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A 

 

 االجتماع الثاني لألطراف في االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء
 2009الصادر عن منظمة األغذية والزراعة في عام 

 2019يونيو/حزيران  6-3سنتياغو، شيلي، 

 إلكترونًيا ونشرهانقل المعلومات وتبادلها 
 
 
 

 إّن األطراف مدعوة إلى القيام بما يلي:

 تقدمي معلومات عن املوانئ املعينة وجهات االتصال الوطنية؛ •

اســـتعراض التطبيقات اخلاصـــة بتقدمي املعلومات عن جهات االتصـــال الوطنية واملوانئ املعينة واالطالع عليها،  •
 وتقدمي توجيهات بشأن سبل املضي قدما؛

يف النتــائج والتوصــــــــــــــيــات املنبثقــة عن االجتمــاعني األول والثــاين جملموعــة العمــل الفنيــة املعنيــة بتبــادل النظر  •
 املعلومات وتوفري توجيهات بشأن سبل املضي قدما؛

 التوصية باخليار املناسب للمضي قدما يف إنشاء نظام عاملي لتبادل املعلومات. •
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 مقدمة -أوالً 
 
االتفــاق بشـــــــــــــــأن التــدابري اليت تتخــذهــا دولــة املينــاء ملنع الصــــــــــــــيــد غري القــانوين دون إبالغ من 16تنص املــادة  -1

(االتفاق) على أنه يتعني على األطراف التعاون  2009تنظيم وردعه والقضـــــــــــــاء عليه الصـــــــــــــادر عن املنظمة يف عام  ودون
 فاألطراددة مبادرات أخرى ذات الصلة، متع إلنشاء آلية لتشاطر املعلومات وحيبذ أن تتوىل املنظمة تنسيقها بالتزامن مع

 ومشرتكة بني احلكومات، ولتيسري تبادل املعلومات مع قواعد البيانات القائمة ذات الصلة هبذا االتفاق.
 
يف االجتماع األول لألطراف يف االتفاق الذي انعقدت يف أوســـــلو، النرويج، خالل الفرتة  ،وافقت األطراف قدو  -2

، على ضــــــــــــــرورة اعتماد �ج مرحلي يف ما يتعلق بتبادل البيانات، مع إعطاء األولوية يف 2017مايو/أيار  31إىل  29من 
صــــــال الوطنية، وجهات االتاملعينة املوانئ بمرحلة أوىل للحاجة إىل الوصــــــول إىل املعلومات األســــــاســــــية، مثًال يف ما يتعلق 

 تقدما باالســـتناد إىل متطلبات تبادل املعلومات املشـــار إليها يف يؤدي إىل املضـــي قدًما حنو إنشـــاء نظم معلومات أكثر مبا
الضــــــوء على أن مســــــألة الشــــــفافية وإمكانية الوصــــــول يف ما يتعلق بتبادل املعلومات ســــــتكون حامسة،  تطلاالتفاق. وســــــ

 وسيتعني مراعاة احلاجة إىل توخي الدقة.
 
األطراف جمموعة عمل فنية مفتوحة العضــــوية إلعطاء توجيهات بشــــأن بلورة آليات  توعالوة على ذلك، أنشــــأ -3

لتبادل املعلومات وغري ذلك من املســــــــائل الفنية، مبا يف ذلك احلاجة إىل توفري مســــــــتويات خمتلفة من فرص الوصــــــــول رهًنا 
 بطبيعة املعلومات املقدمة.

 
 المفتوحة العضوية المعنية بتبادل المعلوماتاالجتماع األول لمجموعة العمل الفنية  -اثانيً 

 
انعقد االجتماع األول جملموعة العمل الفنية املفتوحة العضـوية املعنية بتبادل املعلومات (جمموعة العمل) يف لندن،  -4

. وقــد نظرت جمموعــة العمــل يف نوع آليــة تبــادل 2018أبريــل/نيســــــــــــــــان  18إىل  16اململكــة املتحــدة، خالل الفرتة من 
نظام إبالغ نشــــاء إعلومات اليت ترغب يف رؤية وضــــعها من قبل املنظمة. وتضــــمنت اخليارات اليت أخذت بعني االعتبار امل

 1نظام إلكرتوين كامل بشأن االتفاق أو نظام يربط بالنظم والشبكات األخرى.أو أساسي 
 
 وأشارت جمموعة العمل على وجه اخلصوص إىل ما يلي: -5
 

كون متاحة ضــــــــع للتجريب وأن توجهات االتصــــــــال الوطنية أن خت املعّينة لموانئل يةذجو نمللقوالب الينبغي  •
 لكي تستعرضها األطراف يف اجتماعها الثاين؛

