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ويرجى من السادة من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ.  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ى اإلنرتنت املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل

 www.fao.org على العنوان التالي:
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 مصايد األمساك جلنة
 

 ثالثون وال احلاديةالدورة 

 1034 حزيران/يونيو 31-9 روما، إيطاليا،

  العاملي لسفن الصيد وسفن النقل املرّبدة وسفن التموينالسجل 

 )السجل العاملي(

 

 موجز

 

اخلطوط بذ  املتعلقذة  COFI/2014/4.2/Rev.1 اإلعالميذة بعذا املعلومذات اإلضذافية دعمذا للوثيقذة      وثيقذة  هذذه ال قدم ت

وغذري للذم مذن     9002لعذام   اليت تتخذها دولة امليناء االتفاق بشأن التدابريو، التوجيهية الطوعية بشأن أداء دولة العلم

   .بالغ ودون تنظيمإدون  يالصيد غري القانونصكوك مكافحة 
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 حيذذأ أن الل نذذة 9019السذذ ل العذذاملي دذذال  دورة انذذة مصذذايد ا  ذذاك يف عذذام   لقذذد أثذذريت مسذذألة  -1

قدما يف إعداد الس ل العاملي، باستخدام نهج تذدريي،   (الفاومنظمة ا غذية والزراعة )عادت تأكيد دعمها ملضي )أ( أ

وأبدى بعا ا عضاء قلقهم إزاء ضرورة تفادي االزدواجية وإبقائه فعاال من حيأ التكلفة مع احلرص على التعذاون مذع   

أقرت بضرورة وضع عامل تعريف عذاملي وحيذد يويذة السذفن بصذفته مكونذا رئيسذيا        وب( ) املبادرات القائمة ا درى؛

اقرتحت تطبيق عامل التعريف الوحيذد يف مرحلذة أوىل علذى السذفن     وج( ) للس ل العاملي لتحديد هوية السفن وتعقبها؛

أشذارت إىل ضذرورة أن تعمذد املنظمذات اإلقليميذة إلدارة مصذايد       ود( ) طذّن؛  100اليت تفوق محولتها اإلمجاليذة بذالطّن   

( وأعربت عن تقديرها ملا تقوم به الفاو من عمل بهدف مساعدة )هذ ا  اك بتنسيق س الت سفنها مع الس ل العاملي؛

وتقدم الفقذرات التاليذة معلومذات عذن كيذف         الدو  النامية على تعزيز س التها الوطنية أو اإلقليمية اخلاصة بالسفن.

الوثيقذة   معااة القضذايا اننفذة الذذكر أو كيذف يذتم معااتهذا مذن قبذل الفذاو. كمذا تذرد معلومذات مفصذلة أدذرى يف              

COFI/2014/SBD.2 1إضافة إىل املوقع الشبكي اخلاص بالس ل العاملي . 

 

لسفن اليت تشارك يف الصيد أو النشاط ل( لو الصلة)قاعدة بيانات ونظام معلومات  الس ل العاملي مستودعاُد عوُي -9

مسذوولة  الذيت تعتذ    قدمها السذلطات  تاليت على س الت السفن احلديثة واملصادق عليها فقط توي الصيد. وحيباملتصل 

ا  مذن  ( إنشذاء نظذام مذتني وفّعذ    1. وتقوم دارطة طريق إعداد الس ل العاملي على ثالث ركائز أساسذية: ) عن املعلومات

يف هذذه   طبيقذه النظذام وت الفوريذة يف إنشذاء   لفذاو  ( ورفع الوعي. وتتمثل أولوية ا3) ؛( وتنمية القدرات9) ؛حيأ التكلفة

حاليا مذن  فاو ااهود، تعمل الإىل تفادي ازدواجية  سعيًانظام الس ل العاملي، وإنشاء ولدى االضطالع ب. ا وليةاملرحلة 

إطذار إدارة  ، وباخلصذوص  2املبذادرات الدادليذة القائمذة ا دذرى    ا  من حيأ التكلفة بالتنسيق مذع  أجل إياد حل فّع

 ارجية. اخلنظم إضافة إىل ال ،السفنس ل 

 

