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باستخدام رمز االستجابة السریعة ()، وھذه مبادرة من منظمة األغذیة والزراعة للتقلیل إلى  الوثیقة هیمكن االطالع على ھذ
 أدنى حد من أثرھا البیئي وتشجیع اتصاالت أكثر مراعاة للبیئة.

 www.fao.orgیمكن االطالع على وثائق أحرى على موقع المنظمة و 

A 

المفتوحة غیر الرسمیة االستشاریة واالجتماع الثالث لمجموعة العمل الفنیة 
 لسجل العالميالمعنیة باالعضویة 

 2017 یونیو/حزیران 28-26، إیطالیا، روما

 لسجل العالمي المعنیة باعمل المجموعة ل المنقحة ختصاصاتاال
 

 اختصاصات
 لسجل العالميالمعنیة باتوحة العضویة االستشاریة المفوالفنیة  غیر الرسمیة مجموعة العمل 

 
على توجیھ بشأن المسائل المعلقة، ومنھا إیج�اد  ("البرنامج") یحصل برنامج السجل العالميلكي 

مجموع�ة عم�ل غی�ر رس�میة فنی�ة  اُنش�ئتج�رى إنشاءطویل األجل للسجل العالمي، الحل للتمویل 
إلیھ�ا فیم�ا یل�ي بأنھ�ا مجموع�ة العم�ل  واستشاریة مفتوحة العضویة معنیة بالسجل العالمي (یش�ار

 ) وعھدت إلیھا االختصاصات التالیة:(GRWG) المعنیة بالسجل العالمي
 
وض�مان  ،لمعلوم�اتلوض�ع نظ�ام توجی�ھ وتقدیم توجیھ بشأن الجوان�ب القانونی�ة والفنی�ة،  -1

 إمكان تطبیقھ واستخدامھ على الصعید العالمي، وخاصة في المسائل الھامة التالیة:
 ؛)UVI( ینةلسفلتحدید ھویة ا(أ) تحدید أنسب نھج إلدارة عامل التعریف الوحید  
، وبص�فة خاص�ة ف�ي م�ا یتص�ل بعام�ل 3و 2(ب) تقییم إمكانی�ات التوس�ع إل�ى الم�رحلیتین  
  ؛(دراسة جدوى)لسفینة تحدید ھویة التعریف الوحید ال 
ة) لب�دء عملی�ة إع�داد ص�ك تقی�یم الحاج�ة لعق�د مش�اورة للخب�راء (تعقبھ�ا مش�اورة فنی�(ج)  
تش�مل  لميلتنفیذ السجل الع�ایم مشورة بشأن إعداد خطوط توجیھیة دولیة دتقدولي لتنظیم  
قواع�د وإج��راءات المش��اركة ف�ي البرن��امج، وتق��دیم إط��ار یح�دد المتطلب��ات ال��دنیا للس��جل  
  ؛یتماشى مع تدابیر دولة المیناء . العالمي 

الوظیفي، بما في ذلك إجراءات تب�ادل البیان�ات  األداءو(د) وضع مقترحات بشأن البیانات  
 ونسق البیانات المستخدم في السجل العالمي؛ 

 ؛تقدیم مشورة في ما یتعلق بوضع معاییر وآلیات لتبادل البیانات(ھـ)  
توجیھ أوجھ الت�آزر م�ع  )1((و) النظر في/اقتراح (مسار) إجراء (إجراءات) نحو ما یلي:  
الص�كوك والمب��ادرات واألدوات الدولی��ة لمكافح��ة الص�ید غی��ر الق��اوني دون إب��الغ ودون  
تنظیم، مثل التطورات المتعلقة باالتفاق بشان التدابیر التي تتبعھا دولة المین�اء، والخط�وط  
للتنمی��ة  2030دع��م أھ�داف خط��ة  )2(التوجیھی�ة الطوعی��ة لخط�ط توثی��ق المص��ید، وك�ذلك  
حف�ظ المحیط�ات من أھداف التنمیة المستدامة الداعي إل�ى " 14الھدف المستدامة، وخاصة  

"، فضال والبحار والموارد البحریة واستخدامھا على نحو مستدام لتحقیق التنمیة المستدامة
 تنسیق اإلجراءات مع الكیانات الدولیة ذات الصلة والمبادرات التعاونیة. )3(عن 

 
رات الوطنیة واإلقلیمیة، وكذلك الكیان�ات الخارجی�ة، إتاحة فرصة لإلعراب عن آراء اإلدا - 2
ومنھا المنظمات الدولیة التي تعمل في مجاالت عمل مماثل�ة، والت�ي یمك�ن أن تتع�اون م�ع  
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س��یر مث�ل مق�دمو البیان��ات ومس�تعملو النظ�ام، وتیوالت�ي س��تعمل كمقدم�ة الس�جل الع�المي،  
 قائمة للمعلومات.تبادل المعلومات العملیة بشأن طرق عملھا ونظمھا ال 
 
تقدیم مقترحات بشأن بشأن البیانات واألداء الوظیفي، تشمل إجراءات تبادل البیانات وصیغ  -3
 البیانات من أجل السجل العالمي. 
 
تحدید المسائل الرئیسیة والدول األعضاء، وخاصة الدول النامیة واألقالیم التي یلزمھا بناء  -34
 االت المساعدة الفنیة ذات الصلة.القدرات، بما في ذلك تحدید مج 
 
  المشروع في األجل الطویل. استدامة أمینإنشاء آلیة مالیة لت -45
 
 مناقشة المسائل ذات الصلة األخرى. -56
 

 
 

 
 

 


