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االجتماع الرابع لمجموعة العمل الفنية واالستشارية غير الرسمية المفتوحة 

  العضوية المعنية بالسجل العالمي

2018 نيسانأبريل/  13-11لندن، المملكة المتحدة،   

 البنود الرئيسية المطروحة للمناقشة

 

 إن مجموعة العمل المعنية بالسجل العالمي مدعوة إلى:

  ة الدولية وفقا  منظمة البحريالصادر عن الالسفن  تعريفرقم  نظامتنفيذ النظر في إمكانية تقديم توصية بشأن 

 .قليمي، حسب االقتضاءالعلى المستويين الوطني وا (30) (A.1117) رقملقرار المنظمة 

 اض لتشغيلية ألغرت البيانااتطبيقه على  بشأن يهاتلتوجاتوفير ولسفن اع األنوح لمقترالتصنيف النظر في ا

إمكانية تطبيق  مجموعة العملستعرض توبالمثل، ينبغي أن . لعالميالسجل ق افي سياذ نفاالواقبة المرا

 .في سياق السجل العالمي معداتالتصنيف المنقح ألنواع ال

  مشروع لغة مصايد األسماك للتبادل االلكتروني نظام السجل العالمي من خالل إلى تعزيز تقديم البيانات

 .في هذه العملية منظمة األغذية والزراعة )الفاو(وزيادة مشاركة أعضاء  (FLUXالعالمي )

 منظاو تدابير دول الميناء بشأن تفاقاللا هلتي سيتم تطويرات لمعلومادل التفاعل بين آلية تباالنظر في ا 

لعلم الة ت دوعلى معلوماول ألم المقاافي ي لعالمي يحتوالسجل أن الى ا  إلعالمي نظرالسجل ت امعلوما

 .معينة بسفينة يشلتفتالمطلوبة لربط نتائج ا

 انعقاد الدورة الثالثة قبل  العلنيقها تعزيز مشاركة الدول في نظام معلومات السجل العالمي من أجل إطال

 .(2018 يوليو/ تموز) األسماكلجنة مصايد والثالثين ل
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A معلومات أساسية 

عن دعمها  2016التي عقدت في يوليو/ تموز  (COFI)للجنة مصايد األسماك  1أعربت الدورة الثانية والثالثون

مهمة لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون القوي للسجل العالمي وتطويره بصفة مستمرة، وأقّرت بأنه أداة 

ى. تدابير دولة الميناء والصكوك الدولية المكملة األخربشأن تفاق البما في ذلك من خالل دوره الداعم في تنفيذ اتنظيم، 

 وحثت اللجنة أيضا  على توسيع نطاق المشاركة، بما في ذلك عبر قيام األعضاء بتقديم البيانات.

 / كانون األولديسمبر 21في  2مشروع تجريبي في أعقاب الدورة الثانية والثالثين للجنة مصايد األسماك، تم إطالق

ا 11مع  2016 ا رائد   ملنسخة الع أُطلقت، 2017 / نيسانأبريل 21في . وتغطية جغرافية جيدة ، مما وفر3شريك 

لجميع أعضاء المنظمة لتقديم معلوماتهم والوصول إلى السجالت،  أُتيحتمن نظام معلومات السجل العالمي و 4األولى

لدورة الثالثة والثالثين للجنة مصايد األسماك النعقاد ا وتمهيدا   .هذه المرحلة األوليةمحدودة في وصول إمكانية مع 

 .الدورةتلك متاحة للجمهور قبل  أول نسخةينبغي النظر في أهمية إصدار  ،(2018 / تموز)يوليو

 

 الوضع القائم

 2017الذي عقد في يونيو/ حزيران  (GRWG3)قدم االجتماع الثالث لمجموعة العمل المعنية بالسجل العالمي 

من بيانات للطرق توسيع المشاركة من خالل توافر عدد من آليات التحميل، بما في ذلك التقديم المباشر  المشورة حول

، والمنظمات االقليمية لمصايد األسماك IHSM&T قبل إدارة الدولة أو استيرادها من نظم المعلومات التابعة لشركة

ممت ع الغاية،ولهذه بشكل رسمي. كما دعا إلى اتباع إجراء واضح لتحديد نقاط االتصال الوطنية  الدولة.موافقة رهنا  ب

االجتماع الرابع القادم انعقاد عن  لالبالغ 2018 / كانون الثانييناير 18منظمة األغذية والزراعة رسالة مؤرخة في 

 .إلى تعيين جهات االتصال الوطنية للسجل العالمي المعنية بالسجل العالمي والدعوةلمجموعة العمل 

منذ صدور نسخة العمل األولى، قدمت عدة دول بيانات إلى نظام السجل العالمي، ولكن التركيز ال يزال منصبا  على 

 توسيع المشاركة أكثر ليصبح السجل العالمي أداة مفيدة في مكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم.

