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 افتتاح االجتماع
 
ية -1 ية المعن ية المفتوحة العضووووووو ثاني لمجموعة العمل الفن ماع ال قد االجت بادل المعلومات  ُع بت

خبيراً من  95وحضوووور االجتماع . 2019مايو/أيار  17إلى  15ول، كوريا، من ي)مجموعة العمل( في سوووو
في منظمة األغةية  آخرعضووووووواً  23طرفاً في االتفاق بشووووووواب التدابير التي تتلة ا دولة الميناء، و 32

ية، ومنظمتمنظمات حكومية  7والزراعة، و قائمة  1. وترد في المرفق تينب غير حكومياب دوليتادول
 في االجتماع. بالمشاركين

 
ورحب عمليات وتكنولوجيا الصوووويد،  فرع، رئيس Matthew Camilleriافتتح االجتماع السوووويد و -2

بالمشوووواركين وجووووكر جمرورية كوريا على اسووووتضووووافترا لإجتماع، با اووووافة إلى االت اد األوروبي، 
على دعم حضوووور العديد من المشووواركين. والواليات المت دة األمريكية، وكوريا، والسوووويد، وإسوووبانيا، 

  آيسووووووولوونوووداكووموووا أبوولووا مووجووموووعوووة الووعوومووول بوووالوومسوووووووووا ووموووة الووكووريووموووة الووتووي قووودمووتووروووا حووكوووموووة 
نظام عالمي لتبادل المعلومات خاص باالتفاق بشاب التدابير التي تتلة ا دولة  تطويرمة لدعم إلى المنظ
 الميناء.

 
الدعم المقدم للنظام العالمي لتبادل المعلومات  عنبياناً باسم حكومته  آيسلنداوألقى المشارك من  -3

 (.5)المرفق 
 

 اعتماد جدول األعمال والترتيبات الخاصة باالجتماع
 
سوووتركز على متطلبات تبادل المعلومات لدعم التنفية  اتجوووالنقاأجوووارت مجموعة العمل إلى أب  -4

 الفعال لإتفاق بشاب التدابير التي تتلة ا دولة الميناء.
 
 وتولت أمانة منظمة األغةية والزراعة تيسير االجتماع. -5
 
 (.2)المرفق  عليه واعتمدت مجموعة العمل جدول األعمال من دوب إجراء أي تعديإت -6
 

 استعراض نتائج االجتماع األول لمجموعة العمل
 
نتاجات االجتماع األول لمجموعة العمل، حيث اتفق المشووووواركوب على أب ذّكرت األمانة باسوووووت -7

 ناك حاجة لنظام عالمي لتبادل المعلومات من أجل دعم تنفية االتفاق بشوووووواب التدابير التي تتلة ا دولة 
ينبغي اتباع نرج مؤلف من مرحلتين لواووووووا  ةا النظام، ما إعطاء األولوية لل اجة إلى الميناء، وأنه 

 الوصول إلى المعلومات األساسية.
 
وأبلغت األمانة مجموعة العمل بانرا بصوودد إجراء دراسووة لتقييم جدوا خيارات ملتلفة لواووا  -8

بادل المعلومات، ما  النظام عالمي لت ية التي اأخة ال كار األول ماع األول ألف را في االجت ناقشووووووت تمت م
األولية خإل االجتماع. وسووويتم  الملرجات، وأنه سووويتم تقديم مللن عن في االعتبار لمجموعة العمل

 تقاسم نتائج الدراسة ما أعضاء المنظمة. 
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)ا نتربول( تدير نظام  المنظمة الدولية للشوووووورطة الجنائيةأب إلى وأجوووووووارت مجموعة العمل  -9
 اتصووووووووووووووووووووووال عووووووووووووووووالوووووووووووووووومووووووووووووووووي آموووووووووووووووون لوووووووووووووووولشوووووووووووووووووووووورطووووووووووووووووة 

(I-24/7.يمكن أب يوفر معلومات إاافية لتقييم الملاطر ) 
 
في نظام  األرقاموأجوووارت مجموعة العمل إلى أب المنظمة الب رية الدولية تنظر في ديادة عدد  -10

 . األرقام ةه أرقام تعريف السفن، نظراً إلى العدد المتزايد لسفن الصيد التي تتطلب 
 

 والسلطات الوطنية المعيّنة قاعدة بيانات الموانئ حالة 
 
ناًء على توجيرات األطراف في اجتماعر -11 يل في االجتماع األول  اب األول، ومزيد من التفصوووووو

ً لمجموعة العمل، واووووعت األمانة  المعلومات بشوووواب الموانم المعينة وفقاً  لعرضنموذجياً أولياً  تطبيقا
 من االتفاق. 3-16الوطنية وفقاً للمادة  جرات االتصالمن االتفاق، و 7للمادة 

 
 ، حيث تلقت األطراف في االتفاق2018يونيو/حزيراب  19النموذجي األولي في  التطبيقوأُطلق  -12

لتقديم معلومات  اوراق اعتماداعتماد فريدة، في حين تم تزويد غير األطراف فقط ب أوراقمجموعتي 
 الوطنية اللاصة برم.جرات االتصال عن 
 
ً وبا اووافة إلى ذل ، واووعت األمانة  -13 جرات منفصووإً لعرض المعلومات المقدمة بشوواب  تطبيقا

نة. وأصووووووبح  ةا االتصوووووووال  ية والموانم المعيّ تاحاً  التطبيقالوطن . 2018منة يوليو/تمود للجمرور م
لومات المقدمة، لم تنشوور األمانة، من خإل وكتدبير احترادي وفي اوووء الجوانب السوورية لبعم المع

جرة معلومات االتصووال الشوولصووية المقدمة، من األطراف ومن غير األطراف، عن  مجاالت، التطبيق
 الوطنية. االتصال 

 
قاعدة بيانات الموانم المعيّنة عرض وقدمت األمانة عراووووووواً حياً للتطبيق النموذجي األولي ل -14

اتصوووال وطنية من  جرة 30دولة و 24ميناًء معيناً من  302توي حالياً على والسووولطات الوطنية، التي ت 
xx و من األطرافxx  األطرافغير من. 
 
التطبيقين وجووووووجعت األطراف األخرا  تطويروأثنت مجموعة العمل على التقدم الم رد في  -15

الوطنية والموانم جرات االتصوووووال على تضووووومين معلوماترا، وذّكرت با مية تبادل المعلومات بشووووواب 
المعيّنة. ونظر بعم المشاركين في أ مية تضمين المزيد من مجاالت المعلومات في ما يتعلق بالسلطة 

أب إلى لطلب المسوووووبق نظراً تقديم ال من الوقت التي تعالج الطلب المسوووووبق لدخول الميناء وال دّ األدنى
 ذل  قد ينطبق بشكل ملتلف على سفن ملتلفة.  

 
جرووات مجموعووة العموول بفوائوود تعزيز توافر المعلومووات بشوووووووواب الموانم المعيّنووة و واعترفووت -16

 توافر ا.لالمستلدمين النرائيين  إدراكلجمرور أوسا، من أجل اماب االتصال 
 
وسوووووولط المراقب من المنظمة الب رية الدولية الضوووووووء على أ مية مدّونة األمم المت دة لمواقا  -17

 التجارة والنقل باعتبار ا معياراً دولياً لضماب االتساق والدقة عند تعيين الموانم. 
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صعوبات في تعيين الموانم ألنرا كانت في لبعم الدول  مواجرةلى إوأجارت مجموعة العمل  -18
 االت ت ت سووولطة وكالة النقل أو غير ا من الوكاالت ذات الصووولة، وبالتالي، عزدت ال اجة بعم ال

وطنية لمدونة األمم ال تصالاالجرة إلى ت سين التنسيق بين الوكاالت على المستوا الوطني، وإجراك 
 المت دة لمواقا التجارة والنقل.

 

تشوووووووارية المفتوحة اسووووووتنتاجات االجتماع الخامو لمجموعة العمل الفنية واالسوووووو
 العضوية التابعة للسجل العالمي

 
لمجموعة العمل الفنية واالسوووتشوووارية المفتوحة للصوووت األمانة اسوووتنتاجات االجتماع اللامس  -19

 العضوية التابعة للسجل العالمي، التي جملت: 
 

  دعوة الدول إلى مواصووولة ت ميل المعلومات عن السوووفن وصووويانترا وت ديثرا، وتوفير مجموعة
 واسووووووووووووووووووووووووعووووووووووووووووووة موووووووووووووووووون الوووووووووووووووووومووووووووووووووووووعوووووووووووووووووولووووووووووووووووووومووووووووووووووووووات 

 عن سفنرا؛
 2019التطورات الملطط إدخالرا على النظام، والتي سوووووويتم االنتراء منرا ب لول نراية عام و ،

سووووتقبل من خإل آليات والتي من جووووانرا ت سووووين أداء النظام وتسووووريل تبادل المعلومات في الم
نات  يا عدة ب قا ما في ذل  الروابط ما  ية، ب قائ نات التل يا ، IHS Maritime and Tradeت ميل الب

ية األخرا  نات ا قليم يا عد الب ماك، وقوا يد األسوووووو ية لمصوووووووا نات األجرزة ا قليم يا عد ب وقوا
  ؛الموجودة

 نظام معلومات السووووجل ا في الشوووورط ا لزامي  درام رقم المنظمة الب رية الدولية لسووووفينة مو
العالمي، وتشووووووجيا مجموعة العمل التابعة للسووووووجل العالمي الدول على ال صووووووول على أرقام 

 المنظمة الب رية الدولية لسفنرا؛
 ستنتاجات مجموعة العمل التابعة للسجل العالمي المعنية بمتطلبات البيانات، في أ مية عكس او

وحد لسووفن الصوويد، في توصووياترا النرائية إلى مجموعة ما يتعلق بتعديإت التصوونيف الدولي الم
 العمل المعنية بالتنسيق؛  

 داخل نظام معلومات السجل العالمي. وفي أ مية استلدام قوائم مرجعية موحدة لتقديم البيانات و
أب تكوب مدّونة األمم المت دة لمواقا التجارة والنقل معياراً  ية ةا السياق، رأت المجموعة إمكان

 ياً مناسباً لت ديد الموانم في النظام؛دول
 اعتماد التعديإت المدخلة على التصوونيف ا حصووائي الدولي الموّحد لمعدّات صوويد األسووماك، و

مجموعة العمل التابعة للسوووووجل العالمي على اسوووووتلدام  ةا المعيار في نظام معلومات  وموافقة
 السجل العالمي؛

 وخاصوووة من خإل اسوووتلدام واجرات برمجة التطبيقات، تفضووويل آليات تبادل البيانات اةلية، و
مثل لغة مصايد األسماك للتبادل العالمي التابعة لألمم المت دة، لضماب دقة وموثوقية البيانات، 

 وكفاءة ت ميلرا؛
 لتنفية الفعال لإتفاق بشاب التدابير ، كإحدا أ م أدوات االطوعي بطبيعتهدور السجل العالمي، و

دولة الميناء، مما يسووورل الت قق من المعلومات وت ليل الملاطر على السوووفن أثناء التي تتلة ا 
اتلاذ القرارات بشاب ما إذا كاب يجب السماح لسفينة أجنبية بالدخول إلى الميناء، أو ما إذا كاب 

 أداة إلزامية.اركين بفائدة جعل السجل العالمي يجب تفقد سفينة أجنبية أو ال. وأقّر بعم المش
 
ً و -20 باستنتاجات االجتماع اللامس لمجموعة العمل الفنية واالستشارية المفتوحة  ما ا حاطة علما

العضوووووووية التابعة للسووووووجل العالمي، وافقت مجموعة العمل الفنية المفتوحة العضوووووووية المعنية بتبادل 
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مرمة عن  المعلومات على أب معلومات السووووووفن المتوفرة في السووووووجل العالمي يمكنرا أب توفر بيانات
السووووووفن للنظام العالمي لتبادل المعلومات. وأكد بعم المشوووووواركين على أب الطبيعة الطوعية للسووووووجل 
العالمي ال ينبغي أب ت دّ من اسوووووتلدامه لتنفية االتفاق بشووووواب التدابير التي تتلة ا دولة الميناء، بما في 

العمل على أب المشووواركة النشوووطة ذل  عبر ربطه بالنظام العالمي لتبادل المعلومات. ووافقت مجموعة 
دعم على السجل العالمي  قدرةمن جانب الدول في السجل العالمي يمكن أب تكوب عنصراً مرماً لزيادة 

 عمل النظام العالمي لتبادل المعلومات. 
 

 دولة الميناء بشوووووووأن التدابير التي تتخذها نظام تبادل المعلوماتبشوووووووأن التحديثات 
 الوطنية واإلقليمية

 
التي  تدابيرالدعت األمانة المشووواركين إلى تبادل خبراترم بشووواب نظم تبادل المعلومات المتعلقة ب -21

 .الوطنية وا قليميةدولة الميناء  تتلة ا
 
أجووار بعم المشوواركين إلى وجود نظم إقليمية فعالة لتبادل المعلومات، على سووبيل المثال من و -22

ك، التي تشمل بعضرا إجراءات آلية بالكامل. وما ذل ، غالباً ما خإل األجرزة ا قليمية لمصايد األسما
. ولوحظ أيضوواً الت دي المتمثل في ال اجة مشووكولة باالتفاقية أو أنواع م ددة مناطقعلى  ذل قتصوور ي

إلى النظر في التفاعل بين األطراف وغير األطراف في االتفاق في النظام العالمي لتبادل المعلومات 
 المستقبلي. 

 
وأجوار بعم المشواركين إلى أ مية معالجة التنسويق بين الوكاالت من أجل ال صوول على نظم  -23

فعالة لتبادل المعلومات على المسووووتوا الوطني. وبا اووووافة إلى ذل ، لوحظ أيضوووواً أب العديد من دول 
ناء ماداً على  المي ية مجتمعة، اعت يدوية واألنظمة ا لكترون يد من األنظمة ال عد لدم ال را أب تسووووووت علي

 عمليات صيد السفينة.
 
ن -24 عالمي ل ه ال يجب أب يضوووووويفووافقت مجموعة العمل على أ ية النظام ال بادل المعلومات أ ت

ومراعاة اسووووووتلدام النظم أعباء، بل أب يسوووووورل تبادل المعلومات، ما مراعاة جميا الليارات الممكنة 
 الوطنية وا قليمية.

