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باستخدام رمز االستجابة السریعة ()، وھذه مبادرة من منظمة األغذیة والزراعة للتقلیل إلى  الوثیقة یمكن االطالع على ھذه
 أدنى حد من أثرھا البیئي وتشجیع اتصاالت أكثر مراعاة للبیئة.

 www.fao.orgیمكن االطالع على وثائق أحرى على موقع المنظمة و 

A 

المفتوحة غیر الرسمیة االستشاریة واالجتماع الثالث لمجموعة العمل الفنیة 
 لسجل العالميالمعنیة باالعضویة 

 2017 یونیو/حزیران 28-26، إیطالیا، روما

 البنود الرئیسیة المطروحة للمناقشة
 
 

 / مقدمةمعلومات أساسیة
 

ع�ن  2016الت�ي عق�دت ف�ي ع�ام  )COFI( للجنة مصاید األس�ماك 1أعربت الدورة الثانیة والثالثون
بأنھ یمكن أن یؤدي دورا ھاما كأداة  أقرتو بصفة مستمرة، القوي للسجل العالمي وتطویره دعمھا

 ودعم وتنفیذ اتفاق تدابیر دولة المیناء )،IUU( لمكافحة الصید غیر القانوني دون إبالغ ودون تنظیم
)PSMA( .جنة أیضا على توسیع نطاق المشاركة، وحثت الل والصكوك الدولیة األخرى ذات الصلة

   .البیاناتبسبل منھا قیام األعضاء بتقدیم 
 

دیسمبر/ كانون األول  21في  2تجریبيمشروع  تم إطالقللجنة مصاید األسماك،  32ومنذ الدورة 
، 2017أبریل/نیس�ان  21تغطی�ة جغرافی�ة جی�دة. وف�ي  مم�ا وف�ر ،3من الشركاء الرواد 11مع  2016

من نظام معلومات الس�جل الع�المي وأُتیح�ت لجمی�ع أعض�اء المنظم�ة  4ة العمل األولىأُطلقت نسخ
للجن�ة  33ل�دورة ا وإذ نض�ع ف�ي اعتبارن�ا ھ�ذه المرحل�ة األولی�ة.ف�ي  حدودةعبر إمكانیة وصول م

ینبغي النظر في إمكانیة إصدار أول نسخة متاحة للجمھور ف)، 2018مصاید األسماك  (یولیھ/تموز 
 .ورةتلك الدقبل 

 
الرئیسیة  مسائل، تستكشف ھذه الوثیقة الهوبدء تنفیذ وبھدف المضي قدما في تطویر السجل العالمي

 التي سیناقشھا االجتماع الثالث لمجموعة العمل المعنیة بالسجل العالمي.
 

 بنود جدول األعمال:
 
 نظام معلومات السجل العالمي -8 

بیانات حقیقیة لكل من وظائف استخدام لمعلومات بأتاح المشروع التجریبي فرصة الختبار نظام ا
 ق��درا م��نالبح��ث وآلی��ة التحمی��ل. وم��ن ب��ین نت��ائج المش��روع التجریب��ي أن بع��ض البل��دان تواج��ھ 

لس�جل الع�المي مم�ا یؤك�د الحاج�ة إل�ى تنمی�ة الق�درات. وش�ملت إلى االبیانات  قدیمصعوبات في تال
س�فن الممنوح�ة ل ت�راخیصالو ،والبیان�ات التاریخی�ة، ةنیالبیانات المقدمة أساسا وحدة تفاصیل السف

                                                 
 http://www.fao.org/3/a-i6882e.pdf 1  
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  3 كولومبیا، وجزر القمر، وغانا، وأیسلندا، وإندونیسیا، وموزامبیق، والفلبین، وسیشیل، وأسبانیا، وأوروغواي.

 http://www.fao.org/in-action/global-record/news-events/detail/en/c/882133/  4  
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التفت�یش ع�ن أح�د الش�ركاء بیان�ات أیض�ا وق�دم  الص�ید وس�فن النق�ل المب�ردة وس�فن اإلم�داد أیض�ا.
والمراقبة وحاالت رفض دخول الموانئ التي كانت بمثابة حالة اختب�ار ل�ربط وح�دات المعلوم�ات 

جمی�ع ب واح�تُفِظ. )UVI( الوحی�د لھوی�ة الس�فنھذه مع الوحدات األخرى من خالل عامل التعری�ف 
التفتیش والمراقبة وحاالت رفض  وھما البیانات في نظام المعلومات باستثناء الوحدتین األخیرتین،

ع�دم م�لء حق��ول باالجتم��اع الث�اني لمجموع�ة العم�ل  ق�دمھاالت�ي  ةمش�ورللدخ�ول الم�وانئ، نظ�را 
 علومات الواردة من دولة العلم.الم بخالفالبیانات األساسیة الخمسة بمعلومات 

 
 33فرصة السنة المقبلة قبل الدورة اغتنام و ،زخم وعدم تأخیر تطبیق النظام خلقاآلن ومن المھم 