ن في تحميل البيانات خالل الربع األول م نشطين للغايةدر االشارة إلى أن إقليمي أمريكا الالتينية وأوروبا كانا وتج

 .2018عام 

 .وسوف يتم تقديم المزيد من التفاصيل خالل اجتماع مجموعة العمل

 

 مشاركة الدول

الدول تقديم عروض حول العملية المنفذة لتقديم البيانات إلى نظام السجل العالمي، بما في ذلك المعلومات  يُرجى من

 :المتعلقة بما يلي

                                                           
 1 i6882e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
 2 project/en/-pilot-record-record/background/global-http://www.fao.org/global 
 .وأوروغواي، سبانياوإسيشيل، والفلبين، وموزمبيق، وموريشيوس، وإندونيسيا، وأيسلندا، وغانا، وجزر القمر، وكولومبيا ،  3 
 4 events/detail/en/c/882133/-record/news-http://www.fao.org/global 

http://www.fao.org/3/a-i6882e.pdf
http://www.fao.org/global-record/background/global-record-pilot-project/en/
http://www.fao.org/global-record/news-events/detail/en/c/882133/
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A 
  لسفينة(ا التعريف الوحيد لهوية رقم) التي تحمل أرقاما  صادرة عن المنظمة البحرية العالميةعدد سفن الصيد 

 ( وسفن المسافنةعدد سفن النقل )التموين 

  السجل العالمي: فيحقول البيانات الخاصة بوحدة "تفاصيل السفينة" التي تم تحميلها 

o  :فينة، إسم السالتعريف الوحيد لهوية السفينة، دولة العلم،  رقمحقول البيانات األساسية الخمسة

 الطول االجمالي، الحمولة االجمالية أو الحمولة االجمالية المسجلة بالطن

o  ،المقاييس، الملكية، البناءتفاصيل أخرى عن السفينة: التعريف، التسجيل 

  ش والمراقبةالتفتيبيانات ، ورخيص، والتالتفاصيل التاريخيةالسجل العالمي:  فيوحدات أخرى تم تحميلها ،

 وحاالت رفض دخول الموانئ

 التحديات التي تواجه عملية تحميل البيانات 

 

 A.1117(30)قرار المنظمة البحرية الدولية رقم 

"بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية في  5بت لجنة مصايد األسماك في دورتها االحدى والثالثينرح، 2014في عام 

مجال توسيع نطاق نظام أرقام تعريف السفن الصادر عن هذه األخيرة ليشمل أساطيل الصيد ووافقت على ضرورة 

؛ 6ىاألولاستخدام أرقام المنظمة البحرية الدولية على أنها الرقم الوحيد لتحديد هوية السفن في ما يخص المرحلة 

ة منظمات إقليمية إلدارة مصايد األسماك قد وضعت أحكاما  تقضي بجعل رقم المنظمة البحرية عد أشارت إلى أنو

 الدولية ملزما  في المناطق المشمولة باتفاقيتها"؛

بشأن نظام أرقام  A.1078 (28) ، تم تعديل قرار المنظمة البحرية الدولية 2017ديسمبر/ كانون األول  18في 

الذي يقضي بأن   (30) (A.1117)المنظمة البحرية الدولية من خالل قرار المنظمة تعريف السفن الصادر عن 

المصنوعة ، بما في ذلك سفن الصيد طن وما فوق 100ة جماليالا تبلغ حمولتها"يسري النظام اآلن على السفن التي 

ية جمالالتقل حمولتها ا والتي داخلية بمحركات المزودةوجميع سفن الصيد ؛ [...]؛ وغير الصلبالصلب  من هيكل من

بالعمل خارج المياه  امصرح لهكحد أقصى وال ا  متر 12 طولها االجمالي يبلغ السفن التيطن وصوال  إلى  100عن 

 موجب الوالية الوطنية لدولة العلم".ب

لى من السجل العالمي، مما يجعل من الممكن طلب الحصول ع 3و 2يغطي هذا القرار الجديد السفن في المرحلتين 

أرقام صادرة عن المنظمة البحرية الدولية للسفن األصغر حجما  ولتلك التي ال يكون هيكلها مصنوعا  من الصلب، 

 .والتي تمثل حصة مهمة من األسطول في العديد من البلدان والمناطق

االتفاقية ثل م دوليةة من السفن بموجب الصكوك البالنسبة لفئات معين غير أنه ملزمإن النظام بحد ذاته طوعي ومجاني. 

ق طبّ ويُ ، يد األسماكقليمية إلدارة مصاالواللوائح الملزمة التي تعتمدها المنظمات ا 7الدولية لحماية األرواح في البحر

إلزامية  إلى إدراجبعض الدول  توقد عمد مختلفة من مقاييس الطول والحموالت.على فئات في العديد من الحاالت 

 .قوانينها الوطنية فيالمنظمة البحرية الدولية لفئات مختلفة تعريف السفن الصادرة عن أرقام 

                                                           
 5 ML770e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
 وما فوق مترا   24 طولها طن، أو 100جمالي رجميع السفن التي يبلغ وزنها ا 6 
 (SOLAS)اتفاقية  1974، الدولية لسالمة األرواح في البحار االتفاقية 7 

http://www.fao.org/3/a-ML770e.pdf


March 2018  GRWG/4/2018/2 
 

4 
 

A ويشجع القرار A.1117 (30)  االدارات على "تطبيق النظام على السفن الجديدة والقائمة التي تحمل علمها والمنخرطة

 ادرة عن المنظمة البحرية الدوليةوقد ترغب االدارات أيضا  في إسناد أرقام تعريف السفن الص في رحالت دولية.