 
ناء -25 نامية ولوحظ أب دول المي يات التفتيع ومتابعة  ال يام بعمل قدرة المنلفضوووووووة على الق ذات ال

ا جراءات تفضووول منا الدخول، بدالً من تفتيع سوووفينة يشوووتبه بانرا تماري الصووويد غير القانوني دوب 
الثالث لمجموعة العمل المنشاة بموجب الجزء يعالج االجتماع  إبإغ ودوب تنظيم. وبالتالي، أوصي باب

 ت ديد آلية داعمة لتسريل إجراءات التفتيع والمإحقة.  ةه المسالة بردف 6
 

خيارات لتطوير نظام تبادل المعلومات إلكترونياً لدعم االتفاق بشوووووووأن التدابير التي 
 تووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووخووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووذهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا 

 دولة الميناء
 
النظام العالمي لتبادل المعلومات إلى مجموعة العمل،  لتطويرقدمت األمانة الليارات الثإثة  -26
. وأعربت مجموعة 3، وتلليصوووورا في المرفق IE/2/2019/2يتم وصووووفرا بالتفصوووويل في الوثيقة حيث و
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فية، بما العمل عن تقدير ا للعمل الةي قامت به األمانة، ولكنرا أثارت بعم االعتبارات المرمة ا اووا
في ذل  تطوير خيارات ملتلطة، ينبغي أب تؤخة في عين االعتبار عند تطوير النظام العالمي لتبادل 

 المعلومات، بما في ذل :
 

  ،تكاليف التطوير والصوووووويانة المسووووووتمرة: قدمت األمانة مزيداً من المعلومات في  ةا الصوووووودد
لثإثووة للنظووام العووالمي لتبووادل مواوووووو ووة أب التكوواليف المقوودرة المرتبطووة بتطوير الليووارات ا

)النظام العالمي لتبادل المعلومات  1دوالر أمريكي للليار  500 000المعلومات ستتراوح ما بين 
سي لتدابير دولة الميناء( ومليوب سا )النظام العالمي لتبادل  3دوالر أمريكي للليار  (1) كنظام أ

 شوووومل التكاليف المقدرة ا اووووافية حواليوسووووت المعلومات كنظام متكامل لتدابير دولة الميناء(.
دوالر أمريكي جووووررياً للصوووويانة، با اووووافة إلى تكاليف للتنفية متباينة تتكبد ا الجرات  10 000

الفاعلة. واستناداً إلى  ةه المعلومات، اعتبرت مجموعة العمل أب النرج المرحلي قد يكوب أكثر 
يشووومل منة البداية جميا الوفائف الممكنة، عقإنية، من خإل اسوووتلدام نظام معياري يمكن أب 

 ولكن يسمح للنظام بالعمل بعدد أقل من الوفائف في البداية.
  حماية البيانات: عبر بعم المشووواركين عن ملاوفرم بشووواب سووورية البيانات ال سووواسوووة المراد

تلزينروووا في النظوووام العوووالمي لتبوووادل المعلوموووات، وأوصوووووووا بووواب يتم تطوير أدوار م وووددة 
ال سوووواسووووة  نفاذ  لدمين )سوووويتم ت ديد ا الحقاً( لل د من الوصووووول إلى تقارير التفتيعللمسووووت

القوانين وحمايترا، في حين أنه يجب إبإغ الجرات الفاعلة األخرا فقط بنتائج تقارير التفتيع 
 أو توافر ا. ونوقشت ال اجة إلى إيجاد توادب بين السرية والشفافية.

 مة النظام العالمي لتبادل المعلومات في سوووياق تمويله ووفيفته. االسوووتدامة: تمت مناقشوووة اسوووتدا
ية النظر في التمويل  قت مجموعة العمل على أ م بادل الوواف عالمي لت ظام ال طويل األجل للن

السووريا في  باالنتعاشالمعلومات عند اختيار النرج، واووماب أب النظام قوي بما يكفي للسووماح 
 حالة ا غإق.

 عة العمل الضوووووووء على ال اجة إلى تشووووووغيل النظام العالمي لتبادل اللغات: سوووووولطت مجمو
المعلومات في نراية المطاف بعدة لغات، وأجوووارت إلى التكاليف والتعقيدات الم تملة المرتبطة 

 بةل .
 
من االتفاق، مؤكدين أب األطراف مجبرة على أب يكوب  6أجوووووار بعم المشووووواركين إلى المادة  -27

علومات، وأعربوا عن تفضوووووويلرم أب يكوب النظام العالمي لتبادل المعلومات نظاماً لديرا آلية لتبادل الم
متكامإً لتدابير دولة الميناء، مما يسوووووومح باسووووووتلدام النظم ال الية باسووووووتلدام نرج نموذجي، ما توفير 

ةكر أي منصووووة للمناطق والبلداب التي ال يوجد فيرا بعد نظام إلكتروني لتدابير دولة الميناء. ويجب أب ت
روابط للنظم المتاحة بواوح ما إذا كاب  ناك نرج "دفا" أو "س ب". وتم تسليط الضوء على ال اجة 

ولت قيق  ةه الغاية، سووووووتقدم األمانة إلى إلى االسووووووتفادة من النظم ال الية لنرج فعال من حيث التكلفة. 
النظام العالمي لتبادل  يرتطواألجرزة ا قليمية لمصوووووايد األسوووووماك والدول فرصوووووة التعاوب في عملية 

 المعلومات، من خإل المشاركة في مرحلة االختبار النرائية.
 
وأوصووووووت مجموعة العمل أنه، اسووووووتناداً إلى قرار االجتماع الثاني لألطراف والتواووووووي ات  -28

نموذم  تطويرسووتمضووي األمانة في ، 26ا اووافية التي يتعين على األمانة تقديمرا في ما يتعلق بالفقرة 
أولي جغال للنظام العالمي لتبادل المعلومات، بالعمل عن كثب ما المنظمات ا قليمية لمصايد األسماك 

سرولة  واألجرزة شي الدول في مرحلة االختبار لتقييم  جراك مفت شبكات ا قليمية األخرا. واقتُرح إ وال
 استلدام النظام وامانه في نراية المطاف.
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ن الخاص برصد تنفيذ االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها مسودة االستبيااستعراض 
 دولة الميناء

 
، مواووووو ة أب االجتماع الملطط السوووووتعراض عراوووووت األمانة  ةا البند من جدول األعمال -29

من االتفاق، سووويعقد في االت اد  2-24فعالية االتفاق بشووواب التدابير التي تتلة ا دولة الميناء، وفقاً للمادة 
، وأب األطراف قررت في اجتماعرا األول في أوسوووولو، النرويج، في مايو/أيار 2020األوروبي في عام 

، أب يتم تكليف مجموعة العمل بمراجعة مسووووودة االسووووتبياب المقترحة من األمانة لتقييم ومراجعة 2017
 الميناء، والتي ستقدم بالتالي إلى األطراف العتماد ا.فعالية االتفاق بشاب التدابير التي تتلة ا دولة 

 
قدمت األمانة مسووووودة االسووووتبياب ودعت مجموعة العمل إلى تقديم التعليقات. ويمكن االطإع و -30

 .4على االستبياب المنقح في المرفق 
 
ب أب تدعو مجموعة العمل االجتماع الثاني لألطراف إلى تواووووويح ما إذا كاب ينبغي لإسوووووتبيا -31

ينظر في التنفية العام لإتفاق بشوووووواب التدابير التي تتلة ا دولة الميناء، و/أو ا جراءات الفعلية المتلةة 
 بموجب االتفاق من قبل األطراف.
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 االستنتاجات والتوصيات
 
نة و -32 بادل المعلومات بشووووووواب الموانم المعيّ قدم الم رد في ت بالت جرات أقّرت مجموعة العمل 

الوطنية، ولكنرا أعربت عن ارورة أب تدرم جميا األطراف معلوماترا في النظام في أقرب  االتصال
إلى نموذم ت ميل بيانات وقت ممكن. ووافقت مجموعة العمل على اوووورورة إاووووافة مجال إاووووافي 

الموانم المعيّنة، للسوووماح بدخول السووولطة التي تعالج الطلب المسوووبق لدخول الميناء، في حالة اختإفرا 
 عن سلطة الميناء الرئيسية.

 
وأقّرت مجموعة العمل باب السووووووجل العالمي  و أداة داعمة لتنفية االتفاق بشوووووواب التدابير التي  -33

تتلة ا دولة الميناء، وأب المشوووووواركة النشووووووطة من جانب الدول في السووووووجل العالمي، يمكن أب تكوب 
 العالمي لتبادل المعلومات. عنصراً  اماً لزيادة إمكانات السجل العالمي لدعم النظام

 
ووافقت مجموعة العمل على أنه ينبغي تفعيل النظام العالمي لتبادل المعلومات في أقرب وقت  -34

ممكن لتلبية متطلبات االتفاق بشووووووواب التدابير التي تتلة ا دولة الميناء، وخاصوووووووة أب نتائج التفتيع 
ألمانة، بناًء على قرار مسووتنير في االجتماع والمعلومات المتعلقة برفم الميناء، وأوصووت أب تشوورع ا

ثاني لألطراف،  بالعمل عن كثب ما  عملينموذم أولي  بتطويرال بادل المعلومات،  عالمي لت للنظام ال
 والشبكات ا قليمية األخرا. واألجرزةالمنظمات ا قليمية  دارة مصايد األسماك 

 
وتقييم فعالية االتفاق بشاب التدابير التي  وراجعت مجموعة العمل االستبياب اللاص باستعراض -35

المقبل في سوووووووانتياغو، جوووووويلي، في  افي اجتماعر لتقديمه لكي تعتمده األطرافتتلة ا دولة الميناء، 
 .2019يونيو/حزيراب 

 

 المقبلموعد ومكان انعقاد االجتماع 
 
. وسوف تتواصل 2020سيعقد االجتماع المقبل لمجموعة العمل مبدئياً في الربا الثاني من عام  -36

 األمانة ما الدول الستكشاف إمكانية قيام أي دولة باستضافة االجتماع.
 

 اعتماد التقرير
 
 . 2019مايو/أيار  17اعتُمد التقرير في  -37
 

 ختتام االجتماعا
 
   .16:30عة اختُتم االجتماع عند السا -38



8 

 

 1المرفق 

 

قائمة بالمشاركين

 األرجنتين
Josefina Bung 

Legal Counsel Official 
Plenipotentiary Minister 
Mail: jfb@mrecic.gov.ar 

 
 أستراليا

Suzy Yoon 
Assistant Director 

Department of Agriculture and Water 
Resources 

Embassy of Australia 
Email: Suzy.yoon@dfat.gov.au 

 
 بليز

Felicia Cruz 
Fisheries Officer 

Belize Fisheries Department 
Mail: feliciacruzbz@gmail.com 

 
 البرازيل

Giselle Vieira dos Santos 
Head of Division - Coord. Aquaculture and 

Fisheries Monitoring 
Secretariat of Aquaculture and Fisheries 

Ministry of Agriculture, Livestock and Food 
Supply 

Mail: giselle.santos@agricultura.gov.br 
 

Felipe Brum 
Secretary/Head of the Trade Section 

Embassy of Brazil 
Email: filipe.brum@itamaraty.gov.br 

 
Gutemberg Barone A. Nojosa 

Agricultural Attaché 
Ministry of Agriculture, Livestock and Food 

Supply – MAPA 
Email: 

gutemberg.barone@agricultura.gov.br 

 ودياكمب
Kimchhea Chhuon 
Deputy Director of 

Department of Fisheries Affairs, NFP for 
RFVR Database 

Mail: kimchhea@yahoo.com 
 

 كندا
Paul Shea 

C&P International Program Senior 
Compliance Program Officer Fisheries and 

Oceans 
Mail: Paul.shea@dfo-mpo.gc.cac 

 
 الصين

Ming Lyu 
Doctor and Associate Professor 

Shanghai Ocean University 
Mail: m-lv@shou.edu.cn 

 
Xinan Zhang 

Director Bureau of Fisheries & Law 
Enforcement, Ministry of Agriculture and 

Rural Affairs of P.R. China 
Mail: boffad@agri.gov.cn 

 
 كولومبيا

Tatiana Meneses Lamilla 
Contractor Technical Direction of Inspection 

and Surveillance 
AUNAP 

Mail: tatiana.meneses@aunap.gov.co 
 

 كوستاريكا
Julio Dijeres Bonilla 

Fisheries and Aquaculture Institute 
of Costa Rica 

Mail: jdijeres@incopesca.go.cr 

mailto:boffad@agri.gov.cn
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 دومينيكا
Jullan Defoe 

Senior Fisheries Officer 
Fisheries Division 

Mail: jullan.defoe@gmail.com 
 

 الجمهورية الدومينيكية
José Infante 

Fisheries Department Manager 
Dominican Council of Fishery and 

Aquaculture 
Mail: infante.jose@gmail.com 

 
 إكوادور

José Ricardo Perdomo Cañarte 
Director of Industrial Fisheries 

Ministry of Production, Foreign Trade 
Investments and Fisheries 

Mail: jperdomo@produccion.gob.ec 
 

 السلفادور
Raúl Edgardo Cortez Cota 

Division of Fisheries Management and 
Administration 

Directorate of Fisheries and Aquaculture 
Development 

Ministry of Agriculture 
Mail: raul.cortez@mag.gob.sv 

 
 االتحاد األوروبي

Ramon Van Barneveld 
Deputy Head of Unit 

European Commission 
Mail: Ramon.Van-Barneveld@ec.europa.eu 

 
Saba Nordstrom 

Inspector 
Fisheries Control and Inspections 

Mail: saba.nordstrom@ec.europa.eu 
 

 فرنسا
Fanny Loisel 

Officer in charge of the fight against IUU 
fishing 

Fisheries Control Unit 
Directorate for Sea Fisheries 

E-mail: fanny.loisel@agriculture.gouv.fr 

 غامبيا
Amadou Jallow 

Senior Fisheries Officer 
Department of Fisheries of the Gambia 

Mail: jallowfish@gmail.com 
 

 جورجيا
Lomashvili Irine 

Chief Specialist of the Department of 
Biodiversity and Forestry 

Mail: Irinaloma@yahoo.com; 
Irine.Lomashvili@mepa.gov.ge 

 
 غانا

Alex Yao Sarbah 
Head 

Monitoring Control and Surveillance 
Division Fisheries Commission 

Ministry of Fisheries and Aquaculture 
Development 

Mail: alexsabah66@yahoo.com 
 

 غواتيماال
Nancy Yezenia Sandoval Reyes 

Head of the Department of Maritime 
Fisheries 

Directorate of Regulation of Fisheries and 
Aquaculture 

Mail: nsdipescagt@gmail.com 
 

 غيانا
Devon Reece 

Fisheries Officer 
Fisheries Department 

Ministry of Agriculture  
Mail: fisheriesguyana@gmail.com 

 
Devon_reece2011@yahoo.com 

 
 آيسلندا

Stefan Jon Hafstein 
Permanent Representative of Iceland to 

FAO. Ministry for Foreign Affairs of 
Iceland 

Email: hafstein@mfa.is 

mailto:infante.jose@gmail.com
mailto:jallowfish@gmail.com
mailto:fisheriesguyana@gmail.com
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 إندونيسيا
Haryo Topo Yuwono 

Head Section for Fishing Vessels 
Management 

Directorate General of Capture Fisheries 
Ministry of Marine Affairs and Fisheries 

Email: haryoty@yahoo.com 
 

Ditya Agung Nurdianto 
Deputy Director 

Agriculture and Commodity Development 
Directorate of Trade, Commodity, and 

Intellectual Property 
Ministry of Foreign Affairs 

Email: ditya.nurdianto@kemlu.go.id 
 

 كينيا
Kennedy Shikami 

Principal Fisheries Officer 
Kenya Fisheries Service (KeFS) 

Mail: shikamikn@gmail.com  
 

 سكيريبا
Iotua Itimwemwe 

ICT Director 
Ministry of Fisheries & Marine Resources 

Development 
Email: iotuai@mfmrd.gov.ki 

 
 كوريا

Chang Seob Nam 
Maritime Safety Policy Division 

Deputy Director 
Ministry of Oceans and Fisheries 

Email: skynam@korea.kr 
 

Sang Won Moon 
Fishing Vessel Policy Team 
Email: swmoon7@korea.kr 

Jae Youn Kang 
National Fishery Products Quality 

Management Service 
Busan Regional Office 
Port Inspection Officer 

Email: kangjy94@korea.kr 

Jae Ryong Lee 
National Fishery Products Quality 

Management Service 
Gangneung Regional Office 

Port Inspection Officer 
Email: ljryong8812@korea.kr 

 
GeoYoung Kang 

Head of Multilateral Fisheries Cooperation 
Team 

Email: gykang@korea.kr 
 

Young su Lim 
Assistant Director, Multilateral Fisheries 

Cooperation Team 
Email: konggo99@korea.kr 

 
Tae Hoon Won 
Policy Analyst 

Email: 
 

Hae Na Lee 
Policy Analyst 

Email: 
 