 لعرض النتائج على المجتمع الدولي. أیضاللجنة مصاید األسماك 
 
ه مرحل�ة تط�ویر م�ننظام معلوم�ات الس�جل الع�المي ف�ي منتص�ف الطری�ق  یعد ،اللحظةھذه  فيو

وتتض�من ھ�ذه  .5ف�ي وثیق�ة االس�تراتیجیة المق�دمس�نوات)  5األج�ل (المتوسط  قتراحاال استنادا إلى
اآلخ�ذ ف�ي أعض�اء المنظم�ة، م�ع إل�ى جاھزة إلطالقھا  كافیة بقدر یجعلھاووظائف  سماتالنسخة 
  .األداة ستستمرھذه ر الجدیدة لتعزیز یالتحسین والتطوعملیات أن  الحسبان

 
الشركاء بدء وعلى البلدان فیھا ، یمثل اإلصدار أیضا بدایة مرحلة التنفیذ التي سیتعین ونتیجة لذلك

 .تحمیل البیانات
 

)، یمك�ن اتخ�اذ 1متص�لة بالمرحل�ة  ھنا مستوى كاف من تغطیة األسطول (اإلشارة بلوغوبمجرد 
ھذه النقطة قبل  وغبل. ومن المھم من الناحیة االستراتیجیة لجمھورلإلصدار إلتاحة االخطوة التالیة 

 .انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للجنة مصاید األسماك، ومن أجل ذلك، ینبغي بذل جھود متضافرة
 

 نسخة العمل األولى -أ
 تجربة المستخدم) 1(

تسلس�ل وذات  عمالالنسخة األولى من نظام معلومات السجل العالمي بسیطة وسھلة االس�ت 
أیض�ا تاح ویعمل النظام حالیا باللغة اإلنجلیزیة فقط ولكن س�یُ والوظائف الرئیسیة.  سماتمنطقي لل

ص�عوبات وتكلف�ة وض�ع  ف�ي ض�وءلغ�ات أخ�رى  یجري النظر فيباللغتین الفرنسیة واإلسبانیة. و
مت�اح عل�ى  ف�ي تط�ویر النظ�ام كتطبی�ق دین�امیكيأیض�ا یجري النظ�ر و نظام یعمل بلغات متعددة.

المحطات الطرفیة بما في ذلك األجھزة اللوحیة والھواتف یمكن أن یعمل في معظم أنواع  اإلنترنت
على السجل العالمي مباشرة من  عملینمستال اعتمادأن تعزز إمكانیات  سمةالذكیة. ومن شأن ھذه ال
 .المیناء أو حسب الحاجة

 
 والوظائف سماتال) 2(

 (البح��ث)، والتحق��ق م��ن ص��حة البیان��ات، واإلب��الغ ع��ن فس��ارت��م تط��ویر وظ��ائف االست 
تحمی��ل البیان��ات م��ن  )1(تت��یح ھ��ي وظ��ائف و، وتحمی��ل البیان��ات، عملیناألخط��اء، وإدارة المس��ت

 عرض المعلومات المدرجة )3( وإجراء فحص أولي للجودة، فضال عن )2(واألعضاء إلى النظام، 
على معرفة ة لمعالمستعمل أو المست كونبحث بسیط، عندما یإجراء  فساراالستیتیح و .والبحث فیھا

 عملالمس�ت ف�ي ح�ال قی�اممتق�دم، بح�ث  ویتیح أیضا إج�راءبحث عنھا، جرى اللسفینة التي یبا یقةدق
 عملوفي ھذه الحالة، یمكن للمس�ت المعلومات الرئیسیة لتحدید ھویتھا. بشأنھا فرابتتبع سفینة ال تتو

  .ق البحثاألخیر لتضییق نطا فسارمعلومات إلى االست یضیفالنظام و إلى استفساربتقدیم أن یبدأ 
 

                                                 
 http://www.fao.org/cofi/33133-01d7de5488a77180759efacea7c39dbb7.pdf 5  
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لألسطول  وجزم )1(ثالثة مستویات مختلفة:  عبر عملوھذه العملیة بدیھیة جدا وتأخذ المست 
معلوم�ات  )3(و ،م�ن البح�ثمستخلص�ة عینة فرعیة منھ  )2(العالمي المدرج في السجل العالمي، و

ریخی�ة، وح�دات مختلف�ة: تفاص�یل الس�فینة، والتفاص�یل التا 6عن سفینة معینة منظمة في  تفصیلیة
وق�وائم الس�فن الض�العة  ،، وبیانات التفتیش والمراقبة، وحاالت رفض دخ�ول الم�وانئالتراخیصو

في الصید غیر القانوني دون إبالغ ودون تنظیم. وباإلضافة إلى ذلك، یمكن الرجوع إلى معلومات 
یة عن مباشرة إلى معلومات إضافعمل أخذ المستیعلى اإلنترنت  رابطمن خارج النظام من خالل 

 .تلك السفینة بعینھا واردة في أنظمة أخرى
 
الت�ي ق�دمھا االجتم�اع الث�اني لمجموع�ة  6مشورةالعقب وتم تطویر وظیفة تحمیل البیانات  

