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 إعداد الوثيقة

المعنية التقرير النهائي لالجتماع األول لمجموعة العمل الفنية المفتوحة العضوية التابعة لالتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء و

 في لندن بالمملكة المتحدة 2018أبريل/نيسان  18-16بتبادل المعلومات الذي ُعقد في أثناء الفترة 

 

 

 2018 - )الفاو( والزراعة األغذية منظمة 
 

 بتبادل والمعنية الميناء دولة تتخذها التي التدابير بشأن لالتفاق التابعة العضوية المفتوحة الفنية لعملا لمجموعة األول االجتماع تقرير 
 األحياء وتربية األسماك مصائد بشأن لفاوا منظمة تقرير المتحدة. بالمملكة لندن في 2018 أبريل/نيسان 18-16 في ُعقد الذي المعلومات

 مالحق. + صفحات 5 في التقرير يأتي روما. .1237 رقم المائية

 ُملخــص 

 جوهرية عناصر وهي الميناء دولة تتخذها التي التدابير بشأن االتفاق في أساسية عناصر إلكترونيًا ونشرها وتبادلها المعلومات إحالة تُمثّل
 بعضها يكون إذ الميناء، دولة تتخذها التي التدابير بشأن االتفاق حول المعلومات تبادل بشأن عّدة إشارات ثّمة رجوة.الم أهدافها تُلبي لكي
 المعلومات. هذه وُمتلقّي تبادلها سيتم التي المعلومات بنوع يتعلق فيما تحديداً  أكثر اآلخر البعض يكون حين في طبيعتها بحكم عام

 
 العضوية المفتوحة الفنية العمل مجموعة اجتماع ُعقد المتحدة، بالمملكة لندن مدينة وفي 2018 أبريل/نيسان 18 إلى 16 من الفترة في 

 التي بالتدابير المتعلق االتفاق أطراف إليه ُدعت والذي المعلومات، بتبادل والمعنية الميناء دولة تتخذها التي التدابير بشأن لالتفاق التابعة
 دولة تتخذها التي التدابير بشأن االتفاق تنفيذ لدعم المعلومات تبادل متطلبات في للنظر العمل مجموعة إنشاء تم حيث الميناء؛ دولة تتخذها
 التكميلية. األدوات مع النظام هذا تفاعل وكيفية المعلومات تبادل لنظام مالئمةً  الهياكل أكثر ذلك في بما الميناء،

 
 التي التدابير بشأن االتفاق تنفيذ لدعم المعلومات لتبادل عالمي نظام تدشين إلى الحاجة على أمور، ُجملة بين من العمل، مجموعة اتفقت   وقد

 الوصول إلى للحاجة األولوية منح مع النظام هذا لتطوير مرحلتين من مكّون منهج اتباع ضرورة على االتفاق تم حيث الميناء، دولة تتخذها
 الصلة ذات المعلومات تبادل نظام أن على االتفاق تم كما المخصصة. والموانئ الوطنية تصالاال نقاط مثل األساسية؛ المعلومات إلى

 أن: شأنه من الميناء دولة تتخذها التي التدابير بشأن باالتفاق
 

 للجمهور؛ المتاحة للمعلومات قسًما يتضمن 

 ؛الموانئ في التفتيش تقارير مثل المحمية للمعلومات محدود وصول قسم على يشتمل 

 ؛ شبه نحو   على المعلومات تبادل عملية تيسير  آن 

  ّالمعلومات نظام مثل العالمية واألنظمة األسماك مصائد إلدارة اإلقليمية بالمنظمات الصلة ذات األنظمة مع التواصل جسور مد 
 جودة بمراقبة المتعلقة للمعلومات األوروبي والنظام (IMO) الدولية البحرية بالمنظمة الخاص (GISIS) للنقل المتكامل العالمية
 العالمي. السجل معلومات تبادل ونظام (Equasis) الشحن

 
 الميناء دولة تتخذها التي التدابير بشأن لالتفاق التابعة العضوية المفتوحة الفنية العمل لمجموعة ثان   اجتماع   عقد على العمل مجموعة وافقت  

 .2019 عام في الميناء دولة تتخذها التي التدابير بشأن االتفاق في لألطراف الثاني االجتماع قبل المعلومات بتبادل والمعنية
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افتتاح االجتماع

عُقد اجتماع مجموعة العمل الفنية المفتوحة العضوية والمعنية بتبادل المعلومات، والذي دعت إليه أطراف االتفاق المتعلق   .1
. شهَد االجتماع حضور خبراء 2018أبريل/نيسان  18إلى  16لكة المتحدة في الفترة من بالتدابير التي تتخذها دولة الميناء، في لندن بالمم

 من ثالثة عشر طرفاً من األطراف في االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء، وتسعة أعضاء آخرين بمنظمة الفاو، وأربع منظمات
 قائمة بالمشاركين في االجتماع. 1ملحق حكومية دولية وأربع منظمات دولية غير حكومية. يتضمن ال

، االجتماع ورحَب بالمشاركين ُمعربًا عن (FIAO، المسؤول عن فرع عمليات وتكنولوجيا الصيد )Matthew Camilleriافتتَح السيد  
( على استضافتها االجتماع.NEAFCخالص شكره للجنة مصائد األسماك في شمال شرق المحيط األطلسي )

، بالمشاركين بمقر (NEAFC، سكرتير لجنة مصائد األسماك في شمال شرق المحيط األطلسي )Darius Campbellرحَب الدكتور 
 اللجنة وتمنى لهم التوفيق في نقاشاتهم.

اعتماد جدول األعمال وترتيبات االجتماع

ر   .2 أن تدور مناقشاتهم حول متطلبات تم تذكير مجموعة العمل بالطابع غير الرسمي المفتوح العضوية لالجتماع وأنه من الُمقرَّ
مجموعة  تبادل المعلومات لدعم التنفيذ الفعال لالتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء. ولدى صياغة متطلبات تبادل المعلومات، ُدعيت

ومات المتعلقة بالتدابير التي تتخذها دولة العمل إلى النظر في الخبرات الوطنية واإلقليمية والدولية في مجال تطوير وتنفيذ أنظمة تبادل المعل
 الميناء وأدواتها التكميلية.