 الديمقراطية الشعبيةجمهورية الو 
Khamhou Thongsamouth 

Technical Officer 
Department of Livestock and Fisheries 

Ministry of Agriculture and Forestry 
Mail: khamtsm@yahoo.com 

 
 ليبيا

Ali Shagrune 
Director of Fisheries Department & Libyan 

Representative 
Mail: marine.marine.libya@gmail.com 

 
 مدغشقر

Andrianaivonavalona Rakotoniaina 
Head of IT and Information Technology 

Department 
Fisheries Monitoring Center of Madagascar 
Mail: csp-mprh@madagascar-scs-peche.mg 

mailto:shikamikn@gmail.com
mailto:skynam@korea.kr
mailto:konggo99@korea.kr
mailto:csp-mprh@madagascar-scs-peche.mg
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 جزر مارشال
Samuel Lanwi 

Deputy Director 
Oceanic and Industrial Affairs 

Marshall Islands Marine Resources 
Authority 

Email: skljr@mimra.com 
 

 موريتانيا
Mohamed Salem Louly 

Technical Advisor to the Minister 
Officer in charge of Training, 

Communication and Promotion of the Sector 
Mail: msalemlouly@hotmail.fr 

 
 موريشيوس

Subhas Chandra Bauljeewon 
Divisional Scientific Officer 
Ministry of Ocean Economy 

Marine Resources, Fisheries and Shipping 
Mail: sbauljeewon@govmu.org 

 
 المكسيك

Samuel Mendoza Ambriz 
Naval Attaché of the Mexican Embassy in 

the Republic of Korea 
Mail: agrenavcormex@hotmail.com 

 
 ميانمار

Nilar Kywe 
Deputy Director 

Department of Fisheries 
Republic of the Union of Myanmar 

Mail: nlkdof1325@gmail.com 
 

 ناميبيا
Malcolm Block 

Control Fisheries Inspector 
Malcolm.Block@mfmr.gov.naMail:  

 
 ناورو

Julian Itsimaera 
Fisheries Enforcement Officer 

Nauru Fisheries and Marine Resources 
Authority 

Mail: julian.itsimaera2016@gmail.com 

 نيكاراغوا
Nora Palacio Alegría 

Delegada SERPAC 
INPESCA- OSPESCA 

Mail: npalacios@inpesca.gob.ni 
 

 النرويج
Hilde Ognedal 

Senior Legal Advisor. Directorate of 
Fisheries 

Mail: Hilde.ognedal@fiskeridir.no 
 

 بنما
Vivian Quiros Solis 

Fisher Technician of the Aquatic Resources 
Authority of Panama 

Mail: vquiros@arap.gob.pa 
 

 بابوا غينيا الجديدة
Martina Bubula Ragagalo 

Manager, Compliance Operations 
National Fisheries Authority 

Email: mragagalo@fisheries.gov.pg; 
mragagalo993@gmail.com 

 
Yaniba Koimilla Alfred 

Coordinator Catch Documentation Scheme. 
National Fisheries Authority 

MaPHIil: ybarewai@fisheries.gov.pg; 
koimilla.alfred@gmail.com 

 
 بيرو

Johnny Gonzales Carmen 
Fishing engineer 

Ministry of Production 
Mail: jgonzalesc@produce.gob.pe 

 
 الفلبين

Beverly San Juan 
Fishing Regulations Officer 

Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 
Mail: beyesanjuan@gmail.com 

 
Aldrin Jude Madalag 

Launch Service Supervisor. Bureau of 
Fisheries and Aquatic Resources 

Email: ajudem7@gmail.com 

mailto:Malcolm.Block@mfmr.gov.na
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Rafael V. Ramiscal 
Chief 

Capture Fisheries Division 
Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 

Mail: rv_ram55@yahoo.com 
 

 سانت كيتو ونيفيو
Maritza Queeley 

Port State Control Officer 
Mail: maritzaqueele@gmail.com 

 
 جزر سليمان 

David Balaga Fatai 
Chief Fisheries Policy Office 

Ministry of Fisheries and Marine Resources 
Mail: dfatai@fisheries.gov.sb 

 
 جنوب أفريقيا

Mandisile Mqoqi 
Deputy Director 

Demersal Fisheries Management 
Department Agriculture Forestry and 

Fisheries 
Email: MandisileM@daff.goff.za 

 
Thembalethu Vico 

Director Fisheries Protection Vessels (MCS) 
Department of Agriculture Forestry and 

Fisheries 
Email: ThembalethuV@daff.gov.za 

 
 إسبانيا

Marta López Gómez 
Head of the Spanish IUU/PSMA 

Department 
Mail: mlopezg@mapa.es 

 
Javier García Cantón 

Marine Fisheries Inspector. Ministry of 
Agriculture, Fisheries and Food 

Mail: jgarciaca@mapa.es 
 

 النكا سري
Susara Prasanna Premawardana 

Fisheries Officer 
Department of Fisheries and Aquatic 

Resources 
Mail: vrdfar@gmail.com 

 السودان
Hatim Hassaballa Kejagla 

Fisheries Specialist. Ministry of Animal 
Resources & Fisheries 

Mail: hatimkajagla@gmail.com 
 

 ندتايل
Kamonpan Awaiwanont 

Chief of Fishing Ground Development and 
Rehabilitation Unit 

Marine Fisheries Research and Development 
Division 

Mail: kawaiwanont@yahoo.com  
 

Punnamat Siripipat 
Fisheries Biologist 

Department of Fisheries 
Mail: punnasiri@hotmail.com 

 
Nanthiya Poolsawat 

Computer Technical Officer 
Information and Communication 

Technology Center 
Department of Fisheries 

Mail: nanthiyaps@gmail.com 
 

Akkarach Kawbunjun 
Computer Technical Officer 

Information and Communication 
Technology Center 

Department of Fisheries 
Mail: kakkarach@gmail.com 

 
Jaruwan Songphatkaew 

Fishery Biologist 
Information and Communication 

Technology Center 
Department of Fisheries 

Email: ying_blackydot@hotmail.com 
 

 هولندا
Marjoleine Karper 

Fishery Regulation Officer 
Ministry of Economic Affairs and Climate 

Mail: Marjoleine.karper@rvo.nl 
 

Wim Van Koningsveld 
Senior Fisheries Regulation Officer 

Ministry of Economic Affairs and Climate 
Mail: Wim.vankoningsveld@rvo.nl 
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Gelare Nader 
Senior Policy Officer 

Department of European Fisheries Policy 
Ministry of Agriculture, Nature and Food 

Quality 
Email: g.nader@minlnv.nl 

 
 تونغا

Poasi Ngaluafe 
Deputy Chief 

Executive Officer for Fisheries 
Head of Fisheries Compliance Division 

Mail: poasi66@hotmail.com 
 

 تونو
Hamadi Mejri 

Assistant Director 
Fish Resources Conservation 

Ministry of Agriculture, Hydraulic 
Resources and Fisheries 

Email: Hamadi.mejri1@gmail.com 
 

 أوكرانيا
Vasyl Turok 

Head of Department of International 
Cooperation and European Integration 

Mail: darg@darg.gov.ua 
 

 الواليات المتحدة األمريكية
Rebecca Wintering 

Foreign Affairs Officer 
Department of State 

Mail: winteringrj@state.gov 
 

Cheri McCarty 
Senior Foreign Affairs Specialist 

National Marine Fisheries Service 
Mail: Cheri.McCarty@noaa.gov 

Katheryn Patterson 
Foreign Affairs Specialist 

U.S. National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) 

Mail: katheryn.patterson@noaa.gov 
 

 فانواتو
Wayne Tony Taleo 

Principal Data Officer 
Acting Compliance Manager 

Vanuatu Fisheries Department 
ttaleo@vanuatu.gov.vuMail:  

 فنزويال
José Andres Mendoza Bracho 

Fishing Engineer 
Ministry of the Popular Power 

of Fisheries and Aquaculture 
Mail: ing.joseamendozab@gmail.com 

 
 نام تيفي

Nguyen Thi Trang Nhung 
Deputy Director 

Department of Science Technology and 
International Cooperation 

Directorate of Fisheries 
Mail: trangnhungicd@gmail.com  

Nguyen Thuy Linh 
Expert of ICD 

Email: linhnguyen.mard@gmail.com 
 

 المنظمات
 

 مؤتمر تيار بنغويال
Xolela Wellem 

Compliance Manager 
Benguela Current Convention 

Mail: Xolela@benguelacc.org/ 
 

وكالة مصائد األسماك التابعة لمنتدى جزر 
 ئالهادالمحيط 

Ramesh Chand 
Manager Vessel Monitoring System 

Pacific Islands Forum Fisheries Agency 
Mail: ramesh.chand@ffa.int 

 
 البحرية الدوليةالمنظمة 

Brice Martin-Castex 
Head of Implementation of Instruments 

Support 
Mail: bmcastex@imo.org 

 
 )اإلنتربول(  المنظمة الدولية للشرطة الجنائية

Aurelie Buthod-Garcon 
Principal Fisheries Agent 

Mail: a.buthod-garcon@interpol.int 
 

شمال شرق المحيط  د األسماك فييلجنة مصا
 األطلسي

Hrannar Mar Asgeirsson 
MCS Officer 

NEAFC 
hrannar@neafc.orgMail:  

مركز تنمية مصايد األسماك في جنوب شرق 
 آسيا

Kongpathai Saraphaivanich 
Head 

mailto:g.nader@minlnv.nl
mailto:ttaleo@vanuatu.gov.vu
mailto:hrannar@neafc.org
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Training and information section 
Training Department 

SEAFDEC 
Mail: kongpathai@seafdec.org 

 
Sutee Rajruchithong 

Technical Expert of the Training 
Department 
SEAFDEC 

Mail: sutee@seafdec.org 
 

Masanami Izumi 
Special Advisor 

SEAFDEC Secretariat 
Mail: izumi@seafdec.org 

 
 الهادئأسماك شمال المحيط د يهيئة مصا

Peter Flewwelling 
Compliance manager 

NPFC 
Mail: pflewwelling@npfc.int 

 
 صناديق بيو االئتمانية الخيرية

Dawn Borg Costanzi 
Officer, Ending Illegal Fishing 

International Fisheries 
Mail: dborgcostanzi@pewtrusts.org 

 
Courtney Farthing 

Senior Associate 
Email: cfarthing@pewtrusts.org 

 
 الصندوق العالمي للطبيعة

Hongki Kim 
Ocean Project Officer 

WWF Korea 
Email: hkkim@wwfkorea.or.kr 

 
Doohyun Park 

Oceans Programme Officer 
Email: dpark@wwfkorea.or.kr 

 
 أمانة منظمة األغذية والزراعة

Matthew Camilleri 
Head 

Fishing Operations and Technology Branch 
Fisheries and Aquaculture Policy and 

Resources Division 
Fishery and Aquaculture Department 

Email: Matthew.camilleri@fao.org 
 

In Gu Kang 
Senior Fishery Officer 

Fishing Operations and Technology Branch 
Fisheries and Aquaculture Policy and 

Resources Division 
Fishery and Aquaculture Department 

Email: Ingu.kang@fao.org 
 

Eszter Hidas 
Fishery Officer 

Fishing Operations and Technology Branch 
Fisheries and Aquaculture Policy and 

Resources Division 
Fishery and Aquaculture Department 

Email: Eszter.hidas@fao.org 
 

Giuliano Carrara 
Fishery Officer 

Fishing Operations and Technology Branch 
Fisheries and Aquaculture Policy and 

Resources Division 
Fishery and Aquaculture Department 

Email: Giuliano.carrara@fao.org 
 

Joao Batista Neves 
Consultant 

Fishing Operations and Technology Branch 
Fisheries and Aquaculture Policy and 

Resources Division 
Fishery and Aquaculture Department 

Email: Joao.neves@fao.org 
 

José Antonio Acuña 
Consultant 

Fishing Operations and Technology Branch 
Fisheries and Aquaculture Policy and 

Resources Division 
Fishery and Aquaculture Department 

Email: Joseantonio.acuna@fao.org 
 

Maria Eugenia Escobar 
Office Assistant 

Fishing Operations and Technology Branch 
Fisheries and Aquaculture Policy and 

Resources Division 
Fishery and Aquaculture Department 

Email: mariaeugenia.escobar@fao.org 

 2المرفق 
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 جدول األعمال والجدول الزمني
 

 2019مايو/أيار  15األربعاء، 

9:30 – 12:30 
 
 افتتاح االجتماع -1
 
 اعتماد جدول األعمال والترتيبات اللاصة باالجتماع -2
 
الفنية المفتوحة العضوووووووية المعنية بتبادل  األول لمجموعة العملاسووووووتعراض نتائج االجتماع  -3

 المعلومات
 
 حالة قاعدة بيانات الموانم المعيّنة والسلطات الوطنية -4
 

 الغداء

14:00 – 17:00 

 
التابعة اسوووتنتاجات االجتماع اللامس لمجموعة العمل الفنية واالسوووتشوووارية المفتوحة العضووووية  -5

 للسجل العالمي
 
تتلة ا دولة الميناء الوطنية الت ديثات المتعلقة بنظام تبادل المعلومات المتعلقة بالتدابير التي  -6

  وا قليمية
 
تبادل المعلومات لدعم االتفاق بشوواب التدابير التي تتلة ا دولة إلكتروني لخيارات لتطوير نظام  -7

 الميناء
 

 2019مايو/أيار  16الخميو، 

9:30 – 12:30 
 
 تكملة -8
 

 الغداء

14:00 – 17:00 

 
 رصد تنفية االتفاق بشاب التدابير التي تتلة ا دولة الميناءلاستعراض مسودة االستبياب  -9
 
 االستنتاجات والتوصيات -10
 
 موعد ومكاب انعقاد االجتماع القادم -11
 

 2019مايو/أيار  17الجمعة، 

14:00 – 17:00 
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 التقريراعتماد  -12
 
 اختتام االجتماع -13
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 3المرفق 
 

 االعتبارات المتعلقة بتطوير نظام عالمي لتبادل المعلومات
 

وثيقة العمل  ةه إلى تزويد مجموعة العمل بمعلومات أسوووووواسووووووية لمناقشووووووة التصووووووميم تردف  
المفا يمي واالسوووتراتيجية لتطوير نظام عالمي لتبادل المعلومات لدعم تنفية االتفاق بشووواب التدابير التي 

 بشووووووواب تطويره وتنفيةه. وعند النظر في رجووووووواداتا تتلة ا دولة الميناء، وبالتالي توفير مزيد من 
  الليارات المطروحة، تؤخة العوامل التالية بعين االعتبار:

 
 متطلبات المعلومات لإتفاق بشاب التدابير التي تتلة ا دولة الميناء؛ 
 نتائج االجتماعات ذات الصلة لألطراف ومجموعات العمل؛و 
 متطلبات الدول النامية األطراف، بما في ذل  قضايا ال وكمة والقدرات؛و 
 سرل و سب وبين خيارات ت سق للتبادل ا لكتروني للمعلومات في الوقت المنا ستلدام معيار من ا

 (؛FLUXنظم ملتلفة، بما في ذل  استلدام نظم مثل "لغة مصايد األسماك للتبادل العالمي" )
 فرص االسووتفادة من نظم المعلومات ال الية، بما في ذل  السووجل العالمي لسووفن الصوويد وسووفن و

 تموين )السجل العالمي(؛النقل المبردة وسفن ال
 متطلبات السرية؛و 
 الدروي المسووووووتفادة من تطوير نظم المعلومات ا قليمية والنظم التابعة للمنظمات/الترتيبات و

 ا قليمية  دارة مصايد األسماك؛
 الدروي المستفادة من تطوير نظام تبادل المعلومات التابا للسجل العالمي؛و 
 القائمة والمّطورة جيداً للمنظمات ا قليمية والدولية  لمعلوماتالتجارب الناج ة لنظم تبادل او

لنقل الب ري التابا للمنظمة عن المعلومات لالمتكامل  العالمينظام الاألخرا ذات الصوولة )مثل 
 (؛النظام األوروبي للمعلومات المتعلقة بمراقبة جودة الش نو الب رية الدولية