للتحمی��ل  )CSV( مفص��ولة بفواص�لالالق�یم اس��تخدام ملف�ات  بش�أن المعنی�ة بالس��جل الع�المي العم�ل
علیمات األساسیة في الموقع، جنبا إلى جنب مع قوالب فر التا. وتتو7البوابة اإللكترونیة عبرالمباشر 

البیانات المتطلبات المتعلقة ب التي تتضمنملفات الو ،فواصل لتحمیل البیاناتب ملفات القیم المفصولة
 .الملفات السابقة التي تم تحمیلھا كمرجع رؤیة. وتتیح ھذه الوظیفة أیضا عمالاالست تیسیرل
 
ل رس�ائل تلقائی�ة رسِ تَ  وجود خطأ،نات وظیفة لإلبالغ عن ویتضمن التحقق من صحة البیا 

بشأن عدد السجالت المدرج�ة والمرفوض�ة،  تفاصیلفیما یتعلق بنتائج التحمیل، مع  لمعلمستإلى ا
لخط�أ نفس�ھ إل�ى اإش�ارة م�ع  ،تحدی�دھا ج�رىأي أخط�اء فردی�ة  مك�ان لتخ�زینوبالنسبة لألخیرة، 

 ھ.لتصحیح
 
 تحس�ین اش�مل ھ�ذیو والوظ�ائف خ�الل األش�ھر المقبل�ة. تالس�مامزی�د م�ن  طبی�قوس�یتم ت 

مركز األم�م وضعت من خالل  خططلبیانات من خالل استخدام اآللي لتبادل ال، والصورة العالمیة
وس�یتم إج�راء  ، والتحقق بطریق�ة متقدم�ة.8المتحدة لتیسیر التجارة واألعمال التجاریة اإللكترونیة

 .2017نھایة عام قرب ربما بلدان أخرى اختبار أولي مع االتحاد األوروبي و
 
 

 المشاركة) 3(
المشاركة ویزی�ل الع�بء ع�ن  عبءلتبادل البیانات أن یخفف  أوتوماتیةمن شأن تنفیذ آلیة  

فت�رة أولی�ة ع�ن  ف�ي معظ�م الح�االت ن�تجمشاركة التأخر بعض األعضاء في یبدو أن واألعضاء. 
وباإلضافة إلى ذلك، قد یكون  علیھا مجموعة العمل. وافقتالمطلوبة التي  صیغعداد البیانات بالإل

د م�ن ع�د ویتص�ل حالی�ا نقص المشاركة مرتبطا أیضا بعدم القدرة على إجراء التعدیالت الالزمة.
بش�أن إج�راءات تحمی�ل البیان�ات ویتوق�ع م�نھم  إیضاحاتاألعضاء باألمانة العامة للحصول على 

تحدیدھا  وجرىرا أساسیا للنھوض بالسجل العالمي، وتعتبر المشاركة عنص. تحمیل البیانات قریبا
 في تنفیذ السجل العالمي. عوامل الخطر في وثیقة االستراتیجیة كأحد

 
ق�دیم المش�ورة بش�أن ت المعنی�ة بالس�جل الع�الميالعم�ل لمجموع�ة االجتماع الثال�ث  یُرجى من      

یمك��ن أن تجع��ل نظ��ام ة أو وظیف��ة أخ��رى س��موأي  عمل،الط��رق الممكن��ة لتحس��ین تجرب��ة المس��ت
یُرج�ى م�ن االجتم�اع تش�جیع و .عمالف�ي االس�ت أكث�ر یس�راو أكث�ر فائ�دةمعلومات السجل الع�المي 

إج�راءات م�ن جان�ب  تس�تلزموتحدی�د المج�االت الت�ي ق�د  ،في السجل العالمي انطاقأوسع مشاركة 

                                                 
ن البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامیة من تقدیم ثالث آلیات مختلفة لتبادل البیانات لتمكی تطویرینبغي  6

  i5793e.pdf-http://www.fao.org/3/a المعلومات. انظر

 http://www.fao.org/in-action/global-record/information-system/en  7  

  http://www.unece.org/cefact/xml_schemas/index  8  
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 .األغذیة والزراعة منظمة
 

 القواعد واإلجراءات -ب
 تواتر تقدیم البیانات )1(

(ربم�ا م�ن عل�ى أن البیان�ات وتق�دیمھا  توافق� مصاید األس�ماكللجنة  31الدورة ن ظرا ألن 
یتق�رر یُوص�ى ب�أن فالدولة التي تنتجھ�ا، ھو مسؤولیة خالل المنظمات اإلقلیمیة لمصاید األسماك) 

في  مشاركةالكل دولة عضو أو منظمة إقلیمیة إلدارة مصاید األسماك بواسطة  تواتر تقدیم البیانات
یجب تح�دیثھا ف�ور ح�دوث أي تغیی�ر. ف، لموضوعذات قیمة لالبیانات  تكونولكي  .السجل العالمي

توق�ع أن تك�ون وح�دات م�ن المللتحمی�ل. و امختلف� اواتروحدات المعلوم�ات المختلف�ة ت� ستلزموقد ت
تفاصیل السفن والمعلومات التاریخیة أكثر ثباتا م�ن غیرھ�ا. ویب�دو أن نظم�ا مماثل�ة أخ�رى تتلق�ى 
بیان�ات عل�ى أس�اس أس�بوعي أو ش�ھري أو س�نوي، ولك��ن ھ�ذا ق�د یع�رض للخط�ر فعالی�ة الس��جل 
العالمي كأداة لمكافحة الصید غیر القانوني دون إبالغ ودون تنظیم، نظرا ألن المعلومات الموثوقة 
والمحدثة ضروریة التخاذ إج�راءات ض�د الض�العین ف�ي الص�ید غی�ر الق�انوني دون إب�الغ ودون 

 تنظیم.
 