 عمذذل بالتعذذاون مذذع املفوضذذية ا وروبيذذة    ي، استشررراايا، معتمذذدا نه ذذا  العذذامليالسذذ ل برنذذامج ظذذل و -3

 رسذم دذرائط  ( وBRSقواعذد العمذل )  مواصذفات  حتديذد  مذن أجذل   )املديرية العامة للشوون البحريذة والثذروة السذمكية(    

السذتخدامها يف  لات الصلة ريف اتعالسفن والمعلومات وحدة حقو  بيانات ( بهدف توحيد RSMمتطلبات املواصفات )

 . بالصيد السيناريوهات الدولية لات الصلة

 

الذرقم الوحيذد لتحديذد     هماسذتخد ايف، ضمن مجلة أمذور أدذرى،    لس ل العامليل ةرئيسيالقوة طن الاكمن موتو -4

املتعلقذة  املعلومات إتاحة تاريخ سفينة، وبدقة تعقب فريد، وبالتالي السماح هو هوية السفن لضمان أن كل س ل سفينة 

 تذه دازيتتمثذل يف  لسذ ل العذاملي   أدذرى ل قوة رئيسية ومثة نقطة شروعة. املنشطة غري ا ب ةالصيد املرتبط عمليةتحديد ب

                                                 
1  http://www.fao.org/fishery/global-record/en 
(. وإن وغذري املصذادق عليهذا   دق اصذ املتاحة يف ااجما  العام )واملصيد السفن املتعلقة بقاعدة بيانات جتمع املعلومات الفاو يف مبادرة مكملة، وضعت   2

فرادى سفن الصيد. وتظهر كذل  اخلاصة ب(، الذي يستند إىل إطار إدارة س ل السفن، هو أداة على اإلنرتنت لنشر املعلومات FVFحمدد سفن الصيد )

بل مصادرها، مع حتديد واضح  صذحاب  املعلومات اليت ميكن احلصو  عليها من دال  حمدد سفن الصيد بالصيغة اليت نشرت فيها يف ا صل من ِق

ميكن أيضذا اسذتخدامه   و ل بيانات واحد )من مصادر خمتلفة(ل تفصيل من التفاصيل. ويقدم يف كثري من ا حيان عدة قيم حلقالبيانات وتاريخ حفظ ك

 لتكملة حمتوى الس ل العاملي ببيانات تكميلية.
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سذفن   نعلى معلومات موثوق بها عذ نظرا الحتوائه د بالوقود يف البحر يوالتزو النقل من سفينة إىل أدرىشفافية عمليات ل

وفقذا  ة رتبذ املوبشأن كل سفينة على حذدة،  ن املعلومات اليت يقدمها نظام الس ل العاملي وإ. تموينالنقل املّ دة وسفن ال

 لس ل العذاملي ولكن ا .اومفيد اناجحلكي يكون  3اميع املستخدمنيمفتوحة وينبغي أن تكون جمانية حلالة املستخدم، 

السذريع  ، مبذا يسذمح بذالتحقق    لكذل  ذة   عليها فحسب دقاصاملريدة والفتوفري املعلومات تتمثل يف يزة واضحة يتسم مب

 .سفينةمعلومات المن ذي ال لبس فيه وال

 

إىل  4لفذاو مستقلة أجريت بتكليذف مذن ا  دلصت دراسة ، الرقم الوحيد لتحديد هوية السفنوفيما يتعلق مبسألة  -5

)أي نظذام   إىل اعتبارات الكفذاءة والتوافذق   أن نظام ترقيم السفن الذي تعتمده املنظمة البحرية الدولية هو ا نسب استنادا

لبيانذات تضذمن   )أي املتطلبات املتعلقة با واالعتبارات الفنية يضم بالفعل الكثري من سفن الصيد(الذي ا سطو  الت اري 

، أي بالنسذبة إىل املرحلذة ا وىل للسذ ل العذاملي     النظام يف أغلب الس الت الوطنية مذع تعذديالت بسذيطة(   توافر نزاهة 

ويف ديسذم ككانون ا و   ، مبذا يف للذم سذفن الصذيد.     طذن ومذا فذوق    100لسفن اليت تبلغ محولتها اإلمجالية بالنسبة ل