 الصلة للنظام؛ذات  الفنيةلمواصفات اختيار التكنولوجيا التي ستستلدم واو  
 استعراض عام رفيا المستوا عن بنية النظام وتصميم البيانات المرتبطة بالنظام؛و 
 وغير الصووويانة، وت ميل المعلومات، وأدوار ومسوووؤوليات مسوووتلدمي النظام )االسوووتضوووافة، و

 (؛ذل 
 ومات المقترح. الت ديات الم تملة عند تطوير وتنفية النظام العالمي لتبادل المعلو 
 

الغرض من النظام العالمي لتبادل المعلومات  و أب يكوب النظام العالمي ا لكتروني للتدابير و 
التي تتلة ا دولة الميناء، وبالتالي فرو مفيد فقط ب سوووووب المعلومات/البيانات التي ي تويرا. واألسووووواي 

نوواك المنطقي األسوووووووواسووووووي  و أنووه السووووووتلرام المعلومووات/البيووانووات من النظووام، يجووب أب تكوب  
معلومات/بيانات في النظام، ويجب أب تكوب دقيقة وموثوقة. ويعمل  ةا المبدأ بشوووووكل جيد عندما يكوب 

أصوول بيانات موجود، على سووبيل المثال، لنظام ي تفظ بالفعل بالمعلومات التي يريد المسووتلدموب  ناك 
لى النظام ب يث يمكن الوصووووووول إليرا. ويجب إيإء االعتبار في البداية للطرق  دخال المسووووووتلدمين إ

الوصول إلى كتلة حرجة بسرعة كافية لتوليد الزخم وإحداث تغيير. وإذا كاب نظام المعلومات يستغرق 
وقتاً طويإً للوصووووووول إلى كتلة حرجة من المعلومات القيمة، فقد يكوب من األصووووووعب دفا البلداب إلى 

ب يضوووومن إنشوووواء نظام يوفر لألطراف اسووووتلدامه ألنرا لن ترا الفائدة الوااوووو ة منه. ومن المرجح أ
طريقة متوافقة ما االتفاق بشوووواب التدابير التي تتلة ا دولة الميناء  دارة الدخول إلى موان را، وبالتالي 

ع من جانب األطراف، مقارنة بنظام يللق بعم الجرد ا اوافي من ونظام يقلل من الجرد، التزاماً أسو
 لومات القيمة في المستقبل.وعد بتقديم المع في األول، ماجانبرم 
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وتشوومل االعتبارات ا اووافية التي قد تؤثر على قرار النرج ما يلي: عدد األطراف الةي ينبغي  

 مزامنته ما النظام العالمي لتبادل المعلومات لكي يعتبر ناج اً، وموقا المناطق المستردفة. 
 

 خيارات تنفيذ النظام العالمي لتبادل المعلومات -أوالً 
 

 تعرض المناقشة أدناه ثإثة خيارات للنظام العالمي لتبادل المعلومات: 
 

  ؛دولة الميناء للتدابير التي تتلة االنظام العالمي لتبادل المعلومات كنظام أساسي 
 ؛دولة الميناء للتدابير التي تتلة االنظام العالمي لتبادل المعلومات كنظام عالمي و 
 دولة الميناء للتدابير التي تتلة اات كنظام متكامل النظام العالمي لتبادل المعلومو. 
 

يتم تقديم وصف موجز لكل خيار، ويتم إجراء ت ليل لنقاط القوة والضعف والفرص واألخطار  
(SWOT وتقديم رسم بياني لسير العمل. وتتوفر معلومات أساسية إاافية حول استلدام المصطل ات )

 . 1ل في المل ق والتوحيد القياسي واعتبارات سير العم
 

ويُفضووول ربط الليارات الثإثة بالسوووجل العالمي. ومن األ مية بمكاب أب يتم ربط تقارير النظام  
ا لكتروني للتدابير التي تتلة ا دولة الميناء برقم تعريف فريد للسوووووفينة. ومن الوااوووووح أب يكوب رقم 

 نه يتبا السفينة طوال وجود ا. التعريف التابا للمنظمة الب رية الدولية  و الليار البديري أل
 

 النظام العالمي لتبادل المعلومات كنظام أساسي للتدابير التي تتخذها دولة الميناء – 1الخيار 
 

النظام األسووواسوووي للتدابير التي تتلة ا دولة الميناء  و امتداد مباجووور لنظم التدابير التي تتلة ا  
 ناك عدد من الطرق لتنفية  ةا النوع من النظام العالمي لتبادل  الورقية. وقد يكوبدولة الميناء ال الية 

المعلومات، تلتلف في مدا جعل سووير العمل آلي. و نا، يفترض النرج المتبا أب النظام العالمي لتبادل 
، إما تكوب نسو  ممسووحة اووئياً من pdf بصويغةالمعلومات  و مسوتلم بسويط للبيانات، معظمرا وثائق 

ومن المفترض أب يتم . pdfإلكترونياً وم فوفة بصووويغة  ءةومملة بلط اليد، أو نسووو  مكتوب اسوووتمارات
 والجرات الفاعلة للسماح بوجود أداة ب ث. الوثيقةبمعلمات أساسية ت دد  الوثائقاستكمال  ةه 

 
بعملية ويب يمكن الت كم  على واجرةوسووووويظل لرةا النوع من النظام العالمي لتبادل المعلومات  
على الويب ولت ميل  واالسووووتفسووووارات، مما يوفر الوصووووول إلى البيانات من خإل التقارير إليراالنفاذ 

التقارير المكتملة. وما ذل ، سووووتكوب البيانات نفسوووورا قابلة للقراءة فقط بعيوب المشووووا د )وليس أجرزة 
بياني عن سووير الكمبيوتر(، وبالتالي ال تسوومح بإجراء أي ت ليل جووامل لم توا التقارير. وفي الرسووم ال

العمل أدناه، يُفترض أب اللطوات  ي في األسوواي إجراءات يدوية، يقوم برا مشووغل السووفينة، ومشووغل 
دولة الميناء أو منظمة/ترتيب إقليمي  دارة ) ا قليمينظام التدابير التي تتلة ا دولة الميناء الوطني أو 

م العالمي لتبادل المعلومات  و جراد استقبال ة، فإب النظاوفي  ةه ال ال (، ودولة العلم.مصايد األسماك
أدناه، ت ليل نقاط القوة والضووعف  1ال يشووارك بشووكل مباجوور في سووير العمل. ويرد في الجدول سوولبي، 

 والفرص واألخطار للنظام العالمي لتبادل المعلومات كنظام أساسي للتدابير التي تتلة ا دولة الميناء.
 

والضووووووعف والفرص واألخطار للنظام العالمي لتبادل المعلومات كنظام : ت ليل نقاط القوة 1الجدول 
 أساسي للتدابير التي تتلة ا دولة الميناء
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 .على األرجح سرل التنفية 
  معروفة وبسيطة استماراتإجراءات إكمال. 

 نقاط القوة

  مات ناء بعم المعل باسووووووتث نات غير مضووووووموب  يا توحيد الب
 الرئيسية.

 أو ت ليلرا بطريقة آلية، بما في ذل   م دودية معالجة البيانات
 إمكانية م دودة لميزات ت ليل الملاطر بطريقة آلية.

  قيود دمنية على تبادل المعلومات في الوقت المناسوووووب، حيث
تعتمد سوووورعة تبادل المعلومات على سوووورعة ت ميلرا من قبل 

 الجرات الفاعلة ذات الصلة.

 نقاط الضعف

  غير القانوني دوب إبإغ مسوووووا مة كبيرة في مكاف ة الصووووويد
 ودوب تنظيم، وفي االستدامة، وسرعة التطوير نسبياً.

 الفرص

 قة أب ال ية سوووووويكوب منلفضووووووواً، ويللق قد يعني انعدام الث تنف
 في الموارد مشاكل في األداء وتراجا في الثقة. النقن

 األخطار

 
المعلومات كنظام أساسي  لنظام العالمي لتبادلاأدناه الرسم البياني لسير عمل  1يعرض الشكل  

للتدابير التي تتلة ا دولة الميناء. وفي  ةه ال الة، ستكوب النظم الوطنية وا قليمية القائمة للتدابير التي 
في صوووووولب تلقي المعلومات من ملتلف الجرات الفاعلة، وإرسووووووالرا إلى الجرات  تتلة ا دولة الميناء

ات الصوولة. وسوويتم تقديم معلومات مثل الطلب المسووبق وجرات االتصووال األخرا ذ التي تطلبرا الفاعلة
لوودخول المينوواء، ورفم الوودخول، وتقووارير التفتيع، إلى النظووام العووالمي لتبووادل المعلومووات في وثيقوة 

(pdf تماماً كما سيتم تقديمرا إلى جرات االتصال األخرا ذات الصلة. وسيتم إرسال المعلومات، كما ،)
و أنه بإمكانرا الوصووول إلى  ةه المعلومات من خإل النظام العالمي لتبادل لى األطراف، أإتم تقديمرا، 
 المعلومات.

 
الرسم البياني لسير عمل النظام العالمي لتبادل المعلومات كنظام أساسي للتدابير  - 1الليار  – 1الشكل 

 التي تتلة ا دولة الميناء
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 النظام العالمي لتبادل المعلومات كنظام عالمي للتدابير التي تتخذها دولة الميناء – 2الخيار 
 

سوووووويعني خيار النظام العالمي لتبادل المعلومات كنظام عالمي للتدابير التي تتلة ا دولة الميناء  
ناء لة المي لة ا دو تدابير التي تت حد لل ظام إلكتروني مركزي وا ناك ن عالمي.  أب   على المسووووووتوا ال

 ةا الليار، سوووووويتم اسووووووتبدال النظم الوطنية وا قليمية القائمة للتدابير التي تتلة ا دولة بالنسووووووبة إلى و
الميناء، وسووووووف تنفة جميعرا سوووووير عمل االتفاق بشووووواب التدابير التي تتلة ا دولة الميناء لجميا دول 

لجميا أنواع  يجري الت كم بعملية الوصووووول إليراالتي المسووووتلدم على الويب الميناء. وسووووتوفر واجرة 
الإدمة لسوووير العمل، ومتوقعة  دخال البيانات وعراووورا، كل ما  و متاح من إمكانات  المسوووتلدمين

 على الن و الم دد في االتفاق بشاب التدابير التي تتلة ا دولة الميناء.
 

رتيبات إقليمية  دارة مصوووايد ويمكن مقارنة  ةا الليار بإصووودار عالمي لبعم نظم منظمات/ت 
األسوووماك التي سوووت ل م ل النظم ال الية. و ةا النرج معروف على المسوووتوا ا قليمي، وبالتالي يمكن 

أدناه، ت ليل نقاط القوة والضووووووعف والفرص واألخطار  2اعتباره سووووووير عمل مثبت. ويرد في الجدول 
 للنظام العالمي لتبادل المعلومات كنظام عالمي للتدابير التي تتلة ا دولة الميناء.
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: ت ليل نقاط القوة والضووووووعف والفرص واألخطار للنظام العالمي لتبادل المعلومات كنظام 2الجدول 
 عالمي للتدابير التي تتلة ا دولة الميناء

 
 وأسرع للنشر من الناحية الفنية، ألب معظم البلداب لديرا نظام قائم. أبسط 
  توحيد البيانات مضووووووموب، بما أنه سوووووويكوب  ناك إنتام مركزي واحد

 .للمستلدمينلواجرات ا دخال 
  عوودد أقوول من اللبراء المعنيين، أي أنووه من الم تموول أب يكوب أرخن

  من ناحية ال جم والقدرة.بشكل عام، على الرغم من أنه أكثر تعقيداً 
 .تبادل المعلومات في الوقت ال قيقي تقريباً مضموب 
 .إمكانية بعم الميزات اةلية لت ليل الملاطر 

 نقاط القوة

 .تبادل البيانات والملاوف األمنية 
 سيتطلب ال جم موارد للدعم. 
 المطلوبة في نظام اجتراك المستلدمين. الشفافية 
  الجرود ا قليمية ال الية. تجا لسيتم 

 نقاط الضعف

  مسا مة المة في مكاف ة الصيد غير القانوني دوب إبإغ ودوب تنظيم
 وفي االستدامة. تنفية سريا نسبياً.  

 الفرص

  في الموارد مشووواكل  نقنعل التنفية صوووعباً، وسووويللق السووويج الثقةانعدام
 في األداء وتراجا في الثقة. مرمة كبيرة ومعقدة التنظيم.

 األخطار

 
 عالميأدناه الرسووم البياني لسووير عمل النظام العالمي لتبادل المعلومات كنظام  2يعرض الشووكل  

المسووووووبق  إدخال المعلومات المتعلقة بالطلب م، سوووووويتاللياروفي  ةا  للتدابير التي تتلة ا دولة الميناء.
لدخول الميناء، وتقارير التفتيع، ورفم الدخول، مباجرة في النظام العالمي لتبادل المعلومات من قبل 
ملتلف الجرات الفاعلة، في حين يمكن أيضوواً للجرات التي تتلقى المعلومات الوصووول إليرا مباجوورة في 

تلقائية في  ةا النظام، مثل إخطار النظام العالمي لتبادل المعلومات. وسيتم أيضاً تضمين ا جعارات ال
دولة الميناء بانرا قد تلقت طلباً مسوووبقاً لدخول الميناء، وإخطار السوووفينة باب دولة الميناء قد تلقت الطلب 
المسووبق لدخول الميناء، وقرار دولة الميناء بلصوووص دخول السووفينة. وفي فروف معينة )على سووبيل 

القانوني دوب إبإغ ودوب تنظيم، رفم دخول الميناء(، سووويتم المثال، التفتيع، دليل على الصووويد غير 
 إرسال التقارير وا جعارات إلى الجرات الفاعلة وجرات االتصال ذات الصلة.  
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الرسم البياني لسير عمل النظام العالمي لتبادل المعلومات كنظام عالمي للتدابير  - 2الليار  – 2الشكل 
 التي تتلة ا دولة الميناء

 
 

 النظام العالمي لتبادل المعلومات كنظام متكامل للتدابير التي تتخذها دولة الميناء – 3الخيار 
 

فة   ناء، ين لة المي لة ا دو تدابير التي تت مل لل كا ظام مت بادل المعلومات كن عالمي لت ظام ال في الن
لة الميناء لتل  الدول النظام العالمي لتبادل المعلومات سوووير عمل االتفاق بشووواب التدابير التي تتلة ا دو

 دارة  ترتيب إقليمي/طرفاً في أية منظمةالتي تلتار اسووووتلدامرا )على سووووبيل المثال، الدول التي ليس 
ولكن ما إاافة واجرة  2 و نفس سير عمل الليار  3مصايد األسماك(. وباختصار، سير عمل الليار 

النظام تلقائياً  لتزويدالوطنية وا قليمية ال الية، برنامج التطبيق لنظم التدابير التي تتلة ا دولة الميناء 
 ةبالطلبات المسوووبقة لدخول الميناء، وحاالت الرفم أو الموافقات لدخول الميناء، وتقارير التفتيع، وأي

 معلومات أخرا ذات صلة، عند استكمال سير العمل وفقاً لإلجراءات الوطنية وا قليمية.
 

ا اوووافات إلى إجراءات العمل ال الية ووفائفرا في نظم التدابير وسووويتطلب  ةا الليار بعم  
التي تتلة ا دولة الميناء الوطنية وا قليمية ال الية )والمسووتقبلية(. وينبغي تقييم االحتياجات بدقة وعلى 

 أساي كل حالة على حدة.
 