 جودة البیانات )2(
تع�د اإلج�راءات الحالی�ة للتحق�ق م�ن ص�حة البیان�ات بس�یطة للغای�ة وتتن�اول أساس�ا أن��واع  

 زمنیة تراتفب ونطاقاتوالمرجع)  ،ةعددیال ةاألبجدی لرموزاالبیانات األساسیة (النص، واألرقام، و
من صحة البیان�ات ف�ي  وسیتم تنفیذ إجراءات أكثر تقدما للتحقق واسعة (في ھذه المرحلة األولیة).

جودة البیانات وفقا ألعلى المعاییر الممكنة لنظام عالمي مث�ل  تحسینالمرحلة التالیة من التطویر ل
 المدخالتمعلومات بشأن عدد ب عمللمستاة اإلبالغ عن الخطأ المطبقة حالیا سم زودھذا النظام. وت

لإلج��راءات  إل�ى ح�د م�ا م�وجز وش�رحموق�ع تل�ك األخط��اء  وإش�ارة إل�ىالمقبول�ة أو المرفوض�ة، 
 .الواجب اتخاذھا

 
وھناك طریقة إضافیة أخرى لتحسین جودة البیانات تتمثل في مقارنة (فحص) بیانات دولة  

(حق�ول البیان�ات األساس�یة الخمس�ة المعروض�ة) وإب�الغ  IHSM&Tبیانات ش�ركة ب بالمقارنةالعلم 
 7المیزة على نتائج المناقشة في إطار البند یتوقف تطویر ھذه و بأي فروق للنظر فیھا.دولة العلم  

إلدراج بیان�ات الس�فن ف�ي  IHSM&Tم�ن ش�ركة المق�دم م�نقح الع�رض ال"وھو من جدول األعمال 
. وبنفس الطریقة، قد ینظر االجتماع الثال�ث لمجموع�ة العم�ل ف�ي فح�ص بیان�ات 9السجل العالمي"

 .10بیانات دولة العلمب الخمسة فقط) بالمقارنة یانات األساسیةدول المیناء والدول الساحلیة (حقول الب
 
 عملینومن الحقائق المؤكدة أن الشفافیة تحسن جودة البیانات حیث یمكن للكثیر م�ن المس�ت 

فائ��دة لوف�ي ھ�ذا الس��یاق، ینبغ�ي إی�الء االعتب�ار  لنظ�ام.ل ھ��ااكتش�اف األخط�اء ف�ي البیان�ات وإبالغ
 .فة في النظامن الذین یبلغون عن األخطاء المكتشیالمستعمل

 
 تضارب البیانات )3(

یمكن توقع حدوث تضارب في البیان�ات ف�ي نظ�ام ع�المي ق�د تق�رر فی�ھ بع�ض ال�دول نق�ل  
دارة مص�اید األس�ماك. فعل�ى س�بیل إلواجب (ومسؤولیة) تق�دیم البیان�ات إل�ى المنظم�ات اإلقلیمی�ة 

                                                 

 http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/GlobalRecord/GRWG3/3e.pdf 9  
اجریت مناقشة بھذا الخصوص في االجتم�اع الث�اني لمجموع�ة العم�ل حی�ث تق�رر أال تح�ل بیان�ات دول�ة المین�اء أو  10

.  غی�ر موج�ودة إذا كان�تالدولة الس�احلیة (الحق�ول األساس�یة الخمس�ة لتحدی�د ھوی�ة الس�فینة) مح�ل بیان�ات دول�ة العل�م 
 .ارناتمكانیة استخدامھا إلجراء مقإلنظر إیالء ومع ذلك یمكن 

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/GlobalRecord/GRWG3/3e.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/GlobalRecord/GRWG3/3e.pdf
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نظمتین مختلفتین إلدارة مصاید بیانات عن نفس السفینة من قبل مفي النھایة  أن تقدمالمثال، یمكن 
 من الممكن أنالعمل في مناطق مختلفة في فترات مختلفة) وبلھا  المأذوناألسماك (بالنسبة للسفن 

 ، ویتوقف ذلك على نوع ومستوى التحقق الذي سیطبق.أخرى في أي وحدة أخرى فروقتظھر 
 
البیان�ات المتص�لة جمی�ع إل�ى  واح�دة نقط�ة دخ�ولنظام معلوم�ات الس�جل الع�المي ویعتبر  