يقضي بإدراج سذفن الصذيد   يف تقدميه لفاو اشرتكت ا ، وافقت اامعية العامة للمنظمة البحرية الدولية على مقرتح9013

القذرار  مبوجذب  ظام ترقيم السفن الصادر عن املنظمة البحرية الدولية طن وما فوق يف ن 100اليت تبلغ محولتها اإلمجالية 

(A.1078(28.         وهكذا،   انن استفاء الشروط املسبقة الستخدام رقذم املنظمذة البحريذة الدوليذة باعتبذاره الذرقم الوحيذد

تعتمده املنظمة البحرية الدوليذة  ويطبق نظام الرتقيم الذي . الس ل العامليمن  1املرحلة لتحديد هوية السفن بالنسبة إىل 

طن وما فوق، مبا يف للم سذفن الصذيد. ومذن حذق إدارات      100بشكل طوعي على السفن اليت تبلغ محولتها اإلمجالية 

الذيت ترفذع علمهذا. وينبغذي إدراج رقذم       املوهلذة  دو  العلم إسناد أرقام املنظمة البحرية الدولية بشكل إلزامي إىل السذفن 

الدولية على شهادة س ل سفينة تتضمن التفاصيل اليت حتدد السفينة، وعلذى كذل مسذتندات السذفينة      املنظمة البحرية

الرقم الوحيذد   ، باعتبارهرقم املنظمة البحرية الدوليةوإن  ا درى، مثل شهادات توثيق املصيد، حيثما كان للم مناسبا.

أيضا يف ضمان إمكانية تتبع املنت ات السذمكية علذى   عقبها بل وتالسفن يف حتديد  فقطا ليس مفيد، لتحديد هوية السفن

، حتذى عنذدما   احياتهذ طذوا  مذدة   السذفينة  بارتباطه يف املنظمة البحرية الدولية رقم أهمية وتكمن امتداد سلسلة السوق. 

مثذل  ، عمدت املنظمذات اإلقليميذة إلدارة مصذايد ا  ذاك    وغري للم. واالسم، والعلم، وامللكية،  تغيريعمليات لتتعرض 

هيئذة  و اييئة الدولية لصون أ ذاك التونذة يف اطذيط ا طلسذي    و اانوبيالقطب  هيئة صيانة املوارد البحرية احلية يف

رتيبذات  اختذال ت  إىل ،ئهيئة مصايد ا  ذاك يف غذرب ووسذط اطذيط ايذاد     ئ واطيط اياد مصايد أ اك التونة يف

اسذتخدام  ويقيم . التابعة ياالصيد يف املناطق اليت تقوم باملوهلة للسفن بالنسبة إلزاميا املنظمة البحرية الدولية رقم عل ا

االتفذاق بشذأن    عذدة مبذادرات ملكافحذة الصذيد غذري القذانوني مثذل        صلة مشرتكة مباشرة يفاملنظمة البحرية الدولية رقم 

 الذذيت تتخذذذها دولذذة املينذذاء ملنذذع الصذذيد غذذري القذذانوني دون إبذذالغ ودون تنظذذيم وردعذذه والقضذذاء عليذذه         التذذدابري

 الس ل العذاملي و)تس يل السفن(، خلطوط التوجيهية الطوعية بشأن أداء دولة العلم واألف وجيم(، لحقني طلب يف املال)

تتبع املنت ات السذمكية علذى   غرض )لاملصيد ل شهادات السوق مثتعلقة بموتدابري  ،(الرقم الوحيد لتحديد هوية السفن)

 امتداد سلسلة السوق(.
 

                                                 
 .السريةاملتعلقة بقضايا لمع إيالء االعتبار الواجب ل  3
4

 Investigation of Unique Vessel Identifier (UVI) and Phasing Options by MRAG Asia Pacific Pty Ltd 
(ftp://ftp.fao.org/Fi/DOCUMENT/global_record/2010/inf5e.pdf) 

ftp://ftp.fao.org/Fi/DOCUMENT/global_record/2010/inf5e.pdf
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االتفاق بشذأن  ودولة العلم  داءاخلطوط التوجيهية الطوعية  ما اتفق عليه مودرا من قوي بني ولذلم، مثة تآزر  -6

