambriz 
Naval Attaché of the Mexican Embassy in the 
Republic of Korea 
E-mail: agrenavcormex@hotmail.com

MOZAMBIQUE 
Vicente Gouvino Cossa 
Intelligence Officer. Ministry of Sea, Inland 
Waters and Fisheries 
E-mail: gouvino.co@gmail.com

Manuel Crispim Do Amaral 
VMS Operator. Ministry of Sea, Inland Waters 
and Fisheries 
E-mail: dmanuelchrispim@yahoo.com

MYANMAR 
Nilar Kywe 
Deputy Director. Department of Fisheries. 
Republic of the Union of Myanmar 
E-mail: nlkdof1325@gmail.com

NAMIBIA 
Malcolm Block 
Control Fisheries Inspector 
E-mail: Malcolm.Block@mfmr.gov.na

NAURU 
Julian Itsimaera 
Fisheries Enforcement Officer. Nauru 
Fisheries and Marine Resources Authority 
E-mail: julian.itsimaera2016@gmail.com

NICARAGUA 
Nora Palacio Alegría 
INPESCA 
E-mail: npalacios@inpesca.gob.ni

NORWAY 
Hilde Ognedal 
Senior Legal Advisor. Directorate of Fisheries 
E-mail: Hilde.ognedal@fiskeridir.no

PANAMA 
Vivian Quiros Solis 
Fisher Technician of the Aquatic Resources 
Authority of Panama 
E-mail: vquiros@arap.gob.pa

PAPUA NEW GUINEA 
Martina Bubula Ragagalo 
Manager, Compliance Operations. National 
Fisheries Authority 
E-mail: Mragagalo@fisheries.gov.pg;
mragagalo993@gmail.com

Yaniba Koimilla Alfred 
Coordinator Catch Documentation Scheme. 
National Fisheries Authority 
E-mail: ybarewai@fisheries.gov.pg;
koimilla.alfred@gmail.com  

PERU 
Johnny Gonzales Carmen 
Fishing engineer. Ministry of Production 
E-mail: jgonzalesc@produce.gob.pe

PHILIPPINES 
Beverly San Juan 
Fishing Regulations Officer. Bureau of 
Fisheries and Aquatic Resources 
E-mail: beyesanjuan@gmail.com

Aldrin Jude Madalag 
Launch Service Supervisor. Bureau of 
Fisheries and Aquatic Resources 
E-mail: ajudem7@gmail.com
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Rafael V. Ramiscal 
Chief Aquaculturist. Bureau of Fisheries and 
Aquatic Resources 
E-mail:

SAINT KITTS AND NEVIS 
Maritza Queeley 
Port State Control Officer 
E-mail: maritzaqueele@gmail.com

SAINT VINCENT AND THE 
GRENADINES 
Ferique Shortte 
Senior Fisheries Officer. Fisheries Division, 
Ministry of Agriculture, Forestry, Fisheries, 
Rural Transformation Industry and Labour 
E-mail: feriqueshortte@gmail.com

SENEGAL 
Mahamadou Signate 
Director of continental fisheries 
E-mail: signatem@yahoo.fr

SOLOMON ISLANDS 
David Balaga Fatai 
Principle Fisheries Officer. Ministry of 
Fisheries and Marine Resources 
E-mail: dfatai@fisheries.gov.sb

David Balaga Fatai 
Principle Fisheries Officer. Ministry of 
Fisheries and Marine Resources 
E-mail: dfatai@fisheries.gov.sb

SOMALIA 
Abdirahman Mohamoud Osman 
E-mail: A.osman@mfmr.gov.so;
Aosman.mfmr@gmail.com

SOUTH AFRICA 
Thembalethu Vico 
Director Fisheries Protection Vessels (MCS). 
Department of Agriculture Forestry and 
Fisheries 
E-mail: ThembalethuV@daff.gov.za

SPAIN 
Marta López Gómez 
Head of the Spanish IUU/PSMA Department 
E-mail: mlopezg@mapa.es

Javier García Cantón 
Marine Fisheries Inspector. Ministry of 
Agriculture, Fisheries and Food 
E-mail: jgarciaca@mapa.es

SRI LANKA 
Surara Prasanna Premawardana 
Fisheries Officer. Department of Fisheries and 
Aquatic Resources 
E-mail: vrdfar@gmail.com

SUDAN 
Hatim Hassaballa Kejagla 
Fisheries Specialist. Ministry of Animal 
Resources & Fisheries 
E-mail: hatimkajagla@gmail.com

THAILAND 
Kamonpan Awaiwanont 
Chief of Fishery Habitat Development and 
Rehabilitation Unit, Marine Fisheries Research 
and Development Division 
E-mail: kawaiwanont@yahoo.com

Punnamat Siripat 
Fisheries Biologist. Department of Fisheries 
E-mail: punnasiri@hotmail.com

Nanthiya Poolsawat 
Computer Technical Officer. Information and 
Communication Technology Center. 
Department of Fisheries. 