وال یجري  .مكافحة الصید غیر القانوني دون إبالغ ودون تنظیمفي أھمیة حاسمة ھا لالتي وبالسفن 
بالت�الي و .ینبغ�ي إدراج معلوم�ات موثوق�ة وحدیث�ةو، 11التصدیق إال على س�جل واح�د لك�ل س�فینة

، التض�ارب ج�ھلتسویة أووضع بروتوكوالت  )1(ما یلي: اتخاذ قرار بشأن یصبح من الضروري 
منظمة إقلیمیة واحدة  تعیین (2)أو  ،األساسیة الخمسةالبیانات حقول للفروق في على األقل بالنسبة 

 (حسب نوع السفینة؟ أنواع األسماك؟ المنطقة). دارة مصاید األسماك كمصدر للبیاناتإل
 
ول�ة المنش�ئة لبیان�ات الدالغلبة وفي ما یلي اإلجراء المقترح لتسویة أوجھ التضارب: تكون  
؛ وعندما ینشا تضارب (فرق بین البیانات الواردة والبیانات الموجودة بالفعل ف�ي النظ�ام) لبیاناتل

) تشیر إلى وجود ف�رق، وتتض�من طلب�ا ھامنشئة لال(وإلى الدولة  ترسل رسالة إلى كال المصدرین
لیة ف�ي النظ�ام ألن ساعة؛ وإذا لم یرد رد، تبقى البیان�ات األص� 48 -24في غضون قدیم إیضاح تل

  الدولة ھي المسؤولة تماما عن البیانات.
  

تقدیم توجیھ بشأن التواتر المطلوب لتق�دیم  المعنیة بالسجل العالمي یرجى من مجموعة العمل      
 مك�انإبما ف�ي ذل�ك  ،لتحقق من صحة البیاناتالمتقدمة ل جراءاتاإلالبیانات إلى السجل العالمي، و

ودول المیناء وال�دول الس�احلیة  IHSM&Tبیانات شركة ب بالمقارنةن البیانات م التحقق، من عدمھ،
 في اجتماعھا الثالث من مجموعة العمل أیضا یرجىو، إذا لزم األمر. عموم المستعملینحتى بل و

تقدیم مشورة بشأن إجراءات التعامل مع البیان�ات ال�واردة م�ن المنظم�ات اإلقلیمی�ة إلدارة مص�اید 
 .في البیانات الفروق تسویة، حسب اللزومفي ذلك  بمااألسماك، 

 
 

بش�أن ت�دابیر  منظم�ة األغذی�ة والزراع�ة نتائج االجتماع األول لألط�راف ف�ي اتف�اق -9
أوج�ھ الت��آزر م�ع الخط��وط وبالس��جل الع�المي.  المتص�لةدول�ة المین�اء وم��ؤتمر المحیط�ات 

 التوجیھیة الطوعیة لخطط توثیق المصید
 

ب�أن الس�جل الع�المي ق�د " 32ال�دورة ف�ي  س�ابقا، أق�رت لجن�ة مص�اید األس�ماك  إلی�ھأش�یر وفقا لما 
یضطلع  بدور ھام باعتباره أداة لمكافحة الصید غیر القانوني دون إب�الغ ودون تنظ�یم ولم�ؤازرة  

 ."تنفیذ االتفاق بشأن التدابیر التي تتخذھا دولة المیناء والصكوك الدولیة األخرى ذات الصلة
 

 1ة ف�ي المرف�ق یلیفص�تال األولی�ة بع�ض المؤش�رات 12، قدمت وثیق�ة االس�تراتیجیة 4201وفي عام 
تنفی�ذ  )1("أوجھ التآزر مع الصكوك الدولیة" بشأن الطرق التي یمكن بھا للسجل العالمي أن یدعم 

الت��دابیر  )3(أداء دول��ة العل��م  و )2(و؛ )PSMA( االتف��اق بش��أن الت��دابیر الت��ي تتخ��ذھا دول��ة المین��اء
 .المتعلقة بالسوق

 
) والخط��وط 2016/ حزی�ران ویونی� 5حی�ز النف�اذ م�ؤخرا ( ت�دابیر دول�ة المین�اء وم�ع دخ�ول اتف�اق

التي أقرتھا المشاورة الفنی�ة الثالث�ة المس�تأنفة  )VG-CDS( التوجیھیة الطوعیة لخطط توثیق الصید

                                                 

 . الُمصِدَرة لھابواسطة الدولة  11 

 12 01d7de5488a77180759efacea7c39dbb7.pdf-http://www.fao.org/cofi/33133 

http://www.fao.org/cofi/33133-01d7de5488a77180759efacea7c39dbb7.pdf
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/تم��وز ویولی 7-3( ی��ة والزراع��ةاألغذ لیعتم��دھا م��ؤتمر منظم��ة ق��دمتھا) و2017أبریل/نیس��ان  5(
أق�وى  أوج�ھ ت�آزر ھیئ)، حان الوقت اآلن للنظر في السبل التي یمكن بھا لھذه الصكوك أن ت2017

الش�بكة ح�ول الض�العین ف�ي الص�ید  حِك�متُ و ،لمكافحة الصید غیر القانوني دون إبالغ ودون تنظیم
 غیر القانوني دون إبالغ ودون تنظیم.