تتخذها.3 بشأن التدابير التي تنفيذ االتفاق تبادل المعلومات لدعم متطلبات في تنظر قد خالل االجتماع أنها مجموعة العمل الحظت 
وكيفية تفاعل هذا النظام مع األدوات التكميلية. كما نَوهت مجموعة دولة الميناء، بما في ذلك أكثر الهياكل مالئمة لنظام تبادل المعلومات 

 العمل إلى أنها بصدد مناقشة نشر المعلومات وقيود سريتها والوصول إليها حسب االقتضاء.

وافقت  مجموعة العمل على تولي أمانة منظمة الفاو تيسير مهام االجتماع وإعداد تقرير عن االجتماع للمراجعة. .4

م.5 تعديل )الُملحقاعتمدت  جدول االعمال دون (.2جموعة العمل

(PSMAاستعراض نتائج االجتماع األول ألطراف االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء ) 

PSMA_TWGقدَّمت األمانة الوثيقة.6 / 1/2018 / Inf.1بشأن ألطراف االتفاق باالجتماع األول بشأن المسائل المتعلقة
التي تتخذها دولة الميناء مؤكدةً على ضرورة اتخاذ إجراءات من جانب دول الميناء ودول العلم وغيرها من الدول األخرى التدابير 

، وكذا منظمة الفاو لدعم تنفيذ االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء. وقد (RFMOsوالمنظمات اإلقليمية إلدارة مصائد األسماك )
مل أهمية االعتماد على المبادرات الناجحة ذات الصلة بالتدابير التي تتخذها دولة الميناء، ال سيما تلك الُمقدمة من جانب لمست  مجموعة الع

(. كما لوحظت الحاجة إلى المرونة وتقليل العبء على األطراف في تنفيذ االتفاق RFMOsالمنظمات اإلقليمية إلدارة مصائد األسماك )
 خذها دولة الميناء.بشأن التدابير التي تت

ذكرت  مجموعة العمل موافقة أطراف االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء على ضرورة اتباع منهج مرحلي في   .7
شرها ونتطوير نظام لتبادل المعلومات، كما ثّمنت الدور الهام الذي تتواله منظمة الفاو في جمع المعلومات ذات الصلة الالزمة لتنفيذ االتفاق 
بير التي بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء. كما أبلغت  األمانة العامة مجموعة العمل بأنه وفقًا لقرار األطراف في االتفاق بشأن التدا

لتقديمها إلى تتخذها دولة الميناء، فقد سبق وأن أُعّدت مشاريع نماذج بشأن تقديم الموانئ الُمخّصصة ونقاط االتصال الوطنية عبر اإلنترنت 
 مجموعة العمل ومراجعتها الحقًا في هذا االجتماع.

لوحظ أن أطراف االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء قد أدركوا أهمية مباشرة الرصد والمراجعة على نحو  دوري   .8
اق بشأن وُممنَهج لالتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء، وأن المنظمة ستضع استبيانًا ُمتاًحا على شبكة اإلنترنت حول تنفيذ االتف

 التي تتخذها دولة الميناء على أن يُستكمل كل عامين مبدأيًا. التدابير
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 استعراض المتطلبات العامة لتبادل المعلومات رهنًا باالتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء 

ه أطراف االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء إلى أن إحالة المعلومات وتبادلها ونشرها إل .9 كترونيًا تُمثّل عناصر نوَّ
هت  األمانة العا مة إلى أساسية في االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء وهي عناصر جوهرية لكي تُلبي أهدافها المرجوة. كما نوَّ

عضها عام بحكم طبيعتها في أن ثّمة إشارات عّدة بشأن تبادل المعلومات حول االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء، إذ يكون ب
تبار حين يكون البعض اآلخر أكثر تحديداً فيما يتعلق بنوع المعلومات التي سيتم تبادلها وُمتلقّي هذه المعلومات. كما تم األُخذ بعين االع

سية بما في ذلك نقاط أهمية إعداد منهج مرحلي لتطوير نظام لتبادل المعلومات مع منح األولوية لتسهيل الوصول إلى المعلومات األسا
 االتصال الوطنية والموانئ المخصصة.

 آليات تبادل المعلومات اإلقليمية والدولية القائمة وقواعد البيانات ذات الصلة بالتدابير التي تتخذها دولة الميناء

في ذلك تلك التي تضطلع  ُطرحت مبادرات عّدة ذات بصلة بتبادل المعلومات بهدف دعم التدابير التي تتخذها دولة الميناء، بما .10
، وتحديًدا لجنة حفظ الموارد البحرية الحيّة في المنطقة القطبية الجنوبية (RFMOs)بتنفيذها المنظمات اإلقليمية إلدارة مصائد األسماك 

(CCAMLR) والمجلس العام لمصائد األسماك في البحر األبيض المتوسط ،(GFCM) الهندي ، ولجنة مصائد أسماك التونة في المحيط
(IOTC( باإلضافة إلى لجنة مصائد األسماك في شمال شرق المحيط األطلسي )NEAFC ،كما قدمت  منظمات أخرى أمثلة ذات صلة .)

، وتبادل بيانات مراقبة مصائد األسماك (GISIS)، ونظام المعلومات العالمية المتكامل للنقل (IMO)بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية 
، وبيانات المراقبة ونظام إدارة أمن المعلومات التابع لوكالة مصائد األسماك (EFCA)كالة األوروبية لمراقبة مصائد األسماك التابعة للو

(. كما عرضت  وكالة مصائد األسماك لمنتدى جنوب RIMF، ومرفق إدراة المعلومات اإلقليمية )(FFA)لمنتدى جنوب المحيط الهادئ 
 (.NTISمعلومات معاهدة نييوي )( نظام FFAالمحيط الهادئ )

الحظت مجموعة العمل اضطالع العديد من المنظمات اإلقليمية إلدارة مصائد األسماك بتنفيذ التدابير التي تتخذها دولة الميناء  .11
ت كان يجري تنفيذه على المستوى اإلقليمي، أو على األقل بوضع حد أدنى من المعايير الالزمة لتفتيش السفن في الميناء وأن تبادل المعلوما

ير بالفعل. وفي بعض الحاالت، تحظى أنظمة تبادل المعلومات هذه بتطوير جيد، إذ ينبغي لنظام تبادل المعلومات الخاص باالتفاق بشأن التداب
 التي تتخذها دولة الميناء االستفادة من التجارب الناجحة لهذه األنظمة الحالية.