 ". الوطنيةللسفن المنخرطة فقط في رحالت داخلية وفي إدراج الرقم في الشهادات 

رقم التعريف  أن الهدف من السجل العالمي هو مكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم، وأنمراعاة مع 

عزيز لسفن على المستوى العالمي وتا هويةلضمان التحديد الكافي لهو العنصر الرئيسي في هذا النظام العالمي  الموحد

لسلة عن المنتجات السمكية من خالل س ، فضال  (الملكيةووالعلم ،  ،إمكانية تتبع المعلومات )مثل التغييرات في االسم

ة إلدارة قليميالاوالمنظمات  رسميةسلطات الالبأن تضع  إمكانية التوصيةنظر في تأن  لمجموعة العملالقيمة، يمكن 

صادر التعريف ال، لضمان تطبيق رقم القليمي، حسب االقتضاءعلى الصعيدين الوطني وا شروطا  مصايد األسماك 

 .المنظمة البحرية الدولية على السفن المؤهلةعن 

في إمكانية تقديم توصية بشأن تنفيذ نظام رقم تعريف السفن الصادر عن المنظمة  تنظر مجموعة العمليمكن أن 

 ( على المستويين الوطني واالقليمي، حسب االقتضاء.30) (A.1117)البحرية الدولية وفقا  لقرار المنظمة رقم 

 

 نظام معلومات السجل العالميعلى تحديثات ال

تطوير أربع آليات مختلفة لتقديم البيانات ب العمل المعنية بالسجل العالميالثاني والثالث لمجموعة  اناالجتماع نصح

 :إلى السجل العالمي

 من خالل نموذج الويبللبيانات إدخال يدوي  .1

 CSVتحميل يدوي من خالل ملفات  .2

مشروع لغة مصايد األسماك للتبادل االلكتروني النقل التلقائي المباشر من النظام الرسمي للدولة من خالل  .3

  8(FLUXالعالمي )

بعد  لمصايد األسماكقليمية الاالمنظمات و IHSM&T شركةيانات من نظم المعلومات الخاصة باستيراد الب .4

 نترنتالالحصول على موافقة صريحة من الدولة عبر ا

حقول البيانات األساسية الخمسة  استيرادسيتم و. 2017 / نيسانتم بدء التحميل اليدوي منذ إطالق النظام في أبريل

الجمالية الحمولة ا /الطول االجمالي، الحمولة االجمالية، دولة العلم، إسم السفينة، التعريف الوحيد لهوية السفينة رقم(

دراج السريع لبيانات اللتيسير ا 2018من عام  الثانيالربع  خالل IHSM&Tمن نظام معلومات  (المسجلة بالطن

لمدخالت ا باالضافة إلى ،لجنة مصايد األسماكل انعقاد الدورة الثالثة والثالثينقبل  للجمهور إطالق النظام بهدف الدول

عريف صادرة تأرقام التي تحمل من السفن  ال  قلي ا  عدد تملكالدول التي البيانات من جانب تقديم عملية اليدوية لتسهيل 

ة مصايد مشروع لغ التلقائي المباشر من النظام الرسمي للدولة من خالل سيتم تنفيذ النقلو .المنظمة البحرية الدوليةعن 

، باعتباره الخيار المفضل للتحميل، وسيتم اختباره مع أوروبا في الربع (FLUXاألسماك للتبادل االلكتروني العالمي )

بر عاالجتماع أو  خالل مباشرة   العالمي ل. ويتم تشجيع الدول األخرى على االتصال بأمانة السج2018الثاني من عام 

 بالسجلربط أنظمتها من أجل   FLUXعملية تنفيذ إلطالق  Data@fao.org-Record-Global-FIالعنوان التالي 

                                                           
 (FLUX" )للتبادل االلكتروني العالميد األسماك يمعايير وآليات تبادل البيانات: لغة مصاأدناه حول " نظر القسمأ 8

mailto:FI-Global-Record-Data@fao.org
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A سماك ممكنة على أسا  نهجاأل ديقليمية إلدارة مصاالمن نظم المنظمات ا البيانات ستيراداوستكون عملية . العالمي 

د األسماك لتبادل البيانات يقليمية إلدارة مصاالمن قبل العديد من المنظمات ا FLUX طبيق، حيث يجري تتدريجي

 .مع األطراف المتعاقدة معها أو مع المنظمات الدولية األخرى

 تموين(، سفن السفن إعادة الشحنأنواع السفن )سفن الصيد،  -الصيدالتصنيف االحصائي الدولي الموحد لسفن  