Akkarach Kawbunjun 
Computer Technical Officer. Information and 
Communication Technology Center. 
Department of Fisheries. 

Jaruwan Songphatkaew 
Fishery Biologist. Information and 
Communication Technology Center. 
Department of Fisheries. 

THE NETHERLANDS 
Marjoleine Karper 
Fishery Regulation Officer. Ministry of 
Economic Affairs and Climate 
E-mail: Marjoleine.karper@rvo.nl

Win Van Koningsveld 
Senior Fisheries Regulation Officer. Ministry 
of Economic Affairs and Climate 
E-mail: Win.vankoningsveld@rvo.nl

TUNISIA 
Hamadi Mejri 
Assistant Director of Fish Resources 
Conservation. Ministry of Agriculture, 
Hydraulic Resources and Fisheries 
E-mail: Hamadi.mejri1@gmail.com
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TONGA 
Poasi Ngaluafe 
Deputy Chief Executive Officer for Fisheries, 
Head of Fisheries Compliance Division 
E-mail: poasi66@hotmail.com

UKRAINE 
Vasyl Turok 
Head of Department of International 
Cooperation and European Integration 
E-mail: darg@darg.gov.ua

UNITED STATES OF AMERICA 
Katheryn Patterson 
Foreign Affairs Specialist. U.S. National 
Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA) 
E-mail: katheryn.patterson@noaa.gov

Rebecca Wintering 
Foreign Affairs Officer. Department of State 
E-mail: winteringrj@state.gov

Cheri McCarty 
Senior Foreign Affairs Specialist. National 
Marine Fisheries Service 
E-mail: Cheri.McCarty@noaa.govUSA
Fisher Brandon
Lieutenant Commander. US Coast Guard
E-mail: FisherBC@state.gov

VANUATU 
Wayne Tony Taleo 
Principal Data Officer. Vanuatu Fisheries 
Department 
E-mail: ttaleo@vanuatu.gov.vu

VENEZUELA 
José Andres Mendoza Bracho 
Fishing engineer. Ministry of the Popular 
Power of Fisheries and Aquaculture 
E-mail: ing.joseamendozab@gmail.com

VIETNAM 
Nguyen Thuy Linh 
Expert of ICD 
E-mail: linhnguyen.mard@gmail.com

Nguyen Thi Trang Nhung 
Deputy Director of Department of Science 
Technology and International Cooperation, 
Directorate of Fisheries 
E-mail: trangnhungicd@gmail.com

املنظمات
BENGUELA CURRENT CONVENTION 
Xolela Wellem 
Compliance Manager. Benguela Current 
Convention 
E-mail: Xolela@benguelacc.org

FFA 
Ramesh Chand 
Manager Vessel Monitoring System. Pacific 
Islands Forum Fisheries Agency 
E-mail: ramesh.chand@ffa.int

INTERPOL 
Aurelie Buthod-Garcon 
Principal Fisheries Agent 
E-mail: a.buthod-garcon@interpol.int

NEAFC 
Hrannar Mar Asgeirsson 
MCS Officer. NEAFC 
E-mail: hrannar@neafc.org

OSPESCA 
Nora Palacios Alegría 
E-mail: npalacios@inpesca.gob.ni

SEAFDEC 
Kongpathai Saraphaivanich 
Training and information section head of the 
Training Department. SEAFDEC 
E-mail: kongpathai@seafdec.org

Sutee Rajruchithong 
Technical Expert of the Training Department.  
E-mail: sutee@seafdec.org

Masanami Izumi 
Special Advisor. SEAFDEC 
E-mail: izumi@seafdec.org

WWF 
Doohun Park 
Ocean Programme Officer 
E-mail: dpark@wwfkorea.or.kr

Hongki Kim 
Ocean Programme Officer 

Ari Shin 
Oceans project officer 
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NPFC 
Peter Flewwelling 
Compliance manager. NPFC 
E-mail: pflewwelling@npfc.int