( NEAFCت الُمقدمة من جانب لجنة مصائد األسماك في شمال شرق المحيط األطلسي )رأت مجموعة العمل أن تبادل المعلوما .12
ات بشكل شبه آن  لهو بمثابة نموذج جيّد لتطوير نظام إلكتروني لتبادل المعلومات. وقد وافقت  مجموعة العمل على تحقيق العديد من المبادر

المعلومات ذات الصلة. كما رأت  مجموعة العمل أهمية مّد جسور التواصل مع  الناجحة استفادةً من التكامل مع األنظمة األخرى التي قدمت
( GISISاألنظمة ذات الصلة بالمنظمات اإلقليمية إلدارة مصائد األسماك واألنظمة العالمية؛ مثل نظام المعلومات العالمية المتكامل للنقل )

 ( والسجل العالمي.Equasisعلومات المتعلقة بمراقبة جودة الشحن )( والنظام األوروبي للمIMOالخاص بالمنظمة البحرية الدولية )

( بشأن التدابير التي تتخذها IOTCالحظت  مجموعة العمل أنه لدى تطوير نظام لجنة مصائد أسماك التونة في المحيط الهندي )  .13
نظَر إلى الطبيعة المتكاملة لنظام لجنة مصائد أسماك دولة الميناء، فقد كان لهذا القطاع دوٌر نشط منذ البداية، مما ساهم في إنجاحه. وقد يُ 

باعتبارها مفيدة، بل ويمكن االستفادة منها في تطوير نظام تبادل -( بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناءIOTCالتونة في المحيط الهندي )
 المعلومات ذات الصلة بالتدابير التي تتخذها دولة الميناء.

مة تحديثًا بشأن حالة السجل العالمي وأبرزت  التقدم الكبير الُمحرز منذ الدورة الثانية والثالثين للجنة مصائد قدمت  األمانة العا .14
. وقد بات نظام معلومات السجل العالمي 2017في أبريل/نيسان  ، بما في ذلك إصدار نظام معلومات السجل العالمي.(COFI)األسماك 

كانية الوصول إلى عرض معلومات السفينة وتحميلها. وحتى تاريخه، نجحت  مجموعة من الدول في ُمتاًحا اآلن لألعضاء عبر تقييد إم
تحميل بيانات السفينة بمشاركة قوية من دول من أمريكا الالتينية وأوروبا. وقد باشرت  العديد من تلك الدول هذه المهمة، بما في ذلك 

لتي شملت  تفاصيل عن المعلومات األساسية التاريخية للسفن وتصاريح الصيد معلومات إضافية تتجاوز متطلبات المرحلة األولى وا
( المنعقدة GRWGومعلومات االمتثال. وقد تطرَق االجتماع الرابع لمجموعة العمل الفنية واالستشارية غير الرسمية مفتوحة العضوية )

يما من خالل استخدام آليات تبادل البيانات اآللية ومنها استخدام إلى استكشاف سُبل توسيع نطاق مشاركة الدول، ال س 2018في أبريل/نيسان 
(. كما اعتبرت  مجموعة العمل أن استخدام معيار منسق، كلغات مصائد األسماك FLUXتبادل لغات مصائد األسماك على نطاق عالمي )

 قيق الوسائل الحالية أمٌر ال يقل أهمية عن هذا األمر.( لتبادل المعلومات أمًرا مهًما، إال أن الُمضي قُدًما في تحFLUXعلى نطاق عالمي )

هت إلى أهمية التنسيق وتبادل المعلومات بين السجل العالمي  .15 رحبت  مجموعة العمل بإجراء تطورات في السجل العالمي ونوَّ
قرار تعديل المنظمة البحرية الدولية وأنظمة تبادل معلومات االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء. كما رحبت  مجموعة العمل ب

A.1117 (30)  ع نطاق االستخدام الطوعي لنظام رقم تعريف السفينة التابع للمنظمة البحرية الدولية ليشمل سفن الصيد الذي بموجبه يُوّسِ
 طن متري(. 100غير الُمزودة بهياكل فوالذية وفئات الطول التي تتجاوز المرحلة األولى )السفن التي يقل وزنها عن 

 وضع البوابة اإللكترونية للمعلومات ذات الصلة باالتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء ونماذج اإلبالغ

رحبت  مجموعة العمل بالموقع الجديد الخاص باالتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء وذكرت  أنه سيندرج، جنبًا إلى  .16
جنب مع موقع السجل العالمي الجديد، تحت موقع الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم الذي يجري تطويره من جانب منظمة الفاو. 
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مل أن الموقع يقدم معلومات مفيدة بما في ذلك األخبار واألحداث وأنشطة تنمية القدرات والروابط ذات الصلة وغير كما رأت مجموعة الع
والُمتاحة  1ذلك من المواد المعلوماتية األساسية. كما سلطت  األمانة الضوء على نقطة اتصال االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء

 وني لالتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء.  على الموقع اإللكتر

رحبت  مجموعة العمل بالموانئ ونقاط االتصال الوطنية الُمخصصة التي طورتها منظمة الفاو باستخدام موقع االتفاق بشأن  .17
لى الدور الفعّال للنماذج في سبيل تعزيز التدابير التي تتخذها دولة الميناء والتي ُطرَحت  في أثناء االجتماع. كما وافقت  مجموعة العمل ع

 تبادل المعلومات المهمة وإثبات أن إدراج غير األطراف لتقديم المعلومات كان مفيداً.