 
 دولة المیناء بشأن تدابیر  االتفاق

 
، أوسلو، النرویج) أشارت ع�دة أط�راف 2017مایو / آیار  31-29لألطراف ( 13في االجتماع األول

  :إلى ما یلي
 

  أنھ ینبغي إیالء االعتبار لدور الصكوك واألدوات التكمیلیة في دعم االتفاق، ) " 13(الفقرة
التموین (السجل العالمي)،  السیما السجل العالمي لسفن الصید وسفن الصید المبّردة وسفن

والخطوط التوجیھیة الطوعیة لخط�ط توثی�ق المص�ید واألدوات الت�ي اس�تحدثتھا منظم�ات 
 ".إقلیمیة إلدارة مصاید األسماك

  ت��م التش�دید عل��ى ض�رورة معالج��ة تح�دیات حاس��مة، م�ن قبی��ل المعلوم��ات ): "14(الفق�رة
ع إج��راءات فعال��ة لتقی��یم المتعلق��ة بعملی��ات نق��ل الش��حنات م��ن س��فینة إل��ى أخ��رى ووض��

المخاطر، والتعاون على امتداد سلسلة القیمة، والمعلومات في الوق�ت الحقیق�ي ع�ن الس�فن 
 ."ونتائج عملیات التفتیش

 
 :ویبدو واضحا أن السجل العالمي یمكن أن یدعم تنفیذ االتفاق على األقل بطریقتین

 
تق�دمھا مس�بقا س�فن (أجنبی�ة)  م�ن المعلوم�ات الت�يتحق�ق التأك�د وبالدولة المیناء قیام  -1

المین�اء واس�تخدام م�نح الس�فینة إذن�ا ب�دخول وسیدعم ذلك ق�رار  تطلب دخول المیناء.
 ؛ذلكأو رفض  المیناء

 صید األسماك مشتبھ في ضلوعھا فيالقیام بتحلیل المخاطر لفھم ما إذا كانت السفینة  -2
 تیش أم ال؛تفبإجراء  واتخاذ قرار ،غیر القانوني دون إبالغ ودون تنظیم

 
 .غیر األطرافل التابعة سفنالوھذا مھم بصفة خاصة للحصول على معلومات عن 

 
 ألداء دولة العلمالخطوط التوجیھیة الطوعیة 

 
، یمك�ن للس�جل الع�المي أن FSP-VG(14(فیما یتعلق بالخطوط التوجیھیة الطوعی�ة ألداء دول�ة العل�م

 یدعم بعض واجبات دولة العلم، مثل:
وتاریخھا (لتجنب  ینةمن خالل التحقق من سجالت السف افیة؛وات تسجیل إجراءاتباع  -1

 تسجیل السفن التي لھا سجل في عدم االمتثال أو المسجلة لدى دولة أخرى)؛
منح التراخیص (للصید أو النقل من سفینة إلى أخرى أو غیر ذلك) للسفن ذات "الرقم  -2

 ل النظیف لالمتثال؛الوحید لتحدید الھویة المعترف بھ دولیا" وذات السج
 المعاییر الدولیة. تطبیقشفافیة المعلومات من خالل تبادل المعلومات و -3

 

                                                 
 http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/PSMA/Parties/adoptedreport.pdf  13  

 14 i4577t.pdf-http://www.fao.org/3/a 

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/PSMA/Parties/adoptedreport.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/PSMA/Parties/adoptedreport.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4577t.pdf
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  المدرج�ةوینطبق كل ما سبق على سفن الص�ید وأیض�ا عل�ى س�فن النق�ل المب�ردة وس�فن التم�وین، 
 أیضا في السجل العالمي.

 
 الخطوط التوجیھیة الطوعیة لخطط توثیق المصید

 
إل�ى المس�ؤولیة الرئیس�یة  CDS-VG(15( یة الطوعیة لخطط توثیق المص�یدالخطوط التوجیھ تستند
ك من اسماأل تاتيأن  العلم عن مكافحة الصید غیر القانوني دون إبالغ ودون تنظیم، بما یكفل لدولة

عل�ى المس�تویات الدولی�ة  الواجب�ة التطبی�قمصید تم اصطیاده تماشیا مع ت�دابیر الص�ون واإلدارة 
دون إب�الغ ودون  نیة (وبالتالي منع المنتج�ات المتأتی�ة م�ن الص�ید غی�ر الق�انونيوالوط واإلقلیمیة

 تنظیم من دخول سلسلة اإلمداد).
والمنتجات السمكیة من نقاط  وفي ھذا الصدد، یمكن للسجل العالمي أن یدعم إمكانیة تتبع األسماك

امت�داد سلس�لة الس�وق م�ن  لى أخرى إلى الوجھة النھائی�ة عل�ىإأو نقل الشحنات من سفینة  التفریغ
 :خالل