أداة هامة يف تنفيذ االتفذاق بشذأن   لس ل العاملي، باعتباره وسيساعد اوالس ل العاملي.  اليت تتخذها دولة امليناء التدابري

متابعذة السذفن الذيت ترفذع     إجذراءات  عمليذات التفتذيو و  على االضطالع باليت تتخذها دولة امليناء، دو  امليناء  التدابري

علذى وجذه التحديذد، دورا رئيسذيا يف دعذم       ،السذ ل العذاملي  ويودي التفاق. هو منصوص عليه يف اأعالما أجنبية، كما 

ميكن على ضذوئها   ،السفنمصادق عليها داصة باليت تتخذها دولة امليناء من دال  نشر معلومات  لتدابرياالتفاق بشأن ا

عالوة على للم، و. هامقارنة املعلومات املقدمة من دال  أحكام االتفاق والتحقق منتدابري دولة امليناء  املعنيني بمفتشنيلل

حديثة مناسبة عذن  حلفاظ على س الت ا امن واجبهمن ثم علمها، ومسوولة عن امتثا  السفن اليت ترفع فإن دو  العلم 

مذن  الذتغريات املتتاليذة للعلذم     ومنذع أدرى دولة علم لدى  لسفن املس لة فعالاسفن، وزيادة الشفافية، ورفا تس يل ال

املعلومذات  قاسذم  ن دال  تباد كتمثال مغري القانوني( )الصيد ) بالغ ودون تنظيمإدون  يالصيد غري القانونمكافحة أجل 

 لات الصلة من دال  الس ل العاملي(.

 

تنميذة القذدرات   لإطذار  وضذع  الشذروع يف  أحنذاء العذا ،     خمتلذف  دعم تنفيذذ السذ ل العذاملي يف    إىل  وسعيًا -7

هذا اإلطار تطبيق وجرى بالفعل . قاليمإىل البلدان يف تلم ا املقدمة فنية قليمية واملساعدة الاإلعمل الحلقات باالستناد إىل 

( من دال  منظمة أمريكا الوسطى املعنية بقطاع مصذايد  9019و 9010 يحلقات عمل إقليمية يف عاميف أمريكا الوسطى )

( من دال  دطة العمل اإلقليمية 9013عمل إقليمية يف عام حلقة جنوب شرق آسيا )يف ا  اك وتربية ا حياء املائية و

كمذا  جنوب شرق آسذيا  بالغ ودون تنظيم يف إدون  يكافحة الصيد غري القانونيشمل ملتعزيز ممارسات الصيد الرشيد مبا 

اييئة العامة ملصايد أ اك البحر ا بذيا  ( من دال  9013-9019)البحر ا بيا املتوسط إقليم تعاون مع   إقامة ال

آفاق املستقبل توجيه من أجل لف وات لدطط عمل حمددة وحتليل هذه عن تنمية القدرات أسفرت إجراءات . و5املتوسط

تسذ يل السذفن   فيمذا صذ    ، ال سذيما  الس ل العذاملي وتعزيذز قذدراتها   ما يتعلق باالنضمام إىل فيذه ا قاليم بالنسبة ي

 ، مبذا يف للذم  السذفن تسذ يل  يف جمذا   بناء القدرات أنشطة إىل املزيد من حاجة مثة والتباد  االلكرتوني للمعلومات. و

هذا النذوع مذن   دور الس ل العاملي يف مكافحة بوبالغ ودون تنظيم إدون  يلصيد غري القانونبانثار الوديمة لي زيادة الوع

 توافر ا موا .ب نيرهوإن اختال إجراءات يف املستقبل بهذا الشأن  .على الصعيد العامليالصيد 

 

نشذاء  آفاق املسذتقبل بالنسذبة إل  وثيقة اسرتاتي ية تشري إىل  9014 يف عام انة مصايد ا  اكعلى وستعرض  -8

 تهامحول تبلغاليت سفن ال) 1للنظام مع الرتكيز على املرحلة  يةمنولجنسخة جنبا إىل جنب مع وتنفيذه الس ل العاملي 

، من خمتارونبيانات  ومقدميوفرها معلومات يتضمن ي ذ، البدئيالنمولج امل عرضوسيتم وما فوق(. طن  100اإلمجالية 

مذن   1تنفيذذ املرحلذة   علذى  نظذام  سينصب تركيذز إنشذاء ال  تقدم النمولج املفاهيمي، ومع أجل إظهار جدوى هذا النهج. 