د لتسمية الموانئ، كما نوهت  إلى استخدام مدونة األمم  .18 كما تطرقت  مجموعة العمل إلى التنويه ألهمية وجود نظام مركزي ُموحَّ
، فثّمة اعتراف بأن مدونة األمم المتحدة بشأن UN/LOCODEالتجارة والنقل )المتحدة بشأن مواقع  ( في العديد من المبادرات. وعلى كل 

م مدونات للموانئ جميعها، حيُث كان مفهوًما أن مدونة األمم المتحدة بشأن مواقع التجارة والنقل تخضع للمراجعة  مواقع التجارة والنقل لم تُقّدِ
 والتطوير باستمرار.

متطلبات الدول النامية وتنمية القدرات لتبادل المعلومات

، عرضت  األمانة العامة نظرة عامة عن متطلبات الدول النامية وقضايا تنمية PSMA_TWG/1/2018/Inf.1لدى تقديم وثيقة  .19
ولة الميناء. كما أُنشئت مجموعة القدرات التي كانت موضع نظر خالل االجتماع األول لألطراف في االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها د

العمل المخصصة )مجموعة العمل الُمنشأة بموجب الجزء السادس( من قِبل أطراف االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء وُعقد 
ة بموجب الجزء السادس . وناقشت  مجموعة العمل الُمنشأ2017يونيو/حزيران  2إلى  1أول اجتماع لها في أوسلو بالنرويج في الفترة من 

دعمها المتطلبات واألولويات الرئيسية للدول النامية في تنفيذ االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء والربط بين األنشطة التي ي
اق بشأن التدابير التي تتخذها صندوق المساعدة الخاص باالتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء والبرنامج الشامل لتنمية قدرات االتف

 دولة الميناء. كما أبلغت األمانة العامة مجموعة العمل بوجود خمسة مشاريع حالية في إطار البرنامج لدعم الدول في تنفيذ االتفاق بشأن
 التدابير التي تتخذها دولة الميناء، بما في ذلك أنظمة تبادل المعلومات ذات الصلة.

االستنتاجات

مجمو.20 الفاو، وتضمنت الخيارات التينظرت  تطويرها من جانب منظمة في يرغبون تبادل المعلومات التي في نوع آلية عة العمل
اء أو نظاًما كانت موضع نظر نظاًما أساسيًا إلعداد التقارير، أو نظاًما كامالً للنظام اإللكتروني لالتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة المين

 .PSMA_TWG/1/2018/2شبكات أخرى كما هو موضح في وثيقة مرتبًطا بأنظمة و

وقد الحظت  مجموعة العمل خصيًصا أنه: .21

المعلومات األساسية؛ عالمي لتبادل المعلومات مع منح األولوية للحاجة إلى الوصول إلى نظام ينبغي استخدام منهج مرحلي لتطوير

 ة وإتاحتها لالستعراض من قبل األطراف في اجتماعها الثاني؛ينبغي تجربة الميناء ونقاط االتصال الوطنية الُمخصَّص

 حظي تبادل المعلومات، العامة منها والمحمية، بشكل شبه آن  بأهمية بالغة؛

 سوف تعمل منظمة الفاو على استكشاف خيارات من شأنها تسهيل اتباع منهج موحد لتبادل المعلومات إلكترونيًا؛

مع األنظ جسور التواصل مّد نظامحظي بالمنظمات اإلقليمية إلدارة مصائد األسماك واألنظمة العالمية مثل مة ذات الصلة
( )GISISالمعلومات العالمية المتكامل للنقل البحرية الدولية بالمنظمة ( والنظام األوروبي للمعلومات المتعلقةIMO( الخاص

( جودة الشحن بأهمية؛Equasisبمراقبة )

 صة واعدة لتبادل المعلومات ويمكن ربطه بنظام تبادل المعلومات ذات الصلة باالتفاق بشأن التدابير التي يُعدُّ السجل العالمي من
 تتخذها دولة الميناء حسب االقتضاء لتسهيل تبادل المعلومات ذات الصلة باالتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء.

ال.22 من الدول، وجود العديد مجموعة العمل يكون لديها أية أنظمة لتبادل المعلومات وأنذكرت  ال قد سيما الدول النامية، التي
ائد بعضها قد ال يكون طرفًا في المنظمات اإلقليمية إلدارة مصائد األسماك، كما تم إقرار حقيقة أنه ليس كل المنظمات اإلقليمية إلدارة مص

دابير التي تتخذها دولة الميناء، وليس كل الدول األعضاء في هذه المنظمات األسماك قد طورت  أنظمة لتبادل المعلومات ذات الصلة بالت
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ق أطرافًا في االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء. ولوحظ أيًضا أن بعض المنظمات اإلقليمية إلدارة مصائد األسماك والمناط
 ب االزدواجية حيثما أمكن ذلك.األخرى لديها أنظمة قائمة بالفعل لتبادل المعلومات وينبغي تجن

اعتبرت  مجموعة العمل أن اتباع منهج مكون من مرحلتين لتطوير نظام عالمي لتبادل المعلومات أمًرا مناسبًا. فمن شأن المرحلة  .23
ن خالل موقع األولى تيسير تبادل المعلومات األساسية كالموانئ ونقاط االتصال الوطنية الُمخصصة وسيتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن م

ية الويب الخاص باالتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء. أما المرحلة الثانية فسوف تركز على تطوير نظام عالمي قوي يُسهل عمل
لموانئ.تبادل المعلومات ويشتمل على قسم للمعلومات المتاحة للجمهور وقسم وصول محدود للمعلومات المحمية؛ مثل تقارير التفتيش على ا

وافقت  مجموعة العمل على ضرورة مباشرة نظام تبادل المعلومات عملية توفير المعلومات الالزمة لتسهيل تقييم المخاطر للسفن  .24
بما في ذلك معلومات عما إذا كانت إحدى السفن قد أُدرجت بقائمة السفن التي تمارس أنشطة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم 

ثالها )مثل تقارير التفتيش السابقة( ورفض دخول الميناء، بما في ذلك سبب عدم منح دخولها الميناء. كما تمت  اإلشارة إلى أن وتاريخ امت
 تاريخ رفض دخول الموانئ كان له أهمية خاصة لدعم عمليات التقييم القائمة على المخاطر لعمليات تفتيش الموانئ.