 ةنیربط السفینة والمنتجات السمكیة من خالل عامل التعریف الوحید لتحدید ھویة السف -1
 ة ب�المنتج (مص�حوبا ب�رقم مس�تند فری�دص�لإدراجھ في جمیع الوثائق المت نبغيی الذي

 وآمن)؛
تبع المنتج ألسماك والمنتجات السمكیة (تا مصدر )عدم قانونیة(أو قانونیة التحقق من  -2

 إلى مصدره، السفینة)؛
 دعم تحلیل المخاطر لتصمیم وتنفیذ خطط توثیق المصید. -3

 
أخرى، ینطبق ما ورد أعاله لیس فقط على سفن الصید، بل أیضا عل�ى س�فن ال�دعم، وس�فن  ومرة

المجھزة  وسفن النقل ،والسفن العاملة في مجال نقل الشحنات من سفینة إلى أخرى ،تجھیز األسماك
وتش�یر الفئ�ات األخی�رة إل�ى س�فن النق�ل المب�ّردة  المنتجات السمكیة، باستثناء سفن الحاوی�ات. لنقل

 وسفن التموین.
 

 اتفاق األمم المتحدة بشأن األرصدة السمكیة
 

كانون األول/  10اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة  تنفیذ أحكاملاتفاق األمم المتحدة  یشیر
الكثی�رة  ن حفظ وإدارة األرصدة السمكیة المتداخلة المناطق واألرصدة الس�مكیةبشأ 1982دیسمبر 
واجب�ات دول العل�م ذات الص�لة ب�المواد المش�ار إلیھ�ا ف�ي خط�ة  منھ إلى 18في المادة  16االرتحال

الصید غیر القانوني دون إبالغ ودون تنظیم وردعھ والقضاء علیھ، والخطوط  العمل الدولیة لمنع
الطوعیة ألداء دولة العلم واالتفاق بشأن التدابیر الت�ي تتخ�ذھا دول�ة العل�م والت�ي  یمك�ن التوجیھیة 

 دورا بالنسبة لھا على النحو المبین أعاله. ؤديالعالمي أن ی للسجل
 

ینبغي أن یتم  على أنھ " 17من المرفق األول 7المادة من  2الفقرة وفیما یتعلق بتبادل البیانات، تنص 
 ."لألغذیة والزراعة الصعید العالمي عن طریق منظمة األمم المتحدة ىنشرھا علجمع البیانات و

 
م�ن  11 إلى ذلك، اعتمد السجل الع�المي قائم�ة االنتھاك�ات الجس�یمة ال�واردة ف�ي الفق�رة وباإلضافة

التفت��یش  وح��دةف��ي الظ��اھرة"  ات/المخالف��اتكقائم��ة مرجعی��ة لحق��ل بیان��ات "المخالف 21الم��ادة 

                                                 
 http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/CDS/TC2016/wpAnnex.pdf   15  

 http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_fish_stocks.htm 16  

  17 متطلبات موحدة لجمع البیانات وتقاسمھا.

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/CDS/TC2016/wpAnnex.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/CDS/TC2016/wpAnnex.pdf
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_fish_stocks.htm
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_fish_stocks.htm
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الصید الكشف عن أنشطة  یسیرذا مفید جدا في بناء معیار عالمي ونشر استخدامھ لتوھ .والمراقبة
 .غیر القانوني دون إبالغ ودون تنظیم وتحلیلھا

 
 2030خطة التنمیة المستدامة لعام 

 
حی�ث تحقی�ق ھ�دف  كان مؤتمر المحیطات في نیویورك معلما بارزا بالنسبة للمجتم�ع ال�دولي م�ن

البحری�ة واس�تخدامھا عل�ى نح�و مس�تدام  حفظ المحیط�ات والبح�ار والم�واردل 18 التنمیة المستدامة
 .لتحقیق التنمیة المستدامة

 
من غ ودون تنظیم، والدون إب القانونيعلى وجھ التحدید مكافحة الصید غیر  4-14 المقصد تناولیو

لش�فافیة زی�ادة اإل�ى الع�المي  الس�جل ؤدي. وس�ی2020ع�ام  ھو قریبوقع تحقیق نتائج في وقت المت
جمی�ع الص�كوك الم�ذكورة أع�اله وغیرھ�ا، وذل�ك  وإمكانیة التتبع، وسیعزز أوجھ التآزر فیما ب�ین

الشباك على الضالعین في الصید غیر القانوني دون إب�الغ ودون تنظ�یم لمن�ع الص�ید غی�ر  حكامإل
 القانوني دون إبالغ ودون تنظیم وردعھ والقضاء علیھ بشكل فعال.

 
أن یق�دم المش�ورة بش�أن أي  س�جل الع�الميلالمعنی�ة با الثالث لمجموعة العم�ل یُرجى من االجتماع

ز دوره في دعم المبادرات الدولیة لمكافحة یتعز تزید لسجل العالمي یمكن أنلر محتملة یتطوأوجھ 
 .أوجھ تآزر أقوى خلقو ،دون إبالغ ودون تنظیم قانونيالصید غیر ال

 
 القدرات دعم تنمیة -10 
 

ع�ن تق�دیرھا للمس�اعدة المس�تمرة الت�ي 19رة الحادیة والثالثون للجنة مصاید األسماك أعربت الدو
الس�یاق ذات�ھ، أق�رت اجتماع�ات  ف�يو تقدمھا المنظمة إلى الدول النامیة في سیاق الس�جل الع�المي.