 المتاحة ا البيانات ةا الليار، سي توي النظام العالمي لتبادل المعلومات على جميبالنسبة إلى و 
ذات الصووولة باالتفاق بشووواب التدابير التي تتلة ا دولة الميناء، الملزنة في نفس  ياكل البيانات، كما لو 
تم إدخوووالروووا عبر واجروووة الويوووب للنظوووام العوووالمي لتبوووادل المعلوموووات، ما توفير إمكوووانيوووات الب وووث 

ج التطبيق البيانات التي سيتم إدخالرا في وست دّ واجرة برنام وا حصائيات لمجموعة البيانات باكملرا.
 نموذم موحد ما ملء جميا حقول البيانات المطلوبة.  امنالنظام 

 
سيكوب لرةا الليار خصائن نظام مركزي يضيف البيانات العالمية دوب المشاركة في سير و 

ل الية، ما سير العمل العمل على المستوا العالمي. وسيستفيد  ةا الليار من النظم الوطنية وا قليمية ا
اللاص برا كما  و، على الرغم من أنه ي تام إلى دعم إاوووووووافي لواجرة برنامج التطبيق اللاصوووووووة 

أدنوواه، ت ليوول نقوواط القوة  3بووالنظووام العووالمي لتبووادل المعلومووات لت ميوول البيووانووات. ويرد في الجوودول 
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متكامل للتدابير التي تتلة ا  والضووووووعف والفرص واألخطار للنظام العالمي لتبادل المعلومات كنظام
 .3، وسير العمل معروض في الشكل دولة الميناء

 
: ت ليل نقاط القوة والضووووووعف والفرص واألخطار للنظام العالمي لتبادل المعلومات كنظام 3الجدول 

 متكامل للتدابير التي تتلة ا دولة الميناء.
 

 البلداب النامية إلى إجراءات عمل التدابير  وصوووووول ي افظ على فرصوووووة
ما  جة إلى تنفيوة نظوامروا اللواص، إ لة المينواء دوب ال وا التي تتلوة ا دو

 بشكل مؤقت أو بشكل دائم. 
  توحيد البيانات مضووووووموب، بما أنه سوووووويكوب  ناك إنتام مركزي واحد

 التيالبيانات  تقيّدلواجرات ا دخال للمستلدمين، وواجرة برنامج تطبيق 
 يتم ت ميلرا لكي تكوب ممتثلة ما الشكل.

 .تبادل المعلومات في الوقت ال قيقي تقريباً مضموب 
 .إمكانية بعم الميزات اةلية لت ليل الملاطر 

 نقاط القوة

 .تبادل البيانات والملاوف األمنية 
 سيتطلب ال جم موارد للدعم. 
 .الشفافية المطلوبة في نظام اجتراك المستلدمين 
 المسوووووتوا العالمي للبراء تكنولوجيا المعلومات لدعم النظم  ال اجة على

 ا قليمية لإتفاق بشاب التدابير التي تتلة ا دولة الميناء.

 نقاط الضعف

  مسا مة المة في مكاف ة الصيد غير القانوني دوب إبإغ ودوب تنظيم
 تنفية سريا نسبياً.  والوفي االستدامة. 

  النظووام العووالمي لتبووادل المعلومووات كنظووام التنفيووة أكثر تعقيووداً بقليوول من
عالمي للتدابير التي تتلة ا دولة الميناء، بما أنه يتطلب تطوير واستلدام 

 واجرة برنامج التطبيق.

 الفرص

  في الموارد  نقنالمشووووواركة صوووووعبة، وسووووويللق ال سووووويجعلانعدام الثقة
 مشاكل في األداء وتراجا في الثقة. 

 .مرمة كبيرة ومعقدة التنظيم 

 األخطار

 
أدناه الرسم البياني لسير عمل النظام العالمي لتبادل المعلومات كنظام متكامل  3يعرض الشكل  

ناء  تدابير التي تتلة ا دولة المي ناء. ويوفر سووووووير العمل خياراً لنظم ال تدابير التي تتلة ا دولة المي لل
دخالرا في النظام العالمي لتبادل لم افظة على سووووووير العمل ال الي اللاص برا وإلالوطنية وا قليمية 

المعلومات، جووورط إجراء تعديإت لضوووماب إدرام جميا المعلومات المطلوبة في النظام العالمي لتبادل 
المعلومات في نظمرا اللاصووووووة. وأمام الدول التي ال يوجد لديرا نظام للتدابير التي تتلة ا دولة الميناء 

 تتلة ا دولة الميناء من خإل النظام العالمي لتبادل المعلومات.  خياراً بمعالجة إجراءات التدابير التي 
 

إلى اسوووووتلدام مزيج مؤلف من النظام العالمي   ةا الليار، قد ت تام دول الميناءبالنسوووووبة إلى و 
 لتبادل المعلومات والنظم الوطنية و/أو النظم ا قليمية، عند االقتضاء.
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الرسم البياني لسير عمل النظام العالمي لتبادل المعلومات كنظام متكامل للتدابير  - 3الليار  – 3الشكل 
 التي تتلة ا دولة الميناء. 

 

 
 

 تحليل خيارات تنفيذ النظام العالمي لتبادل المعلومات -ثانيًا
 

 لكلأدناه خيارات التنفية الثإثة كما تم عراوووووورا، وتتم مقارنة سووووووير العمل  4الجدول ترد في  
، من حيث الدور الةي سوويلعبه النظام العالمي لتبادل المعلومات في كل نقطة لسووير جنبًا إلى جنب خيار

: النظام العالمي لتبادل المعلومات كنظام أسوووواسووووي للتدابير التي تتلة ا دولة 1العمل. وفي حالة الليار 
، 3و 2لليارين اة إلى بالنسووووبالميناء، سوووويتم تضوووومين بعم خطوات سووووير العمل المةكورة فقط، بينما 

النظام العالمي لتبادل المعلومات كنظام عالمي أو كنظام متكامل للتدابير التي تتلة ا دولة الميناء، على 
 التوالي، سيتم تضمين جميا خطوات سير العمل، بما في ذل  ا جعارات التلقائية.
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 ي لتبادل المعلومات : مقارنة سير العمل لملتلف خيارات تنفية النظام العالم4الجدول 
 

الخطو
ة/اإلج
 راء

 وصف الخطوة

الخيار 
1 

أساس
 ي

الخيار 
2 

 عالمي

الخيار 
3 

 متكامل

1 
عن طريق  مسبق لدخول الميناء طلب مشغل السفينةيرسل 

للنظام العالمي لتبادل المعلومات على  اسووووووتمارةملء وتقديم 
 الويب.

X X X 

2 
تلقائياً بالطلب المسووووووبق لدخول الميناء  دولة الميناءإخطار 

 .على أساسهالتصرف الةي تم تلقيه والةي يجب 
 X X 

 X X  تلقي الطلب المسبق لدخول الميناء. دولة الميناءتقّر  3

4 
ناء على علم  لة المي باب دو نة  غل السووووووفي قائي لمشوووووو إقرار تل

 بالطلب.
 X X 

4-1 

أب ذل  غير وااوووووح في االتفاق بشووووواب التدابير  من على الرغم
في نفس  دولووة العلمالتي تتلووة ووا دولووة المينوواء، قوود يتم إخطووار 

 لدولة العلموقت تقديم الطلب المسبق لدخول الميناء، مما يسمح 
 بمراجعة البيانات/المعلومات والت قق منرا.

X X X 

5 
من البيانات/المعلومات الموجودة في الطلب  دولة الميناءتت قق 

المسبق لدخول الميناء )االتصال باألطراف األخرا ذات الصلة 
 أو نظم المعلومات األخرا(.

 X X 

5-1 
)أو ال( صوو ة البيانات/المعلومات في الطلب  دولة العلمتؤكد 

 المسبق لدخول الميناء.
 X X 

5-2 
بالردّ من دولة  اً إخطار دولة الميناءتتلقى  )بريد إلكتروني( 
 العلم.

 X X 

6 
بعوود الت قق من بيووانووات/معلومووات الطلووب المسووووووبق لوودخول 

الدخول"، أو السووووووماح بقراراً )" دولة الميناءالميناء، تتلة 
 الدخول للتفتيع"، أو "رفم الدخول"(.السماح ب"

X X X 

 X X  .السفينةمشغل تلقائياً إلى  دولة الميناءيتم إرسال قرار  7

7-1 

في نفس  جهات االتصوووووووال األخرى لات الصوووووولةيتم إخطار 
لدخول" )دولة العلم،  لدول والوقت إذا كاب القرار "رفم ا ا

السووووواحلية ذات الصووووولة، المنظمات/الترتيبات ا قليمية  دارة 
 المنظمات ال كومية الدولية األخرا(.ومصايد األسماك، 

 X X 

8 
 الميناءدولة ، يدخل مفتع في الميناءتفتيش في حالة إجراء 

 تقرير التفتيشإلى النظووام العووالمي لتبووادل المعلومووات لموولء 
 وتقديمه.

X X X 

8-1 
إلى  تقرير التفتيشي يوول النظووام العووالمي لتبووادل المعلومووات 

 .دولة العلم
 X X 
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الخطو
ة/اإلج
 راء

 وصف الخطوة

الخيار 
1 

أساس
 ي

الخيار 
2 

 عالمي

الخيار 
3 

 متكامل

8-2 

إذا كاب  ناك دليل على ممارسوووووة الصووووويد غير القانوني دوب 
جهووات لى إإبإغ ودوب تنظيم، يتم إرسووووووووال تقرير التفتيع 

، الصوولةلات  الدول السوواحلية) االتصووال األخرى لات الصوولة
المنظمات/الترتيبات ا قليمية  دارة و، دولة جنسوووووية الربابو

والزراعة، منظمة األغةية ومصووووايد األسووووماك ذات الصوووولة، 
 وغير ا من المنظمات ال كومية الدولية(.

X X X 

9 

إذا أدا التفتيع إلى سووو ب رفم سوووابق السوووتلدام الميناء، يتم 
 جهات االتصوووال األخرى لات الصووولةإرسوووال إخطار تلقائي إلى 

المنظمات/الترتيبات ا قليمية و، الدول السوووواحلية لات الصوووولة)
  دارة مصايد األسماك ذات الصلة(.

X X X 

10 
بل تقريراً عن " دولة العلمترسووووووول  عة من ق إجراءات المتاب

المنظموووات/الترتيبوووات أو  دولوووة المينووواءلى إ" دولوووة العلم
 .اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك

 X X 

 X X X .للطلب المسبق لدخول الميناءاكتمال سير العمل  11
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 1الملحق 
 

 المعلوماتاعتبارات لتطوير النظام العالمي لتبادل 
 
ألغراض  ةه الوثيقة، يتم استلدام مصطلح "الجرات الفاعلة" لإلجارة إلى أص اب المصل ة  -1

الةين يعملوب اومن سوير العمل في طلبات الدخول إلى الميناء )عن طريق إرسوال المعلومات أو اتلاذ 
ارة إلى أصووووو اب القرارات التي يتم نقلرا بعد ذل  إلى اةخرين( و"جرات االتصوووووال األخرا" لإلجووووو

. وإب الجرات الفاعلة وأصوو اب غير فاعلينالمصوول ة الةين ي تاجوب إلى أب يكونوا على علم، ولكنرم 
 المصل ة اةخرين الةين تم ت ديد م مباجرة في االتفاق بشاب التدابير التي تتلة ا دولة الميناء  م: 

 
 الجهات الفاعلة

 
 ( ممثليرمقباطنة/ربابنة السفن أو مشغلو السفن)مثل الوكإء أو المالكين ،  
 1العلم دولة 
 دولة الميناء 
 

 جهات االتصال األخرى
 

 الساحلية الدول 
 الترتيبات ا قليمية  دارة مصايد األسماك/المنظمات 
 األغةية والزراعة منظمة 
 دولة جنسية القبطاب/الرباب. 
 ال كومية الدولية األخرا. المنظمات 
 

 دخول الميناءسير العمل للطلب المسبق ل
 
 إجراءات سير العمل الم ددة مباجرة في االتفاق بشاب التدابير التي تتلة ا دولة الميناء،  ي: -2
 

 الطلب المسبق لدخول الميناء 
  ًاعندما يكوب الطلب = مرفوا 

o المعلومات للجرات الفاعلة واألطراف ذات الصلة 
 مسموًحايكوب الطلب =  عندما 

o  ممثلراالمعلومات للسفينة أو 
o التفتيع 

 المعلومات للجرات الفاعلة 
 يكوب الطلب = إذب حصري للتفتيع عندما 

o المعلومات للجرات الفاعلة 
o تفتيع 

 السماح باستلدام الميناء 

                                                 
على الرغم من أب خطوة التاكيد من قبل دول العلم غير م ددة في االتفاق بشاب التدابير التي تتلة ا دولة الميناء، إال أنرا تعتبر   1

ممارسة معيارية تستلدم كلما أمكن ذل ، لتسريا إجراءات سير العمل والمسا مة في سياق المعلومات. وبالتالي،  الوثيقة هفي  ة
 تم تضمين دولة العلم كجرة فاعلة، على الرغم من أنه من الناحية العملية من المفروم أب ذل  ال ينطبق في كل حالة.
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 للجرات الفاعلة المعلومات 
 تاكيد الصيد غير القانوني دوب إبإغ ودوب تنظيم 

  الفاعلة واألطراف ذات الصلة للجراتالمعلومات 
 

أدناه، ال دّ األدنى لمجموعة إجراءات سوووير العمل، كما  و مواوووح في االتفاق  4-ألف يصوووف الشوووكل
 بشاب التدابير التي تتلة ا دولة الميناء.

 
 : ال د األدنى لسير العمل في االتفاق بشاب التدابير التي تتلة ا دولة الميناء4 –الشكل ألف 

 

 
 

 استخدام المعايير
 

 ناك حاجة إلى بعم البيانات لكي يعمل سووووووير العمل للنظام ا لكتروني للتدابير التي تتلة ا  
دولة الميناء بشووووكل صوووو يح، على سووووبيل المثال، الت قق من  وية السووووفينة، وتقييد القيم على الرمود 

قدر ا مكاب. ويشار الم ددة، وما إلى ذل . وينبغي أب تستند  ةه البيانات إلى المعايير العالمية ال الية، 
  2بشكل مباجر في االتفاق بشاب التدابير التي تتلة ا دولة الميناء.إلى المعايير األربعة التالية 

 
  :البلداب/األقاليم ISO-3166 3-alpha Country Code 
  :األنواعASFIS 3-alpha code  المعروف أيضاً بـ(FAO 3-alpha code) 
  :أنواع السفنISSCFV code  المعروف أيضاً بـ(FAO alpha code) 
  :أنواع المعداتISSCFG code  المعروف أيضاً بـ(FAO alpha code) 

 
 بيانات سجل السفينة

                                                 
 في مراحل الحقة. د ذل وسيتم ت دي اقد يكوب وجود معايير إاافية مرم    2
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ذل  على ت تام التقارير الواردة إلى ا جوارة بشوكل فريد إلى سوفينة مسوجلة. ويفضول أب يكوب  

االرتباط به. ومن الضوووووروري أب يكوب  ناك معّرف فريد يربط تقارير أسووووواي السوووووجل العالمي، أو 
تدابير التي تتلة ا دولة الميناء بسووووووفينة ما بطريقة فريدة. ويعتبر رقم التعريف  النظام ا لكتروني لل
للمنظمة الب رية الدولية الليار البديري بما أنه يتبا السوووفينة طوال وجود ا. وقد يتطلب ذل  المزيد من 

 وا جراءات. فويضاتالت
 

 المعلومات عن السلطات والموانئ المعيّنة
 

معلومات اتصوووووووال ملتلفة. وت دد القائمة أدناه  ب يوفر كل طرف من أطراف االتفاقينبغي أ 
 بعضاً منرا، ولكنرا قد ال تكوب جاملة: 

 
 قائمة بالسلطات المعينة في كل طرف و/أو منظمة؛ 
  لإلخطارات وطلبات ا جراءات؛ –لسلطات المعينة بالنسبة إلى اتفاصيل االتصال 
  مدونة األمم المت دة لمواقا التجارة والنقل المعينة )يفضوووول أب تسووووتند إلى بالموانمقائمة UN-

LOCODE)3:وتشمل المعلومات ما يلي ، 
 )األنشطة المسموح برا/اللدمات المتاحة )ا نزال/النقل بين السفن/غير ا 
  مثل مركز التفتيع على ال دود التابا لإت اد األوروبي، أو عمليات جووووووروط أو قيود م ددة(

 ا نزال المجمدة فقط(
 ( 72/48/24/12الفترة الزمنية المسبقة )ساعة 
 جرات االتصال ما سلطات الميناء 
 ( من قبل السلطاتالتصديق )الوطنية أو ا قليمية، إذا لزم األمر التوقيعات/اللتم. 