THE PEW CHARITABLE TRUSTS 
Dawn Borg Costanzi 
Officer, Ending Illegal Fishing, International 
Fisheries 
E-mail: dborgcostanzi@pewtrusts.org

Courtney Farthing 
Senior Associate. The Pew Charitable Trusts 
E-mail: cfarthing@pewtrusts.org

IMO 
Brice Martin-Castex 
Head of Implementation of Instruments 
Support 
E-mail: bmcastex@imo.org

FAO 
Matthew Camilleri 
Head of the Fishing Operations and 
Technology Branch (FIAO) 
E-mail: Matthew.Camilleri@fao.org
Tel.: +39 06 570 56435

Eszter Hidas 
Fishery Officer 
FIAO 
E-mail: Eszter.Hidas@fao.org
Tel.: +39 06 570 50727 

Giuliano Carrara 
Fishery Officer 
FIAO 
E-mail: Giuliano.Carrara@fao.org
Tel.: +39 06 570 55948

Jose Antonio Acuña  
Consultant 
FIAO 
E-mail: Jose.Acuna@fao.org
Tel.: +39 570 06 52152

Joao Batista Neves 
Fishery Consultant 
FIAO 
E-mail: Joao.Neves@fao.org

María Eugenia Escobar 
Clerk 
FIAO 
E-Mail: MariaEugenia.Escobar@fao.org
Tel.: +39 06 570 53736
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4امللحق 

  توصيات مراجعة التصنيف اإلحصائي الدويل املوحد لسفن الصيد 

لسجل العاملي   االجتماع اخلامس جملموعة العمل الفنية واالستشارية غري الرمسية مفتوحة العضوية املعنية 

لسجل يف إطار قيام فريق التنسيق العامل بشأن إحصاءات املصائد مبراجعة التصنيف اإلحصائي الدويل املوحد لسفن الصيد حسب أنواع السفن، وافق ت جمموعة العمل املعنية 
اخلرباء يف اجملاالت اليت تتجاوز إحصاءات العاملي، خالل االجتماع الرابع، على ضرورة توسيع املناقشات ملراجعة التصنيف اإلحصائي الدويل املوحد لسفن الصيد على أيدي جمموعة من

مهية إلجناز أهداف السجل العاملي وغريها من الصكوك وكذلك املبادرات واألدوات مصائد األمساك مع اعتبار أمهية تصنيف فئات حمددة لغري ُسفن الصيد واليت ستكون على قدٍر من األ 
ا مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. ويف سياق متابعة هذه التوصيات، عقدْت األمانة جلسات مشاورات عرب ا إلنرتنت من خالل جمموعة العمل اليت من شأ

لسجل العاملي األساسي بشأن اشرتاطات البيا . وقد استعرضْت أمانة فريق التنسيق GRWG/5/2019/Inf.4ت، حيُث مت تقدمي تقرير املشاورات يف اجتماع جمموعة العمل املعنية 
نه من العامل ما انتهْت إليه املشاورات والنظر فيها مع إجراء مزيٍد من التعديالت على قائمة التصنيف اإلحصائي، مبا يف ذلك إضافة فئات تصن يف حمددة لغري ُسفن الصيد؛ علًما 
ه، وكذلك التعقيبات النهائ عدَّلة من التصنيف اإلحصائي للنظر فيها، حسبما هو موضح يف اجلدول أد

ُ
  ية الصادرة عن االجتماع اخلامس جملموعة العملاملزمع تقدمي النسخة النهائية امل

لسجل العاملي يف اجللسة السادسة والعشر  ر  18-15ين لفريق التنسيق العامل خالل الفرتة املعنية  قبل اعتمادها. 2019مايو/أ

  تعليقات عامة:
لسجل  امس جملموعة العملتعكس التعديالت اليت أدخلت على اجلدول، يف طريقة تتبع التغيريات والتعليقات، مثل احلواشي السفلية، آراء املشاركني يف االجتماع اخل املعنية 

  العاملي.
كومية.ن املدخالت اليت مت مجعها يف هذه املراجعة آراء عدة دول ومنظمات إقليمية إلدارة مصائد األمساك ومنظمات حكومية دولية ومنظمات غري حتتضم  
ملصطلحات اجلديدة املقرتحة يف هذه العملية، كانت هناك حاجة إىل مزي د من الوقت إلجراء مشاورات داخلية الحظ املشاركون من الربازيل أنه قبل إعطاء أي رد فيما يتعلق 