المس�اعدة إل�ى البل�دان النامی�ة لتمكینھ�ا م�ن  مجموعة العمل المعنیة بالسجل الع�المي بأھمی�ة تق�دیم
 قام�تف�ي وق�ت الح�ق، وفي نظام معلوم�ات الس�جل الع�المي.  بیاناتھا إدماجمشاركة عن طریق ال

على توسیع نط�اق المش�اركة، بم�ا ف�ي ذل�ك بالحث الدورة الثانیة والثالثون للجنة مصاید األسماك 
 .البیانات من قبل األعضاء قدیمت
 

تحدید المس�ائل الرئیس�یة " في التوجیھ قدیموتكلف مجموعة العمل أیضا من خالل اختصاصاتھا بت
والدول األعضاء، وخاصة الدول النامیة واألقالیم التي یلزمھ�ا بن�اء الق�درات، بم�ا ف�ي ذل�ك تحدی�د 

 ".مجاالت المساعدة الفنیة ذات الصلة
 

 وواسع النطاق بشكل وافتنمیة القدرات عنصرا أساسیا في تنفیذ السجل العالمي لدعم  قدیمویعد ت
. 

 :االستراتیجیة إطارا لتنمیة القدرات یتألف من بعض ما یلي واقترحت وثیقة
  االستبیانات؛ بسبل منھادراسة المعلومات األساسیة 
 التوعیة؛ 
 ؛تحقیق االتساقحلقات عمل لتنمیة القدرات و 
 تحلیل الفجوات؛ 
  ألنشطة الموصى بھا؛ا مصمم لیالئمتنفیذ 

                                                 
 https://oceanconference.un.org/sdg14 18  
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 ؛حددة الغرضالمساعدة الم  
 .تنفیذ أنشطة تجریبیة 

 
 بالفعل بعض ھذه األنشطة في الماضي مع قیود كبیرة تُعزى أساسا إلى عدم كفایة األموال.  نُفذتوُ 

 ة لدعم الدول النامیة.كرسواآلن، وبعد أن بدأت مرحلة التنفیذ، ستُلتمس أموال م
 

المنظم�ات اإلقلیمی�ة  ، والتع�اون م�عھاومق�دمی مستعملي البیاناتوقد یكون من المفید التركیز على 
األعض�اء والمنظم�ات اإلقلیمی�ة إلدارة  دارة مصاید األس�ماك، م�ن أج�ل مواءم�ة نظ�م معلوم�اتإل

 .العالمي وآلیات تبادل البیانات مصاید األسماك مع متطلبات بیانات السجل
 

ذات األولویة  األقالیم/المجاالت والبلدان/مسائلیُرجى من مجموعة العمل أن تقدم توجیھات بشأن ال
 .المشاركة في السجل العالمي قدیم المساعدة لتمكین الدول النامیة منتفي ما یتعلق ب

 
 مسائل أخرى -12 
 

 نقل من سفینة إلى أخرىعملیات ال
 

وح�دھا،  إلى أن الص�ید غی�ر الق�انوني دون إب�الغ ودون تنظ�یم ال ی�تم تنفی�ذه بس�فن الص�ید بالنظر
 ا ب�اقتراح قدمت�ھ الوالی�ات المتح��دةأحاط�ت ال�دورة الثانی�ة والثالث�ون للجن�ة مص��اید األس�ماك علم�

العمل بشأن نقل الشحنات م�ن س�فینة إل�ى  بدءعلى األغذیة والزراعة األمریكیة، وشجعت منظمة 
ونظ�را ألن   .الس�جل الع�المي اقتراحات إضافیة تتعلق، ف�ي جمل�ة أم�ور، باس�تخدام أخرى وقدمت

مث�ل س�فن النق�ل  ة إل�ى أخ�رى،السجل العالمي یشمل السفن المش�اركة ف�ي نق�ل الش�حنات م�ن س�فین
نقل من س�فینة إل�ى الفي ممارسات  المبردة، فمن الممكن أن یؤدي دورا رئیسیا في تحقیق الشفافیة

 .واإلجراءات ، واإلخطار واإلبالغ عن المتطلباتراخیصأخرى، والت
 

 الموح�د ال�دوليالتص�نیف اإلحص�ائي  -فریق العمل لتنسیق اإلحصاءات الخاص�ة بمص�اید األس�ماك
 لسفن الصید 

 
 المس��تخدم كمرج��ع لنظ��ام )ISSCFV( لس��فن الص��ید الموح��دال��دولي اإلحص��ائي التص��نیف  یع��ود

. ووافق فریق العمل لتنسیق اإلحصاءات الخاصة بمص�اید 1984معلومات السجل العالمي إلى عام 
 .نظام معلومات السجل العالمي األسماك مؤخرا على تصنیف جدید یوصى باستخدامھ في

 
 
 
 

 
 

 
 

 