 
جرات االتصوووال والموانم المعيّنة اللاصوووة بت ديد طلبات الوالزراعة واوووعت منظمة األغةية  

نات يا عدة الب قا لدا األطراف. وسوووووويتم النظر في  لة  عاج جة ال ية  ةه ال ا ية الموجودة  لتلب ا لكترون
 ً عند تطوير النظام العالمي لتبادل المعلومات لإتفاق بشووووواب التدابير التي تتلة ا  4الت ميل، مرفق/حاليا

 دولة الميناء. 
 

 متطلبات إضافية
 

 يجب مناقشة المتطلبات الملتلفة وت ديد ا في مرحلة الحقة، بما في ذل : 
 

  ت كم مرب في الوصووووووول إلى نظام مثل النظام يجب أب يكوب  ناك  –الوصووووووول إلى البيانات
العالمي لتبادل المعلومات، مما يسووومح لملتلف المسوووتلدمين ذوي األدوار الملتلفة بالوصوووول 
إلى البيانات ذات الصلة بادوار م. ولن يرا جميا المستلدمين جميا البيانات. ويجب أب يكوب 
مفروماً أب  ةا المبدأ يدعم أي نظام أوتوماتيكي، ولكن  ناك العديد من الطرق لترتيب ذل ، 

 تالي فإب تفاصيل  ةه المتطلبات ليست جزءاً من  ةه المرحلة من التلطيط للجدوا.وبال
  ،وما إلى ذل متطلبات القدرات، والتكنولوجيا، واألمن، واستمرارية العمل. 

 

                                                 
3  http://www.unece.org/cefact/locode/service/location.html. 
4  /resources/ar-measures/operational-state-http://www.fao.org/port. 

http://www.unece.org/cefact/locode/service/location.html
http://www.fao.org/port-state-measures/operational-resources/ar/
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 4المرفق 
 

 الميناء دولة تتخذها التي التدابير بشأن االتفاقباستعراض وتقييم كفاءة  الخاص الستبيانالمسودة المنقحة ل
 

 أوصت مجموعة العمل بما يلي:

 يجب أب يكوب كل سؤال من األس لة مص وبًا بليار إاافة تعليق؛ 
  إلى المادة والفقرة التي يعود إليرا ما إمكانية إاوووووافة أُطر منبثقة يُ دد فيرا النن اللاص بالفقرة ويجب ا جوووووارة إلى جانب السوووووؤال

 المعنية؛
  ويجب أب تسووتفيم ا صوودارات المقبلة من االسووتبياب في أداء دولة العلم والتدابير التي تتلة ا  ةه األخيرة عندما يبلغرا ملالفة إحدا

 سفنرا لإتفاق المةكور؛
 ن الضووووروري التمييز بين األسوووو لة التي تفيد عن واجبات الدول كما نن عليرا االتفاق وسوووووا ا من الواجبات غير الرسوووومية وكاب م

 الطابا. وعليه، يُقترح النظر إلى األس لة غير المتعلقة بواجب ما على أنرا سؤال اختياري؛
 لية التنفية. ويجب أب يكوب االستبياب قابإً للتعديل والتكييف ما التقدّم في عم 
 

 قائمة بالمصطلحات الواردة في سياق هذا االستبيان: 

 الصيد غير القانوني دوب إبإغ ودوب تنظيم وردعه والقضاء عليه لمنااالتفاق بشاب التدابير التي تتلة ا دولة الميناء  -"االتفاق" 
 منظمة األغةية والزراعة لألمم المت دة -"المنظمة" 

 دوليةالمنظمات ال كومية ال
 الصيد غير القانوني دوب إبإغ ودوب تنظيم

 الرصد والمراقبة وا جراف على مصايد األسماك -"الرصد والمراقبة وا جراف" 
 نظام مراقبة السفن
 نظام التعريف اةلي

 المنظمات غير ال كومية 
 تدابير دولة الميناء

 المنظمات أو الترتيبات ا قليمية  دارة مصايد األسماك
رقم 

 السؤال
 األسئلة

نوع 
 اإلجابة

 اختياري

   (3)المادة  التطبيق 
  نعم / ال بموجب االتفاق؟  كاملة بغية ت ديد ما إذا كانت تسمح له بتنفية التزاماته اته ل راجا بلدك تشريع 1-1
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  نعم / ال بموجب االتفاق؟  كاملة التزاماته ينفّة أبا يجاب،  ل تتيح التشريعات الوطنية لبلدك  حالفي  1-1-1
في حال النفي،  ل تزمعوب تعديل تشووووووريعاتكم بما يكفل تمكين بلدكم من التنفية الكامل اللتزاماته  1-1-2

 بموجب االتفاق؟ 
  نعم / ال

  نعم / ال  ل تسعى سفن الدول المجاورة التي تماري الصيد ال رفي لغايات الكفاف، إلى دخول موانم بلدك؟  1-2
 ل أبرم بلدك أي اتفاقات ثنائية ما بلداب مجاورة تسمح بإعفاء مصايد األسماك ال رفية ألغراض  1-2-1

 الكفاف من االتفاق؟
  نعم / ال

توجد في بلدك تدابير تضمن عدم الوع تل  السفن في الصيد غير القانوني دوب إبإغ ودوب   ل 1-2-2
 ؟ الصيد من النوع لرةا المساندةتنظيم أو في األنشطة المتصلة بالصيد 

  نعم / ال

قد سووبق تفريغرا التي سووفن ال اويات إجراء خاص لمعرفة ما إذا كانت األسووماك على متن بلدك  لدا ل  1-3
صوويد ذات الصوولة أنشووطة لم يكن مصوودر ا سووفن تماري الصوويد غير القانوني دوب إبإغ ودوب تنظيم أو 

 ؟ دعًما لرةا النوع من الصيد

  ال نعم /

 ل من حاالت في بلدك اتضووح فيه أّب إحدا سووفن ال اويات ت مل على متنرا أسووماًكا، تم تفريغرا  1-3-1
 في السابق، ناجمة عن أنشطة الصيد غير القانوني دوب إبإغ ودوب تنظيم؟

 /نعم / ال
 ال يوجد

 اختياري

السووم  في المناطق الواقعة ت ت  ل يطبّق بلدك  ةا االتفاق على سووفن يسووتاجر ا حصووًرا لغايات صوويد  1-4
 سلطته؟  لرا ت تواليته الوطنية ويشغّ 

 /نعم / ال
 ال يوجد

 

تدابير تضوووا ي فعاليترا التدابير المطبقة على لتل  السوووفن خضووووع ضووومن اتلة بلدك تدابير ت ل  1-4-1
 السفن التي ترفا علم بلدك؟ 

  نعم / ال

     
   (4)المادة العالقة بالقانون الدولي وغيره من الصكوك  

عمإً باجوووتراطات كل من المنظمات/الترتيبات ا قليمية ذات الصووولة إجراءات أي  ل يقوم بلدك بتطبيق  2-1
 ؟ التي بلدك طرف فيرا  دارة مصايد األسماك

نعم / 
ال /ال

 يوجد

 

     
   (5)المادة  على المستوى الوطني والتعاونالتكامل  

 التبادل المعلومات وتنسوووووويق األنشووووووطة في ما بين الوكاالت المعنية ألجل تنفية  ة اتلة بلدك تدابير ل  3-1
 االتفاق؟ 

  نعم / ال

 اختياري - لرا دور في تنفية  ةا االتفاق:  التي الوكاالت/الودارات التالية  ي أية 3-2
  نعم / ال  جماركال 3-3-1
  نعم / ال األسماكمصايد  3-3-2
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   اللدمات الص ية 3-3-3
  نعم / ال دوائر الرجرة  3-3-4
  نعم / ال ةالب ري السلطات 3-3-5
  نعم / ال الب رية/خفر السواحل 3-3-6
  نعم / ال الشرطة 3-3-7
  نعم / ال سلطات الموانم 3-3-8
  نعم / ال البيطرية/ال جر الص ي  اللدمات 3-3-9
  نعم / ال جرات أخرا )يرجى ت ديد ا( 3-3-10

 ل اتلة بلدك، قدر المستطاع، تدابير  دمام التدابير التي تتلة ا دولة الميناء ما تدابير أخرا من أجل  3-4
منا الصووويد غير القانوني دوب تنظيم ودوب إبإغ وردعه والقضووواء عليه وأنشوووطة الصووويد ذات الصووولة 

حسووووووب المقتضووووووى على مراعاة خطة العمل الدولية لمنظمة األغةية الداِعمة لتل  األنشووووووطة، ما العمل 
 والزراعة لمنا الصيد غير القانوني دوب إبإغ ودوب تنظيم وردعه والقضاء عليه؟

  

     
   (6)المادة  التعاون وتبادل المعلومات 

بتبادل المعلومات في ما خن أ داف أو /من أجل تعزيز التنفية الفعّال لإتفاق،  ل يقوم بلدك بالتعاوب و 4-1
 االتفاق، ما: 

-  

  نعم / ال دول معنية أخرا 4-1-1
  نعم / ال ذات الصلة المنظمات/الترتيبات ا قليمية  دارة مصايد األسماك 4-1-2
  نعم / ال منظمة األغةية والزراعة 4-1-3
  نعم / ال منظمات حكومية دولية أخرا  4-1-4
  نعم / ال أخرا )يرجى ت ديد ا(جرات  4-1-5

     
   (7)المادة الموانئ  عيينت 

 ل قام بلدك بتعيين موانم السووتقبال سووفن أجنبية تماري الصوويد أو أنشووطةً متصوولة بالصوويد وفق أحكام  5-1
 االتفاق؟ 

  نعم / ال

    
 أنواع منتجات م ددة؟ علىأي من الموانم التي جرا تعيينرا اقتصووار تفريا المصوويد  فرض ل ي 5-1-1

 طادجة(  )مثإً مجمدة أو مبّردة أو
 اختياري نعم / ال
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قاعدة  القائمة بالموانم المعيّنة إلى منظمة األغةية والزراعة؟  دّمتقُ  ل  5-2
بيانات 
 المنظمة

 

  ال نعم /  ل لكل من الموانم المعيّنة القدرة الكافية على إجراء التفتيع وفقًا ألحكام االتفاق؟  5-3
     
   (8)المادة  الطلب المسبق لدخول الموانئ 

  نعم / ال  ل يفرض بلدك تقديم طلب مسبق لدخول الموانم؟  6-1
 ل يفرض بلدك تقديم المعلومات التي يطلبرا المل ق ألف من االتفاق، ك د أدنى، قبل منح حق  6-1-1

 مينائه؟  الدخول لسفينة إلى
  نعم / ال

المعلومات المطلوبة في المل ق ألف من  تعدّاتقديم طلب مسوووووبق لدخول الميناء في بلدك ي إبّ   ل 6-1-1-1
 االتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووفووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواق؟

 )يرجى الت ديد(

 اختياري نعم / ال

 اختياري بالساعات ما الوقت األدنى المطلوب بشكل عام لتقديم طلب دخول إلى الميناء؟  6-1-2
 اختياري نعم / ال لتقديم طلب دخول إلى الميناء؟  قلأ اوقتً  تستوجبحاالت معينة  من ل  6-1-3

     
   (9)المادة  ضأو الرف إللنا ،دخول الميناء 

لدخول ا إذب منحودارات التي ستطبق ا جراءات و/أو األنشطة المتصلة بال/ال كوميةوكاالت الأية  ي  7-1
 إلى الميناء أو رفضه؟ 

 اختياري -

  نعم / ال الجمارك 7-1-1
  نعم / ال مصايد األسماك 7-1-2
  نعم / ال اللدمات الص ية 7-1-3
  نعم / ال  دوائر الرجرة 7-1-4
  نعم / ال السلطات الب رية 7-1-5
  نعم / ال / خفر السواحل ةالب ري 7-1-6
  نعم / ال الشرطة 7-1-7
  نعم / ال سلطات الموانم 7-1-8
  / ال نعم اللدمات البيطرية/ال جر الص ي 7-1-9
   جرات أخرا )يرجى ت ديد ا( 7-1-10
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تلقي طلب مسبق بالدخول إلى الميناء،  ل يعمد بلدك إلى ت ديد ما إذا كانت السفينة المعنية قد  بعد 7-2
مارست الصيد غير القانوني دوب إبإغ ودوب تنظيم أو أنشطة ذات الصلة دعًما لرةا النوع من الصيد 

 قبل منح ا ذب بالدخول إلى الميناء أو رفضه؟

  نعم / ال

 ن التي تطلب الدخول إلى الميناء قد مارسووتالسووف لمعرفة ما إذا كانت ل يتبا بلدك طريقة موحدة  7-2-1
 ؟ ذات الصلة دعًما لرةا النوع من الصيدإبإغ ودوب تنظيم أو أنشطة  الصيد غير القانوني دوب

 اختياري نعم / ال

   تقييًما للملاطر؟  تتضمن  ةه الطريقة القياسية  ل 7-2-1-1
بدخول السوووفن   ذبا بشووواب منح ك في عملية التقريرالوكاالت ال كومية/الودارات التي سوووتشوووار  يأية  7-3

 ؟ هرفض وأالتي قدمت طلب الدخول إلى الميناء 
 اختياري -

  نعم / ال الجمارك 7-3-1
  نعم / ال مصايد األسماك 7-3-2
  نعم / ال اللدمات الص ية 7-3-3
  ال نعم / دوائر الرجرة 7-3-4
  نعم / ال السلطات الب رية 7-3-5
  نعم / ال / خفر السواحل ةالب ري 7-3-6
  نعم / ال الشرطة 7-3-7
  نعم / ال سلطات الموانم 7-3-8
   البيطرية/ال جر الص ي اللدمات 7-3-9
  نعم / ال جرات أخرا )يرجى ت ديد ا( 7-3-10

سوووووتشوووووارك في عملية ت ديد منح ا ذب بالدخول إلى الموانم أو أي من الوكاالت الرسووووومية / الودارات  7-4
 رفضه للسفن التي تتقدم بطلب برةا الشاب؟

 اختياري 

   الجمارك 7-4-1
   مصايد األسماك 7-4-2
   اللدمات الص ية 7-4-3
   دوائر الرجرة 7-4-4
   السلطات الب رية 7-4-5
   / خفر السواحل ةالب ري 7-4-6
   الشرطة 7-4-7
   سلطات الموانم 7-4-8
   البيطرية/ال جر الص ي اللدمات 7-4-9



 

 

 

3
6
 

   جرات أخرا )يرجى ت ديد ا( 7-4-10
لرا  تتبامن أجل اتلاذ القرار بوجوب السووووووماح بدخول الميناء،  ل ينبغي التعاوب ما دولة العلم التي  7-5

 السفينة؟ 
  نعم / ال

تبا تمن أجل التقرير بشووواب وجوب السوووماح بدخول الميناء،  ل ينبغي التعاوب ما دولة العلم التي  7-5-1
 لرا السفينة فقط حين يفرض تقييم الملاطر ذل ؟ 