 ويكتسي الوقت شبه احلقيقي لتبادل املعلومات، العامة واحملمية، أمهية بالغة؛ •
  للمعلومات؛ادل اإللكرتوينوينبغي للمنظمة البحث يف اخليارات املتاحة لتيسري اتباع �ج موحد للتب •

                                                      
support the Developing an information exchange mechanism to : املعنونــــــة PSMA_TWG/1/2018/2ترد اخليــــــارات يف الوثيقــــــة  1 

media/MeetingDocuments/PSMA/OpenEndedTWG/2018/2e.pdf-www.fao.org/fi/static implementation of the Agreement 

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/PSMA/OpenEndedTWG/2018/2e.pdf
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وإن الروابط مع النُظم ذات الصلة للمنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك والنظم العاملية مثل تلك اليت  •
تســــــــــــــتخــدمهــا املنظمــة البحريــة الــدوليــة (النظــام العــاملي املتكــامــل ملعلومــات الشــــــــــــــحن ونظــام إكواســــــــــــــيس 

Equasis)،( مهمة؛ 
منصــــة واعدة لتبادل املعلومات  2الصــــيد وســــفن النقل املربدة وســــفن التموين ويعترب الســــجل العاملي لســــفن •

وميكن ربطــه بنظــام تبــادل املعلومــات التــابع لالتفــاق، حســـــــــــــــب االقتضـــــــــــــــاء، لتيســــــــــــــري تبــادل املعلومــات 
 االتفاق. ألغراض

 
أن املعلومات. فمن شـــــــــلتبادل عاملي ورأت جمموعة العمل أنه من املناســـــــــب اتباع �ج من مرحلتني إلنشـــــــــاء نظام  -6

املرحلة األوىل أن تيسر تبادل املعلومات األساسية، كاملعلومات عن جهات االتصال الوطنية واملوانئ املعينة، وأن تنفذ بأسرع 
ر تبادل املعلومات  ما ميكن من خالل املوقع اإللكرتوين لالتفاق. بينما تركز املرحلة الثانية على وضـــــــع نظام عاملي متني ييســـــــّ

 ل قسماً للمعلومات متاحاً للعموم وقسم بإمكانية وصول حمدود للمعلومات احملمية مثل تقارير تفتيش املوانئ.ويشم
 

 حالة تبادل المعلومات لتنفيذ االتفاق -اثالثً 
 
التوجيهات الصــــــــــــــادرة عن األطراف يف اجتماعها األول واملزيد من التعمق من جانب جمموعة العمل املعنية  بعد -7

، اعتمدت األمانة النهج املؤلف من مرحلتني إلنشــــــــــــــاء نظام لتبادل املعلومات الزم األول هااجتماعيف  بتبادل املعلومات
 لتنفيذ االتفاق.

 
 المرحلة األولى

 
يقا منوذجيا لتقدمي املعلومات عن جهات االتصــــــــــــــال الوطنية واملوانئ املعينة. وبغية مراعاة وضــــــــــــــعت األمانة تطب -8

إمكانية خمتلف الكيانات الوطنية تقدمي معلومات، مت إنشـــــــــــــاء جمموعتني فرعيتني من بيانات اعتماد املســـــــــــــتخدم الفريدة، 
؛ وتلقت 2018يونيو/حزيران  19طبيق التجرييب يف واحدة جلهات االتصــال الوطنية واألخرى للموانئ املعينة. وقد أطلق الت

مي ات اعتماد املسـتخدم الفريدة، بينما ُزّودت اجلهات غري األطراف ببيانات اعتماد لتقدناألطراف يف االتفاق جمموعيت بيا
ألطراف امعلومــات عن جهــات االتصـــــــــــــــال الوطنيــة. وهــذا التطبيق متــاح من خالل الرابط املقــدم يف اخلطــاب املوجــه إىل 

 .3األطراف وكذلك من خالل عالمة التبويب للموارد التشغيلية للموقع اإللكرتوين لالتفاق وغري
 
لالطالع على املعلومات اليت تقدمها األطراف وغري األطراف بشــــــــــــــأن  4منوذجيا تطبيقاوضــــــــــــــعت األمانة ما ك -9