مرجعية تم الرجوع إليها أو استخدامها في العديد من الصكوك  زقوائم رمو 9ستراتيجية السجل العالمياتقدم وثيقة 

 ISO 3166-1 alpha-3 وشملت أهمها رموز البلدان. د األسماكيقليمية إلدارة مصاالالدولية ومن قبل المنظمات ا

(ISO3)  ،الدولي  حصائيالوالتصنيف ا، بواسطة أنواع السفن الصيدسفن لالموحد حصائي الدولي الالتصنيف او

 .لمعدات الصيدالموحد 

الموحد لي حصائي الدوالوالتصنيف ا بواسطة أنواع السفن الصيدلسفن الموحد حصائي الدولي الالتصنيف ا تم تطوير

دليل في  هاونشر 10الخاصة بمصايد األسماك حصاءاتالمجموعة العمل المعنية بتنسيق امن قبل  لمعدات الصيد

 الصيدلسفن الموحد حصائي الدولي الالتصنيف ا) L.II 12في الملحق 11الخاصة بمصايد األسماكحصائية الالمعايير ا

حصاءات الخاصة بمصايد المجموعة العمل المعنية بتنسيق ال االجتماع الثاني عشر كما وافق عليه أنواع السفن حسب

 (.1980 / تموزيوليو 29على النحو المعتمد في  M.I والملحق( 1984في عام  األسماك

تي الرموز في قائم 2015في عام  13العالمي لالمتخصصة في السج ةالعمل الرئيسي مجموعاتوقد نظر اجتماع 

التأكيد تم و، قوائم أخرى مقترحة في وثيقة االستراتيجيةفضال  عن ألغراض إحصائية،  تينالموضوع المرجعيتين

المتخصصة في  ةالعمل الرئيسي مجموعات مشورة المصادقة على  وجرت هاتين القائمتين المرجعيتين.استخدام  على

. 2016في عام  السجل العالميالمعنية بعمل الاالجتماع الثاني لمجموعة في القائمتين  بشأن هاتين العالمي لالسج

ي تمت في السجل العالمي هي تلك الت ا  المستخدمة حالي معداتالخاصة بأنواع السفن وال جعيةقوائم المرالفإن  بالتالي،و

 GRWG/4/2018/Inf.1014  على التوالي كما هو موضح في الوثيقة 1980و 1984عامي الموافقة عليها في 

 .GRWG/4/2018/Inf.1115و

الرموز المرجعتين.  عملية مراجعة لقائمتي حصاءات الخاصة بمصايد األسماكالمجموعة العمل المعنية بتنسيق اأت بد

نيف التصواعتماده. ويجري حاليا  استعراض  لمعدات الصيدالدولى الموحد  يالتصنيف االحصائ 16كما جرت مراجعة

حصائي الالتصنيف ا مراجعةتاريخ عملية  ملخص عن ويرد(. أنواع السفن( الصيدلسفن الموحد حصائي الدولي الا

 .1 في الملحق (أنواع السفن( الصيدلسفن الموحد الدولي 

واردين  في جدولين (أنواع السفن( الصيدلسفن الموحد حصائي الدولي الالتصنيف ا عرض التعديالت المقترحة علىتُ 

لسفن الموحد حصائي الدولي الالتصنيف اة مراجع 1الجدول  تضمني. GRWG/4/2018/Inf.917 .في الوثيقة 

                                                           
 9 bl006e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
 10 statistics/en/-fishery-on-http://www.fao.org/cwp 
 11 resources/en/-and-statistics/handbook/tools-fishery-on-http://www.fao.org/cwp 
 12 http://www.fao.org/tempref/FI/DOCUMENT/cwp/handbook/annex/annexLII.pdf 
 13 bl767e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
 14 media/MeetingDocuments/GlobalRecord/GRWG4/Inf10e.pdf-http://www.fao.org/fi/static 
 15 media/MeetingDocuments/GlobalRecord/GRWG4/Inf11e.pdf-http://www.fao.org/fi/static 
 16 http://www.fao.org/3/bt988e/bt988e.pdf 
 17 ia/MeetingDocuments/GlobalRecord/GRWG4/Inf9e.pdfmed-http://www.fao.org/fi/static 

http://www.fao.org/3/a-bl006e.pdf
http://www.fao.org/cwp-on-fishery-statistics/en/
http://www.fao.org/cwp-on-fishery-statistics/handbook/tools-and-resources/en/
http://www.fao.org/tempref/FI/DOCUMENT/cwp/handbook/annex/annexLII.pdf
http://www.fao.org/3/a-bl767e.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/GlobalRecord/GRWG4/Inf10e.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/GlobalRecord/GRWG4/Inf11e.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/GlobalRecord/GRWG4/Inf9e.pdf
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A سفن ، بين ينقسم التصنيف، كما هو مذكور في العمود األول(. و2007العام بما في ذلك تعديل ) 2005لعام  الصيد