 ملعااة قضايا معينة.، مثل تنظيم اجتماع للخ اء، زيد من التوجيهاملقد تكون هناك حاجة إىل والس ل العاملي. 

 

                                                 
وحلقذة  بشذأن اإلنفذال يف قطذاع مصذايد ا  ذاك       الرابعةحلقة العمل التدريبية العاملية اخلارجية )حلقات العمل شاركة يف ملفإن ا، عالوة على للم  5

الصذيد غذري    ملكافحذة اليت تتخذذها دولذة املينذاء     االتفاق بشأن التدابريتنفيذ ي بشأن هيئة مصايد أ اك غرب وسط ا طلسالعمل املشرتكة بني الفاو و

 سذتقطاب الذدعم وتنميذة القذدرات بالنسذبة إىل     الأدذرى  مكانيذات  قذد أتاحذت إ  ( 9002فذاو يف عذام   الصذادر عذن ال   القانوني دون إبذالغ ودون تنظذيم  

 .العامليالس ل 
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املعنيذة  السذفن  صذو   حضمان على  1صنف للمرحلة يأسطو  م اليت يوجد فيها قاليتش ع مجيع البلدان وا و -2

، سيتم 1وضع وتنفيذ املرحلة إكما  بعد والبيانات لات الصلة للس ل العاملي. إتاحة على رقم املنظمة البحرية الدولية و

اخلطذوات  تتخذ للذم، سذ   الصيانة والتحسني وضمان االستدامة علذى املذدى الطويذل. وعذالوة علذى     أعما  الرتكيز على 

 .1مع مراعاة اخل ة املكتسبة من تنفيذ املرحلة  3و  9 تنيرحلليشمل امل، عند النظر يف التوسع ا وىل

 

 ؛ا مذذوا مذذا يكفذذي مذذن تذذأمني ( 1)شذذريطة  ،القريذذباملسذذتقبل السذذ ل العذذاملي يف ميكذذن أن يبذذدأ العمذذل بو -10

أمذوا  علذى   بفضذل  ال نذامج  يعمذل  الي، ويف الوقت احل. إلدارة مصايد ا  اك املنظمات اإلقليميةبلدان وم الالتزوا( 9)

، ددةحمذ قذاليم  بشكل رئيسي على تنمية القذدرات    هاز اهتماميتركينصب ، خمتلفةأساس خمص  من جهات ماحنة 

املتعلقذة  املخاوف أعقاب يف  تهميزانيال نامج العادي. وقد   تنقيح برنامج الس ل العاملي ومن  حمدودة أموا إضافة إىل 

نظذام السذ ل العذاملي يف    ب بذدء العمذل  ل ةالرتكيز على ا ولوية ا وليويف إطار تعديالت جوهرية. إددا  لتكلفة وافعالية ب

 :الفاو(، تقرتح بشكل منسق الصيد غري القانونيمكافحة حاجة ملحة لدعم كاملستقبل القريب )
 

  سذتند إىل إنشذاء   ي سذنوات  5 تذه مدمن أجل مشذروع   ااهات املاحنةجمموعة من على  تقومآلية متويل إنشاء

 النظام وتنفيذه؛ 

  لكي يبدأ العمل به يف أقرب وقت ممكن. 1للمرحلة خدام سهل االستبسيط ومتني ونظام الرتكيز على 

 

)من دذال  حسذاب أمانذة متعذدد ااهذات      دوالر أمريكي  600 000و 500 000ترتاوح بني ميزانية سنوية ومن شأن 

، علوماتوإدراج املزيد من امل 3و 9ملرحلتني ضمن حتقيق هذه الغايات ومتهيد الطريق للتوسع واالنتقا  إىل اأن تاملاحنة( 

 .منفصل متويلتوفري ينبغي النظر يف  ،تنمية القدرات وزيادة الوعييف حا  اعتبار للم ضروريا. ولكن ملعااة مسأليت 

 