الل املوانئ املعينــة. وقــد أطلق التطبيق خ جهــات االتصـــــــــــــــال الوطنيــة، إضـــــــــــــــافــة إىل املعلومــات اليت تتيحهــا األطراف عن
) الذي انعقد يف روما، 6االجتماع الثاين جملموعة العمل املخصصة اليت أنشأهتا األطراف يف االتفاقية (جمموعة عمل اجلزء 

إىل  ة. ونظرا إىل أن هذا التطبيق مفتوح للجمهور، فليست هناك حاج2018يوليو/متوز  6إىل  5إيطاليا، خالل الفرتة من 

                                                      
 2 /record/ar-http://www.fao.org/global 
3  /resources/ar-measures/operational-state-http://www.fao.org/port 
4  measures/psmaapp/?locale=en&action=qry-state-http://www.fao.org/fishery/port 
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بيانات اعتماد املســــتخدم لدخوله. وكتدبري احرتازي ومع مراعاة جوانب الســــرية لبعض املعلومات املقدمة، مل تقم األمانة، 
من خالل هذا التطبيق، بنشــــــر حقول معلومات االتصــــــال الشــــــخصــــــية اليت قدمتها األطراف وغري األطراف بالنســــــبة إىل 

 جهات االتصال الوطنية.
 

 جهة اتصال وطنية. 29طرفا و 19من املوانئ املعينة من  201، تلقت األمانة 2015أبريل/نيسان  25واعتبارا من  -10
 

 المرحلة الثانية
 

عقب التوصــيات الصــادرة عن جمموعة العمل املعنية بتبادل املعلومات يف اجتماعها األول، أجرت األمانة دراســة  -11
واليت مت تقدميها وعرضــها للمناقشــة  5عاملي لتبادل املعلومات دعما لالتفاقجدوى ملختلف اخليارات املتاحة إلنشــاء نظام 

خالل االجتماع الثاين جملموعة العمل املعنية بتبادل املعلومات الذي انعقد يف ســــــــــــــيول، مجهورية كوريا، خالل الفرتة من 
تبادل املعلومات كنظام أســـــــــاســــــــي ثالثة خيارات للنظر فيها: النظام العاملي لعرضـــــــــت  . وقد2019مايو/أيار  17إىل  15

لتـدابري دولـة املينـاء، والنظـام العـاملي لتبـادل املعلومـات كنظـام عـاملي لتـدابري دولـة املينـاء، والنظـام العـاملي لتبـادل املعلومـات  
 كنظام متكامل لتدابري دولة امليناء.

 
دل املعلومات يف ابة العمل املعنية بتعن جمموعوالصــــــادرة ذه املســــــألة املتعلقة هبوميكن االطالع على التوصــــــيات  -12

املعنونة تقرير االجتماع الثاين جملموعة العمل الفنية املفتوحة العضــــــــــــــوية  PSMA/2019/Inf.3اجتماعها الثاين يف الوثيقة 
ســــــــــــــيول، ، 2019مايو/أيار  17-15التابعة لالتفاق بشــــــــــــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء واملعنية بتبادل املعلومات، 

 .6مجهورية كوريا
  

                                                      
  TWG-IE/2/2019/2 - e system in support ofOptions for the development of a global information exchang the PSMAالوثيقة   5

documents/ar/-meeting-2-ie-groups/twg-working-measures/meetings/technical-state-/www.fao.org/porthttp:/ 
6  Ødocuments/ar-mop-parties/second-the-of-measures/meetings/meetings-state-http://www.fao.org/port 

http://www.fao.org/port-state-measures/meetings/technical-working-groups/twg-ie-2-meeting-documents/ar/
http://www.fao.org/port-state-measures/meetings/technical-working-groups/twg-ie-2-meeting-documents/ar/
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 اإلجراءات التي يُقترح اتخاذها من جانب األطراف -ارابعً 
 

 يطلب من األطراف القيام مبا يلي: -13
 

 تقدمي معلومات عن املوانئ املعينة وجهات االتصال الوطنية؛ •
االطالع بو واملوانئ املعينة اســــــــــتعراض التطبيقات اخلاصــــــــــة بتقدمي املعلومات عن جهات االتصــــــــــال الوطنية  •

 عليها، وتقدمي توجيهات بشأن سبل املضي قدما؛
النظر يف النتــائج والتوصــــــــــــــيــات املنبثقــة عن االجتمــاعني األول والثــاين جملموعــة العمــل الفنيــة املعنيــة بتبــادل  •

 املعلومات وتوفري توجيهات بشأن سبل املضي قدما؛
 ادل املعلومات.التوصية باخليار املناسب للمضي قدما يف إنشاء نظام عاملي لتب •