 صيدغير العاملة في مجال الوالسفن فة على النحو التالي: "السفن العاملة فقط في عمليات الصيد"( )المعرّ  الصيد

لتصنيفات بين ا مقابلةعبارة عن جدول فهو  2الجدول . أما )المعرفة على النحو التالي: جميع سفن الصيد األخرى(

التصنيفات بين مطابقة الألغراض  ا  الجدول مفيد ويُعتبر .التصنيف األصلي على اليسار حيث يرد، القديمة والجديدة

  :على العنوان التالي المرجعي ألنواع السفن متاح فالوصوالجديدة. والقديمة 

http://www.fao.org/fishery/vesseltype/search/en 

الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم، وليس كأداة لجمع  العالمي كأداة تشغيلية لمكافحةبالنظر إلى دور السجل 

ها تإلى النظر في التعديالت التي اقترح ةبالسجل العالمي مدعو ةلمعنيا مجموعة العملحصائية، فإن الالبيانات ا

 :ةمن خالل الخيارات التالي اتوتقديم التوجيه حصاءات الخاصة بمصايد األسماكالمجموعة العمل المعنية بتنسيق ا

 في نظام السجل العالمي التالي التصنيف الجديد الستخدامهقبول التعديالت المقترحة وب .1

 تطبيقها في سياق السجل العالميلإضافية تعديل طرح مقترحات  .2

 ألنواع السفن في السجل العالمي 1984االستمرار في استخدام تصنيف عام  .3

ة أجل مواصلمن العالمي  لالمتخصصة في السج ةالعمل الرئيسي ةمجموع/ التحليل إلى هذا التوجيه نقل .4

 الوطنية./ الفوائد( على النظم )اآلثار نتائجالتحليل 

 .لمعدات الصيدالموحد حصائي الدولي اللتصنيف ال وينبغي إيالء اعتبار مماثل

بشأن  مشورةوتقديم الفي التصنيف المقترح ألنواع السفن  النظربالسجل العالمي  ةالمعنيعلى مجموعة العمل ينبغي 

ستعرض توبالمثل، ينبغي أن  .السجل العالمينفاذ في سياق العلى البيانات التشغيلية ألغراض المراقبة وا تطبيقه ةقابلي

 .في سياق السجل العالمي معداتإمكانية تطبيق التصنيف المنقح ألنواع ال مجموعة العمل

 

 (FLUX18للتبادل االلكتروني العالمي )د األسماك يمعايير وآليات تبادل البيانات: لغة مصا

لدول وتقديم ا نظم بين اتالفروق سدّ مجموعة المعنية بالسجل العالمي على تطوير عدد من آليات تبادل البيانات ل وافقت

وقد  ركتها.مشابتقديم البيانات إلى نظام السجل العالمي وتوسيع  ايسمح له موقعون في خيارات مختلفة لها لكي تك

 . 19لتقديم البيانات في قسم سابق من هذه الوثيقة ليتين األوتوماتيتينواآلوصف الدليلين  جرى

عملية عالمية وتشاركية لتطوير معايير البيانات  (FLUXلغة مصايد األسماك للتبادل االلكتروني العالمي ) تتضمن

التجارة والنماذج الخاصة ببيانات مصايد األسماك تحت رعاية مركز األمم المتحدة لتيسير التجارة واألعمال 

ر اـطإ يفة ـنيولكترل التجارية االاـألعما ريـمعايالذي يعمل كمركز تنسيق لتيسير االجراءات التجارية و 20االلكترونية

 المتحدة.م ـألما

                                                           
 18 media/MeetingDocuments/GlobalRecord/GRWG4/Inf12e.pdf-http://www.fao.org/fi/static 
 "نظام معلومات السجل العالميعلى تحديثات ال" عننظر القسم أعاله أ 19 

 20 https://www.unece.org/cefact/ 

http://www.fao.org/fishery/vesseltype/search/en
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/GlobalRecord/GRWG4/Inf12e.pdf
https://www.unece.org/cefact/
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A  الوثيقة من خالل صياغة  2012بدأت مبادرة السجل العالمي المشاركة في هذه العملية في أواخر عام

GRWG/2015/1/Inf.1021  تبادل المعلومات عن السفن( -مالمتطلبات األع)مواصفات حول نطاق السفن 

د األسماك على مصاي رقابةلكترونية للال"تبادل البيانات ا عملية ، في إطاربالتعاون مع االتحاد األوروبي واقتراحها،

 .(األعمال المتصل بمصايد األسماكوإدارتها" )مجال 

، وعلى وجه التحديد المعلومات المتعلقة الصيد أساطيلحول بيانات التوحيد تبادل  FLUX ر لغةكان الهدف من تطوي

 تبادلبها ل لةصواقترحت مجاالت البيانات والتعاريف المت. مباشرة بسفن الصيد والسفن التي تدعم عمليات الصيد

غييرات المطبقة على الت لمحة تاريخية عن بشكل اختياري، و22خصائص السفن بين األطراف المعنيةبشأن معلومات ال