به.25 تحظى ما على مجموعة العمل تبادلاتفقت  تتيح استخدام الوسائل التي باإلضافة إلى ضرورة المعلومات من أهمية، تبادل آلية
( عالمي نطاق على مصائد األسماك كلغات منسق، معيار على أن استخدام وافقت  كما في الوقت المناسب. ( لتبادلFLUXالمعلومات

تخضع لمز وسوف قدما للُمضي واعدة طريقة بمثابة كان تحول التطوراتالبيانات، ذلك، يجب أال وفي سبيل من النظر واالستكشاف. يد
حاليًا. األخرى المستخدمة باستخدام الوسائل تبادل المعلومات في قدًما هذه المعايير دون الُمضي تنفيذ في

ارة مصائد األسماك أقرت  مجموعة العمل بأن منظمة الفاو يمكنها أيًضا تشجيع تبادل المعلومات بين المنظمات اإلقليمية إلد .26
(. كما وافقت  مجموعة العمل على أن موقع الويب الخاص باالتفاق بشأن التدابير التي RSNوإبراز ذلك من خالل شبكة األمانة اإلقليمية )

أنشطة الصيد تتخذها دولة الميناء.يمكن أن يتضمن روابط ذات صلة بمنظمات إقليمية إلدارة مصائد األسماك؛ مثل قوائم السفن التي تمارس 
غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم، وسجالت السفن وغيرها من المعلومات ذات الصلة بصيد األسماك غير القانوني دون إبالغ ودون 

 تنظيم.

أقرت مجموعة العمل بأهمية الربط بين أنظمة تبادل المعلومات بالمنظمات اإلقليمية إلدارة مصائد األسماك، كما يمكن لألطراف  .27
 نظر في تعزيز التدابير التي تتخذها دولة الميناء بشأن المنظمات اإلقليمية إلدارة مصائد األسماك لتكون متوافقةً مع هذه التدابير.ال

الحظت مجموعة العمل أن نموذج مسّودة الموانئ الُمخصصة الذي أعدته منظمة الفاو سيُخضع للتنقيح ليشمل توقيت الطلب  .28
قسًما للمالحظات التي يُمكن استخدامها، على سبيل المثال، إلضافة معلومات أخرى بشأن أحد الموانئ، بما في ذلك الُمسبَق لدخول الميناء و

 ما إذا كانت قد ُخصصت للهبوط لصالح إحدى المنظمات اإلقليمية إلدارة مصائد األسماك.
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موعد ومكان انعقاد االجتماع الُمقبِل لمجموعة العمل

على عقد اجتماع  ثان  لمجموعة العمل الفنية المفتوحة العضوية التابعة لالتفاق بشأن التدابير التي تتخذها وافقت  مجموعة العمل  .29
، 2019دولة الميناء والمعنية بتبادل المعلومات قبل االجتماع الثاني لألطراف في االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء في عام 

 الجنوبية بعرض استضافة االجتماع الُمقبِل.حيُث تفضلت جمهورية كوريا 

اعتماد التقرير

ووافقت  على مراجعة  14:35في الساعة  2018أبريل/نيسان  18اعتمدت  مجموعة العمل االستنتاجات الواردة بهذا التقرير في  .30
 المشاركين مشروع التقرير الذي أعدته األمانة قبل إعداد صيغته النهائية.

اختتام االجتماع 

تعاون ومساهمةCamilleriختتم السيدا.31 تطلعه إلى عن على مساهمتهم المفيدة والبناءة، كما أعرب االجتماع وشكر المشاركين
( شرق المحيط األطلسي شمال في مصائد األسماك لجنة موظفي أمانة شكَر كما ُمستقبالً. فيNEAFCالمشاركين ( لمساعدتهم الكريمة

تنظيم االجتماع.
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 1الملحق  

 
 قائمة المشاركين

 

 

 الدول األعضاء بمنظمة الفاو
 

 MORELLI RUBIO, Ricardo 
Secretary of the Argentinian Embassy in United 

Kingdom )سكرتير السفارة األرجنتينية في المملكة المتحدة( 
 األرجنتين

embassy-ricardomorelli@argentine- بريد إلكتروني:

uk.org 
 

 DA SILVA CAMILO, Camila Helena 
Head of Division )رئيس الشعبة( 
 إدارة مصائد األسماك

 وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والخدمات
 البرازيل

 Camila.camilo@mdic.gov.br بريد إلكتروني: 
 

 VON DER WEID, Carolina 
Head of Agriculture Section )رئيس قسم الزراعة( 

 سفارة البرازيل
 Carolina.weid@itamaraty.gov.br بريد إلكتروني:

 

KAVANAGH – PENNEY, Amy 
Senior Program Compliance Officer  كبير موظفي(

 برنامج االمتثال(
 قسم المصائد والمحيطات

 كندا
 بريد إلكتروني:

 mpo.gc.ca-penney@dfo-amy.kavanagh 
 

 NAPIER, Brent 
Chief, Enforcement Programs )رئيس، برامج اإلنفاذ( 

 والمحيطاتقسم المصائد 
 كندا

 mpo.gc.ca-brent.napier@dfo بريد إلكتروني:
 

 KAY, Lise 
Policy Analyst )محلل سياسات( 

 الشؤون العالمية والشمالية 
 قسم المصائد والمحيطات

 كندا
 mpo.gc.ca-lise.kay@dfo بريد إلكتروني:

 

 HERRERA, Francisco 
Aquaculture and Fisheries Officer  مسؤول بالمزارع(

 السمكية ومصائد األسماك(
الهيئة الوطنية لمصائد األسماك وتربية األحياء المائية 

(AUNAP) 
 كولومبيا

 francisco.herrera@aunap.gov.co بريد إلكتروني:
 