  حول تعريف كل مصطلح.
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حصاءات مصائد األمساك2اجلدول    . االقرتاح النهائي من فريق التنسيق العامل املعين 

التصنيف اإلحصائي رمز  )2007( مبا يف ذلك تعديل  2005تعديل التصنيف اإلحصائي الدويل املوحد لسفن الصيد لعام 
  التصنيف الفرعي  التصنيف االختصارات املوحدة   الدويل املوحد لسفن الصيد

سفن
  3الصيد

  TO  1 سفن الصيد 
  OT  1.1  4سفن الصيد بشباك جر ساحبة شباك القوائم 

  PT  1.2  سفن الصيد بشباك جر املزدوجة ساحبة الشبكة 
  BT  1.3  سفن الصيد بشباك جر ساحبة الشبكة ذات الدعامة اخلشبية 

  TS  1.4  5سفن الصيد بشباك جر اجلانبية 
  TT  1.5  سفن الصيد بشباك جر خلفية 

  TOX  1.9 ساحبة الشباك غريحمددة يف مكان آخر سفن الصيد بشباك جر  
  SP  2 قوارب الشباك الكيسية لصيد السمك 

  SPA  2.1 نوع أمريكي -قوارب الشباك الكيسية لصيد السمك 
  SPE  2.2  نوع أورويب  -قوارب الشباك الكيسية لصيد السمك 

  SD  2.3  قوارب شباك الصيد األسطوانية 
  SPX  2.9 الكيسية لصيد السمك قوارب الشباك  

  SO  3 قوارب شباك (أخرى)
  SOX  3.9 قوارب شباك الصيد غري حمددة يف مكان آخر

  DO  4 جرافات 
  DOX  4.9 قوارب الشباك اجلرافة غري حمددة يف مكان آخر 

  NO  5 قوارب شباك الرفع 
لذراع    NS  6قوارب شباك ُتسحب 

  NOX  5.9 الرفع، غري حمددة يف أماكن أخرى قوارب شباك 
  GO  6 قوارب الصيد الشبكي اخليشومي

  GD  6.1  قوارب الصيد الشبكي العائمة
لشباك املثبتة    GS  6.2  قوارب الصيد 

لشباك اخليشومية غري حمددة يف مكان آخر   GOX  6.9 قوارب الصيد 

 سفن الصيد: السفن اليت تشارك فقط يف عمليات الصيد.  3
 ئم.ويف حالة االحتفاظ بسفن االصيد بشباك جر جانبية وسفن الصيد بشباك جر خلفية، فإنه ينبغي إزالة سفن الصيد بشباك جر ساحبة شباك القوا 4
لسجل العامليتعترب  5 ا منفصلة يف العديد من املنظمات اإلقليمية إلدارة مصائد   جمموعة العمل املعنية  األمساك وال تزال قيد االستخدام حىت يومنا هذا، لذا فهي تطلب من فريق التنسيق العامل  أن سفن الصيد بشباك جر خلفية وجانبية متثل أنواع خمتلفة من السفن. كما أ

 التفكري يف اإلبقاء عليها كأنواع منفصلة للسفن.
ت ألنه يتطلب جت 6  هيز معني لسطح السفينة.يطلب إعادة النظر يف هذا النوع من السفن، على النحو املوصى به من جانب الفريق العامل األساسي بشأن اشرتاطات البيا
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التصنيف اإلحصائي رمز  )2007( مبا يف ذلك تعديل  2005تعديل التصنيف اإلحصائي الدويل املوحد لسفن الصيد لعام 
  التصنيف الفرعي  التصنيف االختصارات املوحدة   الدويل املوحد لسفن الصيد

  WO  7 معدات الصيد 
  7WOP  7.1 ألواين قوارب الصيد 

  WOX  7.9 معدات الصيد وغريها 
خلطوط الصنارية الطويلة    LL  8 قوارب الصيد 

خلطوط الصنارية الطويلة يف املياه العميقة    LB  8.1 قوارب الصيد 
خلطوط الصنارية الطويلة املتوسطة العمق    LM  8.2  قوارب الصيد 

  LLX  8.9  وغريهااخلطوط الصنارية الطويلة 
  LO  9 السفن اخلطية (أخرى)