بمعناه حول األساطيل لتغطية تبادل البيانات  XML نظام لغة الترميز الموحدةأدى ذلك إلى توفير  ن.ئص السفخصا

 .، مثل السجل العالميحتياجات المحددة لتطبيقات معينةلال قا  األوسع والذي يمكن تخصيصه وف

 :، وهيصلة بالسجل العالميالأخرى ذات  نطاقاتصياغة  تتموقد 

  مجال واألذون والتصاريحتراخيص الصيد( FLAP) 

 لكترونية )مجال التفتيش(التقارير التفتيش ا 

 األخرى غير المرتبطة مباشرة بالسجل العالمي ما يلي: نطاقاتتشمل الو

  مواقع السفننطاق 

  أنشطة الصيدنطاق 

ل البيانات ، لتبادالبيانات ذات الصلة نسق، وبالتالي القول إن المعايير الضرورية المنصف، من بالنظر إلى ما سبق

 .على الرغم من خضوعها لمزيد من المراجعات التي قد تكون مطلوبة أصبحت متاحة

ريقة بطنقل البيانات من نقطة إلى أخرى بموجبها يتم  التيرسال الاستخدام آلية ا فيالمرحلة التالية وتتجلى 

-FLUX (FLUX  نظام بواسطة في السجل العالمي طبقة النقل استخدامهارسال التي يتم التُسمى آلية او أوتوماتيكية.

TL)  التي تعتبر برمجية مفتوحة المصدر )وبالتالي مجانية( تجعل من الممكن توصيل نظام معلومات السجل العالمي

 .مزود البيانات )الدولة أو مصدر بيانات آخر معترف به( لدىبأي نظام آخر 

تطوير القواعد التشغيلية )مثل حقول البيانات  يجري العمل حاليا  على،  FLUXنظام من خالل إقامة تواصلمن أجل 

ل ، وما إلى ذلك( لتنظيم نق/ حذف البياناتالفوقية بالغ، وعملية الكتابةالرسال، ورسائل االالضرورية، وتواتر ا

 .البيانات

الخيار المفضل لتقديم الدول من قبل الدول لنظام  FLUX نظام استخدام تبادل البيانات األوتوماتيكي من خالل يُعتبر

على  ه سيوفر، ولكنأوليستكون هناك حاجة الستثمار و .نظرا  لمزايا االتصال التلقائي بين األنظمة ،السجل العالمي

يير تغ أيوسوف ينعكس ؛ ملية من خالل قواعد وآليات محددةكفاءة الع بفضلوالطويل فوائد كبيرة المدى المتوسط 

يتم إدخاله في سجل األسطول الوطني المرتبط بالسجل العالمي في الوقت الفعلي في نظام السجل العالمي )بالنسبة 

من الواضح و .ب التدخالت اليدوية المنتظمةيتجن ذلك من شأنو. / القواعد التشغيلية(فاقيةالبيانات الخاضعة لالت حقولل

                                                           
 21 http://www.fao.org/fishery/docs/DOCUMENT/global_record/2015/inf10e.pdf 
 قليمية إلدارة مصايدالوالمنظمات ا ،قليمية لمصايد األسماكالا األجهزةو ،والمؤسسات/ المنظمات الدولية ،بما في ذلك ول علم السفن 22 

  األسماك

http://www.fao.org/fishery/docs/DOCUMENT/global_record/2015/inf10e.pdf
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A إبالغ  نمن أجل مكافحة الصيد غير القانوني دوتبادل المعلومات الدقيقة والمحدثة في الوقت المناسب أمر أساسي  أن

 .ودون تنظيم على نحو فعال

العديد من المنظمات  بدأ . وقدوالترويج الستخدامه FLUXنظام  تطويرمبادرة   23تولى فريق من المتخصصين

لمتعلقة ابيانات التبادل ل استخدامهإمكانية في  البحثأو  استخدامهبقليمية إلدارة مصايد األسماك وأعضاء المنظمة الا

 .مصايد األسماكب

 تقديم البيانات لنظام السجل العالمي من خالل عزيزإلى النظر في ت ةبالسجل العالمي مدعو ةالمعني مجموعة العملإن 

األغذية والزراعة وزيادة مشاركة أعضاء منظمة  (FLUXللتبادل االلكتروني العالمي )مشروع لغة مصايد األسماك 

 .في هذه العملية

 

  تنفيذ اتفاق منظمة األغذية والزراعة بشأن تدابير دولة الميناءدعم  

 الصكوك، أشارت عدة أطراف إلى ضرورة النظر في دور لالتفاق بشأن تدابير دولة الميناء 24في االجتماع األول

الخطوط و ،لسفن الصيد وسفن النقل المبّردة وسفن التموينالمي سيما السجل الع، والدعم االتفاقللتكميلية واألدوات ا

ى إل د األسماكيقليمية إلدارة مصاالالمنظمات ا التي عمدتدوات األو ،التوجيهية الطوعية لخطط توثيق المصيد

  تطويرها.