 اختياري نعم / ال

 اختياري - أية  ي مصادر البيانات/المعلومات التي تستلدم  رجاد القرار بالسماح بدخول الميناء أو برفضه؟  7-6
  نعم / ال السجإت الوطنية )بما فيرا المصايد والودارات/الوكاالت المعنية األخرا(  7-6-1
  نعم / ال نظام رصد السفن 7-6-2
  نعم / ال نظام ت ديد الروية اةلي 7-6-3
  نعم / ال السجل ا لكتروني 7-6-4
  نعم / ال تراخين/أذوب الصيد 7-6-5

  ال نعم / تاري  االمتثال 7-6-6
  نعم / ال سجإت المنظمات/الترتيبات ا قليمية  دارة مصايد األسماك  7-6-7
  نعم / ال البيانات/المعلومات الصادرة عن دولة العلم  7-6-8
  نعم / ال البيانات/المعلومات الصادرة عن الدول المعنية األخرا )الدول الساحلية ودول الميناء(  7-6-9
  نعم / ال العالمي لسفن الصيد وسفن النقل المبّردة وسفن التموين )السجّل العالمي(السجّل  7-6-10
  نعم / ال سجإت السفن ا قليمية أو الدولية األخرا )يرجى ت ديد ا(  7-6-11
  نعم / ال جرات أخرا )يرجى ت ديد ا( 7-6-12

أنشطة الصيد  ممارسترارفم دخول السفن إلى الميناء حين تتوفر أدلة كافية على اتلة بلدك تدابير ل  ل 7-7
على  ت ديدًا تدرم  للرةا النوع من الصيد، و ساندةاألنشطة الم غير القانوني دوب إبإغ ودوب تنظيم أو

قائمة السووووووفن المشوووووواركة في  ةا النوع من الصوووووويد أو األنشووووووطة المتصوووووولة بالصوووووويد، التي تعتمد ا 
 10وبما يتوافق ما المادة  عمإً بالقانوب الدولي ،ظمات/الترتيبات ا قليمية  دارة مصووووايد األسووووماكالمن

 ؟ من  ةا االتفاق

  نعم / ال

 ل رفم بلدك دخول سوووفينة ما إلى موان ه بعدما توافرت لديه قرائن كافية تثبت ممارسوووة تل  السوووفينة  
 أنشطة صيد داعمة لرةا النوع من األنشطة؟ الصيد غير القانوني دوب إبإغ ودوب تنظيم أو

 اختياري نعم / ال

  - ، إلى: ا مكاب قدرفي حال رفم الدخول،  ل يتم إبإغ القرار،  7-8
  نعم / ال دولة العلم  7-8-1
  نعم / ال الدول الساحلية المعنية  7-8-2
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  نعم / ال المنظمات/الترتيبات ا قليمية  دارة مصايد األسماك المعنية  7-8-3
  نعم / ال المنظمات الدولية المعنية األخرا )يرجى ت ديد ا(  7-8-4

     
   (10)المادة  الظروف القاهرة 

تتماجى  ،بشاب السماح بالدخول إلى الميناء في حال وقوع فرف قا ر أو اائقة مرعية ل لبلدك أحكام  8-1
 ما القانوب الدولي؟ 

  نعم / ال

    
   (11)المادة استخدام الموانئ  

ستطبق ا جراءات و/أو األنشطة المتصلة بالسماح بالدخول  التيالوكاالت ال كومية/الودارات   يأية  9-1
 إلى الميناء أو رفضه؟

 اختياري -

  نعم / ال الجمارك 9-1-1
  نعم / ال مصايد األسماك 9-1-2
  نعم / ال اللدمات الص ية 9-1-3
  نعم / ال دوائر الرجرة 9-1-4
  نعم / ال السلطات الب رية 9-1-5
  نعم / ال / خفر السواحل الب رية 9-1-6
  نعم / ال الشرطة 9-1-7
  نعم / ال سلطات الموانم 9-1-8
   البيطرية/ال جر الص ي اللدمات 9-1-9
  نعم / ال جرات أخرا )يرجى ت ديد ا( 9-1-10

  - أّب:  اتضحلميناء في حال ل رارفم استلداملدا بلدك تدابير ل ل  ،دخل سفينة ما أحد موانم بلدكتحالما  9-2
سفينة ال ت مل إذنًا صالً ا وساريًا لممارسة الصيد وأنشطة الصيد  9-2-1 ستوجبه دولة ال على ن و ما ت

 العلم التابعة لرا؟
  نعم / ال

السفينة ال ت مل إذنًا صالً ا وساريًا لممارسة الصيد وأنشطة الصيد على ن و ما تستوجبه الدولة  9-2-2
 الساحلية في المناطق اللااعة للوالية الوطنية لتل  الدولة؟

  نعم / ال

السووم  على متن السووفينة قد تّم خإفًا الجووتراطات الدولة السوواحلية ثمة قرائن دامغة على أّب صوويد  9-2-3
 بالنسبة إلى المناطق اللااعة للوالية الوطنية لتل  الدولة؟

  نعم / ال

دولة العمل لم تؤكد في غضوووب فترة دمنية معقولة أب صوويد السووم  على متن السووفينة قد تّم طبقًا  9-2-4
 ا قليمية المعنية لمصايد األسماك؟لإجتراطات المرعية لدا المنظمة 

  نعم / ال
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ثمة أدلّة كافية لإعتقاد باّب السووووفينة قد مارسووووت الصوووويد غير القانوني دوب إبإغ ودوب تنظيم أو  9-2-5
 أنشطة صيد ذات الصلة دعًما لرةا النوع من الصيد؟

  نعم / ال

 اختياري - التالية: ل من حاالت رفم فيه بلدك استلدام موان ه لألسباب  9-3
دولة العلم ستوجبرا تبممارسة الصيد وأنشطة الصيد التي  اونافةً  االسفينة ال ت مل ترخيًصا صال ً  9-3-1

 ؟ التابعة لرا
  نعم / ال

ا ت مل الالسووفينة  9-3-2 لدولة ابرا جبممارسووة الصوويد وأنشووطة الصوويد التي تسووتو اونافةً  اصووال ً  ترخيصووً
 الساحلية في ما خن المناطق الواقعة ت ت الوالية الوطنية لتل  الدولة؟ 

  نعم / ال

 يلالف بشووكلوااوو ة على أب األسووماك الموجودة على متن السووفينة قد تم اصووطياد ا  أدلة وجود 9-3-3
  ؟الدولةت ت الوالية الوطنية لتل  لشروط النافةة للدولة الساحلية في ما خن المناطق الواقعة ا

  نعم / ال

أب دولة العلم لم تؤكد اوومن فترة دمنية معقولة أّب األسووماك على متن السووفينة قد صوويدت بموجب  9-3-4
 الشروط المعمول برا للمنظمة ا قليمية  دارة مصايد األسماك المعنية؟ 

  نعم / ال

في الصووويد غير القانوني دوب  تأسوووباب معقولة ت مل على االعتبار باب السوووفينة قد جوووارك وجود 9-3-5
  ةا النوع من الصيد؟ ساندإبإغ ودوب تنظيم أو في أنشطة متصلة بالصيد ت

  نعم / ال

  - في حال رفم استلدام الميناء  ل يتم إبإغ القرار، قدر المستطاع، إلى: 9-4
  نعم / ال دولة العلم 9-4-1
/  ال نعم / حسب االقتضاء الدول الساحلية المعنية 9-4-2

 ال يوجد
 

/  نعم / ال حسب االقتضاء المنظمات/الترتيبات ا قليمية  دارة مصايد األسماك 9-4-3
 ال يوجد

 

/  نعم / ال المنظمات الدولية المعنية األخرا )يرجى ت ديد ا( 9-4-4
 ال يوجد

 

الدوافا التي تم الرفم اب ب تفيدسووتلدام مينائه في حال توفرت إثباتات كافية ال ل يسوو ب بلدك رفضووه  9-5
 ؟ ساريةغير صائبة أو لم تعد  بناء عليرا لم تكن كافية أو

  نعم / ال

سووووتلدام مينائه،  ل يعمد فوًرا إلى إبإغ األطراف الفي ال االت التي يسوووو ب فيرا بلدك رفضووووه  9-5-1
 المعنية برةا ا بإغ؟ 

  نعم / ال

    
   (12)المادة  مستويات التفتيش وأولوياته 

والمطلوبة للوصوووووول إلى مسوووووتوا التفتيع موان ه  الموجودة فيالسوووووفن يقوم بلدك بالت قق من عدد  ل  10-1
 ؟ السنوي الكافي لت قيق غايات  ةا االتفاق

  نعم / ال
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 نعم / ال ؟أدنى للتفتيع الةي يعتبره بلدك اروريًا لت قيق غايات  ةا االتفاق ل في بلدك مستوا  10-2
 تعليق

 اختياري

 اختياري نعم / ال للتفتيع؟  ةا ال د األدنى  ا ل تم بلوغ مستو 10-2-1
    

   : من تدابير  عطاء األولوية لما يلي،  ل اتفتيشر الواجبلدا ت ديد السفن  10-3
/  نعم / ال عمإً برةا االتفاق؟  للميناءإلى الميناء أو استلدامرا   ل يرفم دخول السفن 10-3-1

 ال يوجد
 

يد  10-3-2 الطلب الصوووووووادر عن األطراف أو الواليات أو المنظمات/الترتيبات ا قليمية  دارة المصوووووووا
للتفتيع، خاصوووة حين تكوب تل  الطلبات مدعومة بدليل على ممارسوووة  ةاألخرا بإخضووواع سوووفينة م دد

 مساندة لرةا النوع من الصيد؟ الصيد غير القانوني دوب إبإغ ودوب تنظيم أو األنشطة المتصلة بالصيد ال

/  نعم / ال
 ال يوجد

 

السووفن األخرا التي تتوفر بشووانرا دوافا كافية ت مل على الشوو  في أنرا قد مارسووت الصوويد غير  10-3-3
 تنظيم أو األنشطة المتصلة بالصيد المساندة لرةا النوع من الصيد؟  القانوني دوب إبإغ ودوب

/  نعم / ال
 ال يوجد

 

 اختياري  من حاالت في بلدك تم فيرا تفتيع سفينة ما بعد ال صول على معلومات عن:  ل 10-4
   سفن تم رفم دخولرا إلى الميناء أو استلدامه طبقًا لرةا االتفاق؟  10-4-1
الطلب من األطراف أو الدول أو المنظمات / الترتيبات ا قليمية لمصايد األسماك المعنية األخرا  10-4-2

تطلب إخضاع سفينة معيّنة للتفتيع، خاصة في حال كانت  ةه الطلبات مدعومة بادلة على ممارسة التي 
 الصيد غير القانوني دوب إبإغ ودوب تنظيم أو أنشطة الصيد ذات الصلة دعًما لرةا النوع من الصيد؟

  

السوووفن األخرا التي تتوافر بشوووانرا أسوووس وااووو ة ت مل على الشوووّ  في ممارسوووترا الصووويد غير  10-4-3
 القانوني دوب إبإغ ودوب تنظيم أو أنشطة صيد ذات الصلة دعًما لرةا النوع من الصيد؟ 

  

    
   (13)المادة  تنفيذ عمليات التفتيش 

 اختياري  التي ستقوم بتفتيع السفينة؟  الرسمية/الوداراتما  ي الوكاالت  11-1
  نعم / ال الجمارك 11-1-1
  نعم / ال مصايد األسماك 11-1-2
  نعم / ال اللدمات الص ية 11-1-3
  نعم / ال دوائر الرجرة 11-1-4
  نعم / ال السلطات الب رية 11-1-5
  نعم / ال / خفر السواحل الب رية 11-1-6
  النعم /  الشرطة 11-1-7
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  نعم / ال سلطات الموانم 11-1-8
   البيطرية/ال جر الص ي السلطات 

  نعم / ال جرات أخرا )يرجى ت ديد ا( 11-1-9
  - بلدك: إّب تدابير التفتيع في  ل  11-2
  نعم / ال المرام المةكورة في المل ق باء ك د أدنى؟  تشمل 11-2-1
لرةه  عتمدينن من ذوي المؤ إت المناسووووبة وميمفتشوووو قبل من منفةةضوووومن أب عمليات التفتيع ت 11-2-2

 الغاية ما مراعاة اللطوط التوجيرية المةكورة في المل ق  اء من االتفاق فيما خن تدريب المفتشين؟ 
  نعم / ال

يطلب من المفتشووين، قبل عملية تفتيع معيّنة، أب يقدموا إلى ربّاب السووفينة وثيقة مناسووبة تثبت   ل 11-2-3
 صفة المفتع؟ 

  نعم / ال

يضوومن أب يقوم مفتشوووه بمعاينة جميا المناطق ذات الصوولة على متن السووفينة والشووباك وأية معدات   ل 11-2-4
وتجريزات أخرا وأية وثائق أو سجإت أخرا على متن السفينة ذات صلة بالت قق من االمتثال لتدابير 

 الصوب وا دارة المناسبة؟ 

  نعم / ال

يفرض على رباب السووووفينة باب يقدّم إلى المفتشووووين المسوووواعدة والمعلومات الإدمة وأب يُبرد   ل 11-2-5
 المواد والمستندات ذات الصلة عند المقتضى، أو النس  المصدقة عنرا؟

  نعم / ال

لمشوووووواركة في االسووووووفينة لرا إلى  تبافي حال توفر التدابير المناسووووووبة،  ل يدعو دولة العلم التي ت 11-2-6
 التفتيع؟ 

  نعم / ال

ال ود من التودخول  بغيوةغير واجوب للسووووووفينوة  خيريبوةل جميا الجرود الممكنوة لتفوادي أي توا  ول 11-2-7
بما في ذل  أي وجود ال داعي له للمفتشووووين على متن السووووفينة وتفادي أي عمل كفيل بالتاثير  ،والعراقيل

 سلبًا في جودة السم  على متن السفينة؟ 

  ال /نعم 

يبةل كل جرد ممكن لتيسوووووير التواصووووول ما رباب السوووووفينة أو كبار أفراد طاقمه، بما في ذل ،   ل 11-2-8
 لكي يرافق مترجم فوري المفتع؟ ،حيثما أمكن وعند مقتضى ال ال

  نعم / ال

 ةيضمن تنفية عمليات التفتيع بطريقة منصفة وجفافة ال تنطوي على أي تمييز وال تضايق أي  ل 11-2-9
 سفينة؟ 

  نعم / ال

ي جم عن التدخل في قدرة الرباب، بموجب القانوب الدولي، على التواصوووول ما سوووولطات دولة   ل 11-2-10
 العلم؟ 

  نعم / ال

     
   (14)المادة  نتائج عمليات التفتيش 

د أدنى، بإدرام المعلومات المةكورة في المل ق جيم من االتفاق في التقرير المكتوب   ل يقوم بلدك، ك 12-1
 لنتائج كل عملية تفتيع؟ 

  نعم / ال
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 اختياري نعم / ال المعلومات المنصوص عليرا في المل ق جيم؟  تعدا ل التقارير المكتوبة ت 12-1-1
     
   (15)المادة  إحالة نتائج التفتيش 

دولة العلم التي تتبا لرا السوووووفينة  الة نتائج كل عملية تفتيع، ب سوووووب المقتضوووووى، إلىح ل يقوم بلدك بإ 13-1
 اللااعة للتفتيع؟

-  

  -  ل ي يل بلدك نتائج كل عملية تفتيع، حسب المقتضى، إلى: 13-2
الصيد غير القانوني دوب إبإغ  تقد مارس راعلى أن ،جّراء التفتيع ،الدول التي بردت أدلة ب قرا 13-2-1

ودوب تنظيم أو أنشووطة متصوولة بالصوويد مسوواندة لرةا النوع من الصوويد اوومن المياه الواقعة ت ت واليترا 
 الوطنية.