جليجنج    LJ  9.1  قوارب الصيد 
لقصبة واخليط    LP  9.2  قوارب الصيد 

  LH  8السفينة املالحية املنتظمة 
  LT  9.3  جرافات الصيد 

  LOX  9.9 السفن اخلطية غري حمددة يف مكان آخر 
  MO  10 السفن متعددة األغراض

  MTS  10.1  الشبكة الكيسية لصيد السمك/سفن الصيد العائمة ساحبة الشباك 
  MTW  10.2سفن الصيد ساحبة الشباك متعددة األغراض (إىل جانب اخلطوط الطويلة واملصيدة  

  MLG  10.3خيشومية سفن صيد غري ساحبة للشباك متعددة األغراض (خط طويل وشبكة 
  MOX  10.9  سفن صيد متعددة األغراض غري حمددة يف مكان آخر

  RO سفن صيد ترفيهية
  ROX  9سفن صيد ترفيهية، غري حمددة يف مكان آخر

  OV  19  سفن صيد أخرى 
  OVX  19.9 سفن صيد أخرى غري حمددة يف مكان آخر 

ت.  7 لتايل ينتج عنه حتدبناًء على طلب الفريق العامل األساسي بشأن اشرتاطات البيا  ت إذا مت تغيريه. ال يزال الرمز مستخدما، و
لنسبة للمنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك (أمساك التونة). 8  مطلوب االحتفاظ به مبا أنه مهم 
دة مالئمة هذه األنواع من السفن يف إدارة مصائد األمساك يف بعض البلدان إىل جانب خصائصها احملددة. 9 حمليط األطلسي بسبب التزامات اإلبالغ. تتمتع السفن الرتفيهية بتصميمات خمتلفة  مالئمة لالمتثال لل  اعُتِربت فئة مهمة بسبب ز جنة الدولية للحفاظ على أمساك التونة 

ضية.  ألماكن اإلقامة. وتشمل هذه الفئة سفن الصيد الر
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سفن
داعمة 

ألنشطة 
10الصيد

  HO  20 السفن الرئيسية 
  HOX  20.9 سفن رئيسية غري حمددة يف مكان آخر 

  FO  21 الناقالت وسفن النقل املربدة  لألمساك
  سفن النقل املربدة

21 9O 11
22  

22.9  
  SO  23سفن الدعم

لوقود والسفن الصهرجيية    12SBتزويد السفن 
  ST  23.9  سفن اجلر 

SOX 24  TV  
1324.9  TVX  

  RT  25 سفن االستطالع والسحب للصيد 
  RTX  25.9 سفن االستطالع والبحث غري حمددة يف أماكن أخرى 

  PX  1426سفن دورية
  PXX  26.9 حمددة يف مكان آخر سفن اجلر غري  

  CO  1527سفن التدريب يف مصائد األمساك
  COX  27.9 سفن التدريب يف مصائد األمساك

لصيد   سفن متعددة األغراض غري خمصصة للصيد   1628سفن متعددة األغراض داعمة لألنشطة املتعلقة 
  NFX  28 لصيد، غري حمددة يف أماكن أخرى سفن متعددة األغراض داعمة لألنشطة املتعلقة 

لصيد   VO  1729سفن داعمة لألنشطة املتعلقة 
لصيد، غري حمددة يف أماكن أخرى    VOX  29.9 سفن متعددة األغراض داعمة لألنشطة املتعلقة 

لسجل العاملي أن هذه10 التدابري اليت تتخذها دول امليناء. املصطلحات ستتماشى مع الصكوك الدولية مثل   اعتربت جمموعة العمل املعنية 
ه 11  واردة أد
. IHS M&Tمتسقة مع أنواع سفن شركة 12
 واردة أعاله.  13
).RFMOsواملنظمات اإلقليمية ملصايد األمساك ( IHS M&Tمتسقة مع أنواع سفن شركة 14
ا متعلقة بنشاط السفينة وليس نوع السفينة.15  ُأجري النظر يف أ
ت ( تدعم تضمني هذا النوع  16 ).DR-GRCGمن السفن كما هو مقرتح من جانب الفريق العامل األساسي بشأن اشرتاطات البيا
 من أجل حتقيق االتساق مع الفئة العليا 17



جملموعة العمل الفنية واالستشارية غري الرمسية مفتوحة حتتوي هذه الوثيقة على تقرير االجتماع اخلامس 
لسجل العاملي. شارك يف هذا االجتماع خرباء من الدول األعضاء واملراقبني يف جلنة مصائد  العضوية املعنية 

هم بشأن اخلطوات املستقبلية على سبيل تطوير السجل ءاألمساك مبنظمة األغذية والزراعة حيث قدموا آرا
  أداة ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.العاملي ك