السجل العالمي على وجه السرعة  طويرأهمية تالمعنية بالسجل العالمي  لمجموعة العملأبرز االجتماع الثالث وقد 

 .ما يتعلق بالتحقق من البيانات وتحليل المخاطر ، خاصة فياالتفاق بشأن تدابير دولة الميناء لدعم تنفيذ

البناء( وكذلك و ،والملكية لمقاييس،وا ،والتسجيل ،الهوية تحديدالمدرجة في السجل العالمي ) ينةتفاصيل السفمن شأن 

، األصنافو، والمنطقة، الفترةو)النوع،  راخيصوالمشغلين( والت ،والمالكين ،واألسماء ،المعلومات التاريخية )األعالم

من  لف(أ)التحقق من المعلومات المطلوبة في الملحق  من أجلة الميناء بالنسبة لدول بالغة القيمةتكون أن المعدات( و

 .(قا  تقديمها مسبالتي تطلب دخول الميناء  يتعين على السفن)المعلومات التي  25االتفاق

من ناحية أخرى، يمكن أن تكون المعلومات التاريخية )كما وردت أعاله( ومعلومات االمتثال المقدمة من خالل 

)الميناء والتاريخ والسبب( والتفتيش والمراقبة )الميناء والتاريخ  الموانئالوحدات النمطية الموجزة بشأن رفض دخول 

 .واالنتهاك الظاهري والنتيجة( ذات قيمة كبيرة في دعم تحليل المخاطر في هذه المرحلة األولية

 عقده مقررال IE)-(TWG 26سوف يناقش االجتماع األول لمجموعة العمل الفنية المفتوحة العضوية لتبادل المعلومات

لدعم  27، تطوير آلية لتبادل المعلوماتالمملكة المتحدةفي في لندن،  2018 / نيسانأبريل 18إلى  16الفترة من  في

ة أن ، بالنظر إلى حقيقأدوات تكميلية مثل السجل العالميوينبغي إيالء االعتبار لتفاعل هذه اآللية مع  .تنفيذ االتفاق

 .عينةبسفينة مومات دولة العلم المطلوبة لربط نتائج التفتيش السجل العالمي يحتوي في المقام األول على معل

                                                           
 23 2018.html-firstmtg-https://www.unece.org/sftos 
 24 i7909e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
 25 i5469t.pdf-http://www.fao.org/3/a 
 26 http://www.fao.org/fishery/nems/41012/en 
 27 media/MeetingDocuments/PSMA/OpenEndedTWG/2018/2e.pdf-http://www.fao.org/fi/static 

https://www.unece.org/sftos-firstmtg-2018.html
http://www.fao.org/3/a-i7909e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5469t.pdf
http://www.fao.org/fishery/nems/41012/en
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A 
السجل العالمي في التفاعل بين آلية تبادل المعلومات التي سيتم تطويرها المعنية بعمل الأن تنظر مجموعة يجب 

  ألغراض االتفاق بشأن تدابير دولة الميناء والسجل العالمي.

 

 صدار العامالتوسيع مشاركة الدول قبل ا

مكافحة الصيد ل تينإلى أن يكون السجل العالمي متاحا  للجمهور لزيادة الشفافية وإمكانية التتبع الالزمحاجة ( لل1 ا  إدراك

لحاجة إلى إطالق نظام معلومات السجل العالمي ل( 2تنظيم على المستوى العالمي وغير القانوني دون إبالغ ودون 

األمم المتحدة  قالصكوك التكميلية مثل اتفا ه منوغير ن تدابير دولة الميناءاالتفاق بشأفي الوقت المناسب لدعم تنفيذ 

 مشروع النموذج األولي والنظام التجريبي، أصبحت منظمة لخبرة المكتسبة من خاللل( 3، ورصدة السمكيةبشأن األ

 .نظام معلومات السجل العالميمن اآلن في وضع يسمح لها بنشر النسخة العامة األولى  الفاو

 قادرين على بحيث يكون أعضاء المنظمة لجنة مصايد األسماكالدورة الثالثة والثالثين ل نعقادصدار قبل االوسيجري ا

 .تقدير فائدة هذه المبادرة العالمية ودورها في مكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم

زيادة المشاركة من خالل تقديم البيانات للمبادرة من أجل تحقيق األثر المنشود ودعم تنفيذ  تمتومن المهم للغاية أن 

على ذلك، يمكن للدول المشاركة أن تبدي التزامها بمكافحة وعالوة  . الصكوك الدولية المذكورة أعاله على نحو فعال

 .تعاونية وجهودها الجماعية للتصدي للمشكلةالصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم من خالل إظهار إرادتها ال

و أ شجع الدول على تقديم مجاالت البيانات األساسية الخمسة التي تشكل الحد األدنى من المتطلباتتُ  ،تلك األثناءوفي 

 أقله على تحديثها.

 

إلى تعزيز مشاركة الدول في نظام معلومات السجل العالمي قبل  ةبالسجل العالمي مدعو مجموعة العمل المعنيةإن 

 صدوره للجمهور.