ALIATIS, Stefano 
Director of International Cooperation  مدير التعاون(

 الدولي(
 وزارة المزارع السمكية ومصائد األسماك

 اإلكوادور
 بريد إلكتروني: 

stefano.aliatis@acuaculturaypesca.gob.ec 
 

 REY ANEIROS, Adelaida 
Policy Officer, IUU Matters  مسؤول شؤون السياسات(

ذات الصلة بأنشطة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون 
 تنظيم(

DG-MARE 

 االتحاد األوروبي -بروكسل 
 بريد إلكتروني:

 aneiros@ec.europa.eu-adelaida.rey 
 

 NORDSTRÖM, Saba 

Inspector )مفتش( 
 إدارة الرقابة والتفتيش

DG-MARE 

 االتحاد األوروبي -بروكسل 
 saba.nordstrom@ec.europa.eu بريد إلكتروني:

 

 BENSCH, Alexis 
Desk Manager )مدير مكتب( 

 إدارة البيانات وتحليلها
الوكالة األوروبية لمراقبة مصائد األسماك )لوكالة األوروبية 

 االتحاد األوروبي(-لمراقبة مصائد األسماك
 إسبانيا

 daniele.ahiha@efca.europa.eu بريد إلكتروني:
 

mailto:ricardomorelli@argentine-embassy-uk.org
mailto:ricardomorelli@argentine-embassy-uk.org
mailto:Camila.camilo@mdic.gov.br
mailto:amy.kavanagh-penney@dfo-mpo.gc.ca
mailto:brent.napier@dfo-mpo.gc.ca
mailto:lise.kay@dfo-mpo.gc.ca
mailto:francisco.herrera@aunap.gov.co
mailto:stefano.aliatis@acuaculturaypesca.gob.ec
mailto:stefano.aliatis@acuaculturaypesca.gob.ec
mailto:stefano.aliatis@acuaculturaypesca.gob.ec
mailto:adelaida.rey-aneiros@ec.europa.eu
mailto:saba.nordstrom@ec.europa.eu
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 LOISEL, Fanny 
Responsible of the Fisheries Control  مسؤول عن(

 الرقابة على مصائد األسماك(
 مكتب الرقابة على مصائد األسماك

 فرنسا
 fanny.loisel@agriculture.gouv.fr بريد إلكتروني:

 

 MBA ASSEKO, Georges H. 
Director General of the National Fisheries and 

Aquaculture Agency (ANPA)  مدير عام الهيئة(
 ((AUNAP)الوطنية لمصائد األسماك وتربية األحياء المائية 

 الجابون
 g.h.mbasseko@gmail.com بريد إلكتروني: 

 

 NKOANE NDOUTOUME, Guylène 
Focal Point in charge of Cooperation for the 

National Fisheries and Aquaculture Agency 

(ANPA)  جهة التنسيق المسؤولة عن التعاون مع الهيئة(
 ((ANPA)الوطنية لمصائد األسماك وتربية األحياء المائية 

 الجابون
 guylenenkoane@gmail.com بريد إلكتروني:

 

 Rebecca Sackey 
Officer at Fisheries Commission  مسؤول لجنة(

 مصائد األسماك(
 وزارة مصائد األسماك وتربية األحياء المائية

 غانا
 ckeymensah@gmail.comrebecca.sa بريد إلكتروني:

 

NURHAYADI 
Deputy Director for Maritime Security and 

Surveillance )نائب مدير األمن واالستطالع البحري( 
 وزارة تنسيق الشؤون البحرية

 جمهورية إندونيسيا
 maclodaia@gmail.com بريد إلكتروني:

 

YANTI, Desri 
Head of Division of UN Affairs and Cooperation 

 )رئيس شعبة شؤون األمم المتحدة والتعاون(
 وزارة الشؤون البحرية ومصائد األسماك

 جمهورية إندونيسيا
desri.yanti1@kkp.go.id  / بريد إلكتروني:

desri_jasmin@yahoo.com 
 

 MULYANA, Ridwan 
Deputy Director for Oceanic Fishing Port  نائب(

 مدير موانئ الصيد المحيطية(
 جمهورية إندونيسيا

 ridwan_mulyana99@yahoo.com بريد إلكتروني:
 

 DITYA AGUNG, Nurdianto 
Deputy Director for Agriculture and  

Commodity Development نائب المدير لشؤون الزراعة(
 وتنمية السلع(

 جمهورية إندونيسيا
 go.idditya.nurdianto@kemlu. بريد إلكتروني:

 

 SAIFUDDIN 
Head of Division for Oceanic Fishing Port  رئيس(

 شعبة موانئ الصيد المحيطية(
Director for Fishing Port )مدير موانئ الصيد( 

 جمهورية إندونيسيا
 dkpsaifuddin@yahoo.com بريد إلكتروني:

 

 SIGIT SUGIHARTO, Bambang 
Head of Division for Oceanic Fishing Port  رئيس(

 شعبة موانئ الصيد المحيطية(
Director for Fishing Port )مدير موانئ الصيد( 

 جمهورية إندونيسيا
 bs.sugiharto@gmail.com بريد إلكتروني:

 

 SHIMIZU, Nobushige 
 وكالة مصائد االسماك

 اليابان
 Nobushige_shimizu640@maff.go.jp بريد إلكتروني:

 

 KIM, Man Ho 
Deputy Director )نائب المدير( 

 وزارة المحيطات والمصائد
 الجمهورية الكورية -سيجونغ 

 msu21@korea.kr بريد إلكتروني:
 

 KANG, Shinwon 
Policy Analyst )محلل سياسات( 

 مركز التعاون الكوري للمصائد الخارجية
 الجمهورية الكورية  

 swkang@kofci.org بريد إلكتروني:
 

 HONG, Gilsu 
(Assistant Director )المدير المساعد 

 وزارة المحيطات والمصائد
 الجمهورية الكورية -بوسان 

 honggilsu@korea.kr بريد إلكتروني:
 