  نعم / ال

  نعم / ال مواطنيرا من السفينة ربّاب يكوبالدولة التي  13-2-2
  نعم / ال مصايد األسماكالمنظمات/الترتيبات ا قليمية  دارة  13-2-3
  نعم / ال منظمة األغةية والزراعة 13-2-4
  نعم / ال المنظمات الدولية المعنية األخرا )يرجى ت ديد ا( 13-2-5

    
   (16)المادة  التبادل اإللكتروني للمعلومات 

  نعم / ال  ةا االتفاق؟تصال لتبادل المعلومات بموجب الجرة ا دور تؤدي ل قام بلدك بتعيين سلطة  14-1
  نعم / ال  ل لبلدك آلية وطنية لإتصال تتيح المشاركة ا لكترونية المباجرة للمعلومات ذات الصلة برةا االتفاق؟  14-2
 لرا تتباعلم التي اللتبادل المعلومات من أجل التواصوووووول ما دولة إلكترونية  ل يسووووووتعين بلدك باية آلية  14-3

  ؟الدول الساحلية األخرا السفينة أو دول الموانم أو
 اختياري نعم / ال

  نعم / ال  ل يستلدم بلدك أي آليات إلكترونية ثنائية لتبادل المعلومات؟ 14-3-1
  نعم / ال  يستلدم بلدك أي آليات إلكترونية إقليمية لتبادل المعلومات؟ ل  14-3-2

  نعم / ال سيتم نقلرا من خإل آليات تبادل المعلومات ما المل ق دال باالتفاق؟ ل تتواءم المعلومات التي  14-4
    

   (17)المادة  تدريب المفتشين 
 الواردة اوووووومنللطوط التوجيرية لتدريب المفتشووووووين قام بلدك بتدريب المفتشووووووين لديه ما مراعاة ا ل  15-1

 االتفاق؟ بالمل ق  اء 
  نعم / ال

  نعم / ال  
 من تنظيم تدابير دولة الميناء بشوووووواب ل جووووووارك أي من المفتشووووووين الوطنيين لبلدك في دورات تدريبية  15-2

 دول/منظمات أخرا؟ 
 اختياري نعم / ال
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  - ذكر أسماء المنظمات المعنية: ا ،ا يجابفي حال  15-2-1
  نعم / ال أخرا أطراف 15-2-1-1

   غير أطراف 
  نعم / ال والزراعةمنظمة األغةية  15-2-1-2
  نعم / ال المنظمات/الترتيبات ا قليمية  دارة مصايد األسماك 15-2-1-3
  نعم / ال جرات أخرا )يرجى ت ديد ا( 15-2-1-4

     
   (18)المادة  إجراءات دولة الميناء عقب التفتيش 

قد  مادوافا وااووووو ة ت دو على االعتبار باب سوووووفينة  وجود، عقب التفتيع، فيرا يتبيّن التي ال االت في 16-1
الصوويد غير القانوني دوب إبإغ أو دوب تنظيم أو أنشووطة متصوولة بالصوويد مسوواندة لرةا النوع من  تمارسوو

 :  ل لدا بلدك إجراءات خاصة للعمل  بإغ النتائج فوًرا إلىالصيد، 

-  

/  نعم / ال دولة العلم  16-1-1
 ال يوجد

 

   المقتضى:وحسب  
/  نعم / ال الدول الساحلية ذات الصلة  16-1-2

 ال يوجد

 

/  نعم / ال المنظمات / الترتيبات ا قليمية لمصايد األسماك ذات الصلة 16-1-3

 ال يوجد

 

/  نعم / ال منظمات دولية أخرا )يرجى ت ديد ا( 16-1-4

 ال يوجد

 

لتفريا  السووووووفينة قبل من مينائه اسووووووتلدام رفمخاصووووووة ل ل لدا بلدك في مثل  ةه ال االت إجراءات  16-2
األسووماك التي لم يجر تفريغرا في وقت سووابق ونقلرا من سووفينة إلى أخرا أو تعب ترا وتجريز ا، وغير ا 
من خدمات الميناء بما يشووووومل، في جملة أمور، إعادة التزود بالوقود وبا مدادات والصووووويانة وإصوووووإح 

السووووفينة بما يتماجووووى ما  ةا   قال لم تكن تل  ا جراءات قد اتلةت بالسووووفينة في ال وض الجاف، ب 
 ؟ 4االتفاق، بما يشمل المادة 

/  نعم / ال
 ال يوجد

 

 ل من حاالت تم فيرا في بلدك رفم اسووتلدام سووفينة ما لموان ه في أعقاب عملية تفتيع ما حيثما كانت  16-3
 ناك دوافا واا ة لإعتقاد باّب  ةه السفينة قد مارست الصيد غير القانوني دوب إبإغ ودوب تنظيم أو 

 ؟أنشطة متصلة بالصيد مساندة لرةا النوع من الصيد

 اختياري نعم / ال
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   (19)المادة  في دولة الميناء القضائية نومعلومات بشأن الطع 

 ل لدا بلدك إجراءات خاصة  تاحة المعلومات ذات الصلة بشاب الطعن الممكن للجمرور على ن و ما  17-1
 ما يتعلق بتدابير دولة الميناء المتلةة طبقًا لما يلي: نن عليه االتفاق في

  

  نعم / ال دخول الميناء، ا ذب والرفم – 9المادة  17-1-1
  نعم / ال استلدام الموانم– 11المادة  17-1-2
  نعم / ال تنفية عمليات التفتيع – 13المادة  17-1-3
  نعم / ال إجراءات دولة الميناء عقب التفتيع – 18المادة  17-1-4

شاب الطعن إلى المعلومات إجراءات خاصة  تاحة بلدك  لدا ل  17-2 سفينة أوب أو  اأو ربانر الرمشغّ  مال  ال
  نن عليه االتفاق في ما يتعلق بتدابير دولة الميناء المتلةة طبقًا لما يلي: ا بناء على ماممثلر

  

  نعم / ال ا ذب بدخول الميناء أو رفضه - 9المادة  17-2-1
  نعم / ال استلدام الموانم  - 11المادة  17-2-2
  نعم / ال إجراء عمليات التفتيع  - 13المادة  17-2-3
  نعم / ال ا جراءات التي تتلة ا دولة الميناء بعد التفتيع - 18المادة  17-2-4

ا في ما يتعلق أو ممثلر اأو ربانر الرمشووووووغّ  مال  السووووووفينة أو ل أعطى بلدك معلومات عن الطعن إلى  17-3
 لما يلي:بتدابير دولة الميناء المتلةة طبقًا 

 اختياري 

  نعم / ال ا ذب بدخول الميناء أو رفضه - 9المادة  17-3-1
  نعم / ال استلدام الموانم  - 11المادة  17-3-2
  نعم / ال إجراء عمليات التفتيع  - 13المادة  17-3-3
  نعم / ال ا جراءات التي تتلة ا دولة الميناء بعد التفتيع - 18المادة  17-3-4

إلبإغ عن نتيجة  ةا النوع من الطعوب إلى دولة العلم أو المال  أو إجراءات خاصوووووووة لبلدك  لدا ل  17-4
 المشغّل أو الرباب أو الممثل، ب سب المقتضى؟ 

  نعم / ال

 ل أفاد بلدك عن نتائج أي عمليات طعن إلى دولة العلم والمال  أو المشغّل أو الرباب أو الممثل، حسب  17-5
 المقتضى؟

 اختياري نعم / ال

في ال االت التي جرا فيرا إطإع األطراف األخرا أو الدول أو المنظمات الدولية على القرار المسووبق  17-6
،  ل لدا بلدك إجراءات خاصوووووووة  طإعرا على أي تغيير قد 18أو  13أو  11أو  9المتلة طبًقا للمواد 

 يطرأ على  ةا القرار؟

  نعم / ال
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جرا فيرا إطإع األطراف األخرا أو الدول أو المنظمات الدولية على القرار المسووبق في ال االت التي  
 على  ةا القرار؟  طرأتبلدك باي تغييرات  أبلغرا،  ل 18أو  13أو  11أو  9لمواد ل المتلة طبقًا

/  نعم / ال
 ال يوجد

 اختياري

     
   (20)المادة  دور دولة العلم 

 تيرفا علمه التعاوب ما دولة الميناء في عمليات التفتيع الب ل يفرض بلدك على السوووفن المسوووموح لرا  18-1
 عمإً برةا االتفاق؟  تنفة

  نعم / ال

أب تفتع تل  الدولة  بلدك، حسووووب المقتضووووى،  ل يطلبمن االتفاق،  20من المادة  2طبقًا ألحكام الفقرة  18-2
 السفينة أو أب تتلة تدابير أخرا متماجية ما  ةا االتفاق؟ 

/  عم / الن
 ال يوجد

 

سفن المسموح لرا  18-3 سفن أخرا أو تعب ترا   رفا علمب ل يشجا بلدك ال على تفريا األسماك أو نقلرا إلى 
ما  ةا االتفاق  يموانم الدول التي تتصووورف بالتماجووو ومعالجترا واسوووتلدام خدمات الميناء األخرا، في

 أو بشكل متسق معه؟ 

  نعم / ال

في ال االت التي يتلقى فيرا بلدك، بعد عملية تفتيع لدولة الميناء، تقريًرا للتفتيع يشووووووير إلى أب  ناك  18-4
الصيد غير القانوني  تقد مارس  برفا علم ادوافا واا ة ت دو على االعتبار باب السفينة المسموح لر

ل يعمد فوًرا وبالكامل  دوب إبإغ أو دوب تنظيم أو أنشطة متصلة بالصيد مساندة لرةا النوع من الصيد، 
إلى الت قيق في المسوووووووالة و، بناء على أدلة كافية، يتلة إجراءات تنفيةية بدوب أي تاخير عمإً بقوانينه 

 ولوائ ه؟ 

  نعم / ال

ته دولة علم، بإبإغ األطراف األخرا ودول الميناء المعنية، وعند االقتضاء، الدول  ل يقوم بلدك، بصف 18-5
ية األخرا والمنظمات ا قليمية  دارة المصوووووووايد ومنظمة األغةية والزراعة با جراءات التي  ،المعن

 ةا ، والتي نتيجة لتدابير دولة الميناء المتلةة بموجب  اتلة ا ب ق السووووووفن المسووووووموح لرا برفا علم
االتفاق، قد تاكدت ممارسوووترا للصووويد غير القانوني دوب إبإغ ودوب تنظيم أو أنشوووطة متصووولة بالصووويد 

 مساندة لرةا النوع من الصيد؟ 

  نعم / ال

تضا ي فعالية التدابير    ل يضمن بلدك باّب فعالية التدابير المطبقة على السفن المسموح لرا برفا علم 18-6
في ما خن منه الصووووويد غير القانوني دوب  3من المادة  1المطبقة على السوووووفن المشوووووار إليرا في الفقرة 

 إبإغ ودوب تنظيم واألنشطة المتصلة بالصيد المساندة لرةا النوع من الصيد وردعرا والقضاء عليرا؟ 

  نعم / ال

     
   (21)المادة  الناميةاالشتراطات الخاصة بالدول  

/  نعم / ال ؟ تنفية االتفاق ل حصل بلدك على مساعدة خارجية بشاب  19-1
 ال يوجد

 

  - في ما يلي الجرات التي قدّمت إليكم مساعدة خارجية:  اختر 19-2
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  نعم / ال دول أخرا 19-2-1
  نعم / ال منظمة األغةية والزراعة 19-2-2
  نعم / ال إقليمية  دارة مصايد األسماكمنظمات/ترتيبات  19-2-3
  نعم / ال جرات أخرا )يرجى ت ديد ا( 19-2-4

 

 أس لة إاافية:

  ل جرا منح رمز األمم المت دة لمواقا التجارة والنقل الصادر لجميا الموانم المعيّنة في بلدك؟
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 5المرفق 

 

Statement by the Icelandic delegation at the PSMA Technical Working Group on 

Information Exchange (TWG-IE) meeting in Seoul, 14-17 May 2019 

 
Following are the main points made in a statement from Iceland at the Open-Ended Technical Working 

Group on Information Exchange: 

Main takeaways: 

-Iceland has contributed USD 800 000 to the development of PSMA Global Information Exchange 

System” (GIES). The expected period of the development of the system is four years. 

-Iceland also has promised to contribute in-kind technical assistance to FAO during the same 

period for development programs relating to marine ecosystems. This will, amongst other 

components, include states needing assistance to be PSMA compliant. 

-The Memorandum of Understanding between Iceland and FAO is covered in this press release:  

http://www.fao.org/news/story/en/item/1186158/icode/?fbclid=IwAR2gf8yBbQjNZ53jW8662Oj1RF

ULhUvStAmttgPQwQvg_YMNo3BP_upydUo 

 

I. 

Iceland places great emphasis on the sustainability of the fisheries sector, not only in its own waters but 

worldwide. It gives me, therefore, pleasure to inform this meeting that the Ministry for Foreign Affairs of 

Iceland has recently signed an agreement with FAO, a Memorandum of Understanding, with the overall 

goal to design and implement programs supporting the long-term conservation of living marine 

ecosystems and unlock the potential of world’s marine and freshwater ecosystems. 

Through this Memorandum of Understanding, Iceland intends to support FAO in three areas: 

i) the implementation of the 2009 Port State Measures Agreement;  

ii) the “Oceans and Blue Growth” component of the Flexible Multi-Partner Mechanism (FMM); 

and  

iii) the reduction of abandoned lost or otherwise discarded fishing gear (ALDFG) worldwide. 

 

With regard to the first area, the implementation of the PSMA, I would like to highlight that the PSMA is 

a cost-effective tool to fight illegal, unreported and unregulated fishing, or IUU fishing, a problem that 

has been recognised as one of the major threats to sustainable fisheries worldwide.  

The PSMA is, therefore, a useful instrument in achieving the goals of long-term sustainability as set forth 

in the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development and the 1995 Code of Conduct for 

Responsible Fisheries. 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1186158/icode/?fbclid=IwAR2gf8yBbQjNZ53jW8662Oj1RFULhUvStAmttgPQwQvg_YMNo3BP_upydUo
http://www.fao.org/news/story/en/item/1186158/icode/?fbclid=IwAR2gf8yBbQjNZ53jW8662Oj1RFULhUvStAmttgPQwQvg_YMNo3BP_upydUo
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II. 

The PSMA has been in force since 2016. However, in order to carry out the fight against IUU fishing in 

an effective way, it is necessary to have an information-sharing mechanism that will support the 

implementation of the PSMA. 

This information-sharing mechanism, which is the subject of Article 16 of the PSMA, has been discussed 

at both the first meeting of the PSMA Parties and the first meeting of this working group. In this regard, 

the Parties to the PSMA have given to FAO the responsibility of developing the information exchange 

system. Last year, the FAO Committee on Fisheries (COFI) welcomed these discussions and provided 

further guidance on the way forward. 

After having consulted with the FAO Secretariat, I am happy to inform you that the Ministry for Foreign 

Affairs of Iceland has decided to provide funds to FAO over a period of four years of a total of 

USD 800 000, that would be dedicated for the development of the “PSMA Global Information Exchange 

System”, or GIES.  

 

It is our understanding that this amount would be sufficient to cover all the costs related to the 

development, testing and deployment of the first version of the GIES to the concerned institutions and 

authorities of the PSMA Parties. 

 

III. 

It goes without saying that the development of the GIES will be guided by this working group and the 

Meeting of the Parties. The project also foresees the engagement of the Parties to the PSMA and their 

respective national authorities responsible for fisheries governance. 

Therefore, Iceland would like to encourage the members of this working group as well as other Parties to 

the PSMA to participate in the successful completion of the PSMA Global Information Exchange System. 

 

In addition Iceland would like to note to the participants of this meeting that Parties to PSMA or states 

aspiring to reach PSMA compliance can take advantage of the offer of Iceland to make available technical 

assistance based on needs assessment and availability at any given time. This is especially relevant for 

SIDS and LDCs. Applications for this kind of assistance will be facilitated through FAO based on the 

MoU with Iceland. 

Thank you. 

 

 