 

 دعم تنمية القدرات

بطريقة ها تنفيذوتنمية القدرات لتخطيط العلى أنه ينبغي  لمجموعة العمل المعنية بالسجل العالمياالجتماع الثالث  اتفق

لتعزيز  االتفاق بشأن تدابير دولة الميناءالمبادرات المتعلقة بمع مبادرات تنمية القدرات األخرى مثل بالتعاون متسقة 

 .التنسيق على المستوى الوطني وتطوير أنظمة متكاملة وتعزيز معايير السجل العالمي

ك ذات تدابير دولة الميناء، والصكوبشأن تفاق االوضعت المنظمة برنامجا  شامال  لتنمية القدرات العالمية لدعم تنفيذ 

وني دون إبالغ غير القان وعمليات وتدابير وأدوات الرصد والمراقبة التكميلية التكميلية الخاصة بمكافحة الصيدالصلة 

 .ودون تنظيم

ة ، للمشاركة في مبادر، حسب االقتضاءيشمل هذا البرنامج السجل العالمي ويتم تشجيع الدول على طلب المساعدة

 مية خاصة:أه المجاالت التالية . وتكتسبالسجل العالمي

 طبيق لغةت FLUX لتبادل البيانات التلقائي 

 تشجيع استخدام المعايير الدولية المستخدمة في السجل العالمي 

 النظم الوطنية حسب الحاجة طويرت 



March 2018  GRWG/4/2018/2 
 

10 
 

A  1مرفق  

 :(أنواع السفن( الصيدلسفن الموحد حصائي الدولي الالتصنيف امراجعة عملية ل موجز تاريخي

 1984- الدولي  حصائيالالتصنيف ا: إقرار تنسيقالمجموعة العمل المعنية باالجتماع الثاني عشر ل

 حسب نوع السفينة الصيدلسفن الموحد 

 2001- عرض  يوليو/ تموز(: 13-10) تنسيقالمجموعة العمل المعنية باالجتماع التاسع عشر ل

 مع األخذ في االعتبار الحاجة إلى تبسيط الوثيقة. 1984مقترح لمراجعة تصنيف عام 

 2003- بعد  يناير/ كانون الثاني(: 24-21) تنسيقالمجموعة العمل المعنية باالجتماع العشرون ل

ئات ف، تمت إعادة التأكيد على أن مجموعة العمل المعنية بالتنسيقمناقشات موسعة أجراها أعضاء 

لية عتمد على النظر في الخصائص الهيكتيجب أن  الصيدلسفن الموحد حصائي الدولي الالتصنيف ا

شكل بتعكس  لكي اتبعض مصطلحات الفئ الحاجة إلى مراجعةللسفينة، ولكن مع االتفاق على 

في مصائد األسماك. يمكن إضافة أنواع السفن المحلية )مثل  أنواع السفن المستخدمة حاليا  أفضل 

فئات  جإدراأمثلة ألنواع السفن. يمكن في المستوى الثالث ك حسب الحاجة" شباك القوائم القاعية"

 ، حسب االقتضاء.الفئة أو الفئة الفرعية ضمنالمستوى الثالث 

 2005-  تم مار / آذار( 4-1) تنسيقالمجموعة العمل المعنية بل الحادي والعشروناالجتماع :

 حهالذي جرى تنقي حسب نوع السفينة الصيدلسفن الموحد حصائي الدولي الالتصنيف اقبول 

 ،تسلسل الهرمي لتصنيف من مستويين( مع االنتقال إلى المن دون نشره)ولكن  والموافقة عليه

 تقتضيه وفقا  لما، نواع سفن معينةأ ليشملضافة إلى إنشاء مستوى ثالث مرن يمكن تخصيصه البا

 مجموعة العمل المعنية بالتنسيق.عضاء الفردية ألسياقات ال

 2007-  2 -فبراير/ شباط 26) تنسيقالمجموعة العمل المعنية بل والعشروناالجتماع الثاني 

مع  2005لعام  الصيدلسفن الموحد حصائي الدولي الالتصنيف ااقتراح تعديل على : مار / آذار(

 الصيد". العاملة في مجال فئة لسفن الدعم "غير تخصيص

 2016-  فبراير/ شباط( 27-25) تنسيقالمجموعة العمل المعنية بل الخامس والعشروناالجتماع :

صائي حالالتصنيف انسخة  / إصدارد اتفاق مع األعضاء الستكمال نشرقرار ما بعد االجتماع إليجا

 .2005لعام  الصيدلسفن الموحد الدولي 

  2017-  (: / حزيرانيونيو 22-19) تنسيقالمجموعة العمل المعنية بل ما بين الدوراتاجتماع

وضع لالمعنية بالتنسيق العمل  مجموعةعضاء على أ راجعةتعميم استبيان التغذية العلى اتفاق 

 لمسات األخيرة على التصنيف المنقح قبل االجتماع الساد  والعشرين لمجموعة عملهم.ال

 