 OGNEDAL, Hilde 
Senior Legal Adviser )كبير المستشارين القانونيين( 

 النرويج
 hilde.ognedal@fiskeridir.no بريد إلكتروني:

 

 Q. GUSMAN, Elmers 

mailto:fanny.loisel@agriculture.gouv.fr
mailto:g.h.mbasseko@gmail.com
mailto:guylenenkoane@gmail.com
mailto:rebecca.sackeymensah@gmail.com
mailto:maclodaia@gmail.com
mailto:desri.yanti1@kkp.go.id
mailto:desri.yanti1@kkp.go.id
mailto:desri_jasmin@yahoo.com
mailto:ridwan_mulyana99@yahoo.com
mailto:ditya.nurdianto@kemlu.go.id
mailto:dkpsaifuddin@yahoo.com
mailto:bs.sugiharto@gmail.com
mailto:Nobushige_shimizu640@maff.go.jp
mailto:msu21@korea.kr
mailto:swkang@kofci.org
mailto:honggilsu@korea.kr
mailto:hilde.ognedal@fiskeridir.no
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Deputy Director Inspection, Surveillance and 

Control )نائب مدير التفتيش والمراقبة والرصد( 
 بنما

 equintanar@arap.gov.pa بريد إلكتروني:
 

 SARNE, Emma 
Minister and Alternate Representative to the 

IMO  وزير وممثل مناوب للمنظمة البحرية الدولية((IMO)) 
 الفلبين

 emma.sarne@dfa.gov.ph بريد إلكتروني: 
 

 LOUYS, Johnny 
MCS Manager شراف()مدير الرصد والمراقبة واإل 
 هيئة الصيد بسيشيل

 سيشيل
 jlouys@sfa.sc بريد إلكتروني:

 

 LÓPEZ, Marta 
Head of the Department of Intelligence IUU 

Task Force  رئيس قسم االستخبارات بشأن أنشطة الصيد(
 غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وفريق العمل(

 اإلدارة العامة للرقابة والتفتيش
 وزارة الزراعة وصيد األسماك والتغذية

 إسبانيا
 mlopezg@mapama.es بريد إلكتروني:

 

 RUPEREZ DIAZ, Lourdes 
Maritime Fisheries Inspector  مفتش بمصائد األسماك(

 البحرية(
 والتفتيشاإلدارة العامة للرقابة 

 وزارة الزراعة وصيد األسماك والتغذية
 إسبانيا

 lruperez@mapama.es بريد إلكتروني:
 

 NORD, Jenny 
Senior Analyst )كبير محللين( 

 السويد
 avochvatten.sejenny.nord@h بريد إلكتروني:

 

 NGALUAFE, Poasi 
Deputy CEO for Fisheries  نائب كبير الموظفين(

 التنفيذيين بمصائد األسماك(
 تونغا

 poasi66@homtail.com بريد إلكتروني:
 

 NÚÑEZ GLUTZ, Diego 
Fisheries Information Area Manager  مدير منطقة(

 معلومات مصائد األسماك(
 دينارا

 أوروجواي
 dglutz@gmail.com بريد إلكتروني: 

 

 WARNER-KRAMER, Deirdre 
Acting Deputy Director )نائب مدير بالنيابة( 

 وزارة الخارجية
 الواليات المتحدة األمريكية

 kramerdm@fan.gov-Warner بريد إلكتروني:
 

 McCARTY, Chery 
Foreign Affairs Specialist  متخصص في الشؤون(

الخارجية(. مصائد اإلدارة الوطنية لشؤون المحيطات والغالف 
 الجوي

 مصائد اإلدارة الوطنية لشؤون المحيطات والغالف الجوي
 األمريكية الواليات المتحدة

 cheri.mccarty@noaa.gov بريد إلكتروني: 
 

 PEARL, David 
Foreign Affairs Specialist  متخصص في الشؤون(

 الخارجية(. مكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم
 والغالف الجويمصائد اإلدارة الوطنية لشؤون المحيطات 

 الواليات المتحدة األمريكية
 David.pearl@noaa.gov بريد إلكتروني: 

 

REBECCA, Wintering 
Foreign Affairs Officer )مسؤول الشؤون الخارجية( 

 وزارة الخارجية
 الواليات المتحدة األمريكية

 WinteringRJ@state.gov بريد إلكتروني: 
 

 FISCHER, Brandon 
LCDRقائد مالزم(. خفر السواحل األمريكية( . 

 الواليات المتحدة األمريكية
 FischerB@state.gov بريد إلكتروني:

 

 DUBOIS, Todd 
(Assistant Directorالمدير المساعد ) 

 مصائد اإلدارة الوطنية لشؤون المحيطات والغالف الجوي
 الواليات المتحدة األمريكية

 Todd.Dubois@noaa.gov بريد إلكتروني:
 

 MULONTURALA, Carina 
Authorization and Verification Officer  مسؤول(

 الترخيص والتدقيق(
 فانواتو

 cmulonturala@vanuatu.gov.vu بريد إلكتروني:
 

ممثلو األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة والمنظمات ذات  
 الصلة

 

 (IOTCلجنة مصائد أسماك التونة في المحيط الهندي )
 

FIORELLATO, Fabio 

mailto:equintanar@arap.gov.pa
mailto:emma.sarne@dfa.gov.ph
mailto:jlouys@sfa.sc
mailto:mlopezg@mapama.es
mailto:lruperez@mapama.es
mailto:jenny.nord@havochvatten.se
mailto:poasi66@homtail.com
mailto:dglutz@gmail.com
mailto:Warner-kramerdm@fan.gov
mailto:cheri.mccarty@noaa.gov
mailto:David.pearl@noaa.gov
mailto:WinteringRJ@state.gov
mailto:FischerB@state.gov
mailto:Todd.Dubois@noaa.gov
mailto:cmulonturala@vanuatu.gov.vu


ADVANCE C
OPY

9 

 

Fishery Officer, data Coordinator  مسؤول مصائد(
 ومنسق بيانات(

 (IOTCلجنة مصائد أسماك التونة في المحيط الهندي )
 سيشيل

 Fabio.fiorellato@fao.org بريد إلكتروني:
 

 لجنة مصائد األسماك في شمال شرق المحيط األطلسي 

(NEAFC) 
 

NEVES, Joao 
Fisheries MCS Officer  مسؤول األدوات المعنية(

 بالرصد والمراقبة واإلشراف على مصائد األسماك(
 لجنة مصائد األسماك في شمال شرق المحيط األطلسي

 المملكة المتحدة
 Joao@neafc.org بريد إلكتروني:

 

المجلس العام لمصائد األسماك في البحر األبيض المتوسط 
(GFCM) 

 

FERRI, Nicola 
Legal and Institutional Officer  مسؤول قانوني(

 ومؤسسي(
المجلس العام لمصائد األسماك في البحر األبيض المتوسط 

(GFCM )- منظمة الفاو 
 Nicola.ferri@fao.org بريد إلكتروني:

 

 (IMO) المنظمة البحرية الدولية 
 

Brice Martin-Castex 
Head, Implementation of Instruments Support 

 )رئيس تنفيذ صكوك الدعم(
 (IMOالمنظمة البحرية الدولية )

 المملكة المتحدة
 orgbmcastex@imo. بريد إلكتروني:

 

 المراقبون من المنظمات غير الحكومية الدولية 
 

 صناديق بيو االستئمانية الخيرية
 

BORG COSTANZI, Dawn 
Officer, Ending Illegal Fishing Project  مسؤول(

 مشروع إنهاء صيد األسماك غير القانوني(
 صناديق بيو االستئمانية الخيرية

 المملكة المتحدة
dborgcostanzi@pewtrusts.org 

 

 

 الصندوق العالمي لألحياء البرية
 

ESZTER, Hidas 

Senior Policy Officer IUU  كبير موظفي شؤون(
السياسات ذات الصلة بأنشطة الصيد غير القانوني دون إبالغ 

 ودون تنظيم(
 لألحياء البريةالصندوق العالمي 
 ehidas@wwf.euبريد إلكتروني:  

 

 VON KISTOWSKI, Kristin 
Consultant )مستشار( 

 ألمانيا
 kristin@kistowski.de بريد إلكتروني: 

 

"إيقاف الصيد  STOP ILLEGAL FISHINGمؤسسة 
 غير القانوني"

 

PATRIA-NYAMBE, Elsa 
Chairperson Sop Illegal Fishing  رئيس مؤسسة(

Sop Illegal Fishing )"إيقاف الصيد غير القانوني" 
 elsanyambe@gmail.com بريد إلكتروني: 

   epatria@stopillegalfishing.com 
 

 منظمة الحفاظ على الطبيعة
 

MARRERO, Marta 
Ocean Governance Director )مدير إدارة المحيطات( 

 منظمة الحفاظ على الطبيعة
 marta.marreromartin@TNC.ORG بريد إلكتروني:

 

 األمانة العامة لمنظمة الفاو 
 

CAMILLERI, Matthew 
Officer in Charge )الموظف المسؤول( 

 فرع عمليات وتكنولوجيا الصيد
 منظمة الفاو

 إيطاليا 
 Matthew.Camilleri@fao.org بريد إلكتروني:

 

 MOSTERIO, Alicia 
Technical Manager – Global Record  مدير فني(– 

 السجل العالمي(
 فرع عمليات وتكنولوجيا الصيد

 منظمة الفاو
 إيطاليا 

 Alicia.mosteiro@fao.org بريد إلكتروني:
 

 LENEL, Sarah 
Consultant )مستشار( 

 فرع عمليات وتكنولوجيا الصيد
 منظمة الفاو

 أستراليا
 Sarah.Lenel@fao.org بريد إلكتروني:

 

mailto:Fabio.fiorellato@fao.org
mailto:Joao@neafc.org
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 2الملحق 
 جدول األعمال والجدول الزمني

 

 2018أبريل/نيسان  16اإلثنين، 

9:30 – 12:30 

 االجتماعافتتاح  .1

 اعتماد جدول األعمال وترتيبات االجتماع .2 

 (PSMAاستعراض نتائج االجتماع األول ألطراف االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء ) .3 

 استعراض المتطلبات العامة لتبادل المعلومات رهنًا باالتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء .4 

 غداءاستراحة ال 

 م 05:00 –م  02:00

 استعراض آليات تبادل المعلومات اإلقليمية والدولية القائمة وقواعد البيانات ذات الصلة بالتدابير التي تتخذها دولة الميناء .5

 2018أبريل/نيسان  17الثالثاء،  

 م 12:30 –ص  09:30

 التدابير التي تتخذها دولة الميناء ونماذج اإلبالغوضع البوابة اإللكترونية للمعلومات ذات الصلة باالتفاق بشأن  .6

 استعراض خيارات لتطوير نظام إلكتروني لتبادل المعلومات . 7 

 استراحة الغداء 

 م 05:00 –م  02:00

 متطلبات الدول النامية وتنمية القدرات لتبادل المعلومات .8

 االستنتاجات والتوصيات .9 

 الُمقبِل لمجموعة العملموعد ومكان انعقاد االجتماع  .10 

 2018أبريل/نيسان  18األربعاء،  

 م 12:30 –ص  09:30

 اعتماد استنتاجات التقرير .11

 اختتام االجتماع .12
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والذي ُدعت إليه أطراف ُعقد اجتماع مجموعة العمل الفنية مفتوحة العضوية المعنية بتبادل المعلومات 

-16( في لندن بالمملكة المتحدة خالل الفترة PSMAاالتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دول الميناء )

؛ حيث تم إنشاء مجموعة العمل للنظر في متطلبات تبادل المعلومات لدعم تنفيذ 2018أبريل/نيسان  18

ا في ذلك أكثر الهياكل مالئمةً لنظام تبادل المعلومات االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء، بم

 وكيفية تفاعل هذا النظام مع األدوات التكميلية.

 

 الشفرة التعريفية
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