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 األسماك مصايد لجنة

 الثالثة والثالثونالدورة 

 2018 تموز/يوليو 13-9، روما

 القرارات والتوصيات الصادرة عن الدورة السادسة عشرة للجنة الفرعية 
 األسماك،مصايد  المختصة بتجارة األسماك التابعة للجنة

 2017سبتمبر/أيلول  8-4بوسان، جمهورية كوريا، 
 

 موجز
 
الســـادســـة هتا دور  يفللجنة الفرعية املختصـــة بتجارة األمساك ا هاقشـــتااملواضـــيع اليت نبرز أ هذه الوثيقةتضـــمن ت 

بــأكملــه بــاعتبــاره الوثيقــة التقرير وميكن االطالع على . املنبثقــة عنهــا توصــــــــــــــيــات الرئيســــــــــــــيــةوتعرض موجزًا للعشــــــــــــــرة 
COFI/2018/Inf.9. 

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب اللجنة
 

  ؛املختصة بتجارة األمساكاللجنة الفرعية تقرير إقرار 

  بشأن متابعة القضايا اليت أثريت يف التقرير اتتوجيهقدمي تو. 
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 مقدمة -أوًال 
 
الفرعية املختصـــــــــــــة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصـــــــــــــايد األمساك ُعقدت الدورة الســـــــــــــادســـــــــــــة عشـــــــــــــرة للجنة  -1

 بــدعوة كرميــة  2017ســــــــــــــبتمرب/أيلول  8إىل  4الفرعيــة) يف بوســـــــــــــــان، مجهوريــة كوريــا، خالل الفرتة املمتــدة من  (اللجنــة
لية منظمات حكومية دو  4عضـــــــــوا من أعضـــــــــاء املنظمة ومراقبون من  34وقد حضـــــــــر الدورة  من حكومة مجهورية كوريا.

 ومنظمات غري حكومية دولية. 
 
 رئيســــــــــــــــــــًا للجنـــــــة الفرعيـــــــة. وانتخبـــــــت  )مجهوريـــــــة كوريـــــــا( Shin Hee Cho الســــــــــــــيـــــــدةقـــــــد انتخبـــــــت و  -2

ملتحدة األمريكية نائبني ندونيســــــــــيا والواليات اإ(األرجنتني) نائباً أول للرئيس و  Reina Sotillo de Galganoالســــــــــيدة 
 آخرين للرئيس. 

 
 .وإن أرقام الفقرات املشار إليها يف األجزاء التالية هي تلك املقتبسة من التقرير -3
 
 ألحداث واألنشـــــطة اليت حدثت بعد الدورة الســـــادســـــة عشـــــرة للجنة الفرعية يف اجلزء الثالث وترد اإلشـــــارات إىل ا -4

 من هذه الوثيقة.
 

 النتائج الرئيسية الصادرة عن الدورة -اانيً ث
 

 التطورات األخيرة في تجارة األسماك
 
وأثنت اللجنة  .COFI:FT/XVI/2017/2عرضــــــــــت األمانة هذا البند من جدول األعمال اســــــــــتنادا إىل الوثيقة -5

الفرعية على األمانة ملا قّدمته من وصــــــف وحتليل وافيني وجمديني واقرتحت جماالت للنظر فيها يف التحليل املقبل للتطورات 
 .)7(الفقرة  احلاصلة يف جمال جتارة األمساك

 
األمساك وعن القضـــايا وقّدمت اللجنة الفرعية معلومات عن آخر االجتاهات يف جتارة األمساك ومنتجات مصـــايد  -6

الرئيســــية اليت تؤثر يف قطاعي مصــــايد األمساك وتربية األحياء املائية. كما أســــدت هبذا الشــــأن توجيهات للعمل واملبادرات 
 .)8ل (الفقرة املستقب يف
 
األمن  وأبرزت اللجنة الفرعية الدور الرئيســــــــــي الذي يؤديه قطاع مصــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف حتقيق -7

الغذائي يف العامل، باعتباره مصـــدرا لألغذية وعامال يســـاهم يف حتقيق التنمية والنمو االقتصـــاديني ويف ســـبل كســـب العيش 
لط الضـــوء على الدور احلاســـم الذي تؤديه البلدان النامية يف إنتاج األمساك ومنتجات مصـــايد األمساك  وتوليد الدخل. وســـُ

 ).9(الفقرة  .لسمات واالحتياجات اخلاصة لقطاع مصايد األمساك الصغرية احلجمويف االجتار هبا، كما أشري إىل ا
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وأعربت اللجنة الفرعية عن قلقها إزاء العدد املتزايد للتدابري اليت قد تنطوي على تأثريات حمتملة بالنسبة إىل جتارة  -8
ن البلدان النامية. وأشـري إىل أّن هذه التدابري األمساك ومنتجات مصـايد األمساك، خاصـة تلك اليت متّس الصـادرات اآلتية م

باتت مرتبطة أكثر فأكثر بكيفية إدارة املوارد الســــمكية. كما متت اإلشــــارة إىل العدد املتزايد ملســــتندات االســــترياد املختلفة 
رورة توحيد معايري املطلوبة، مبا يف ذلك أمهية عدم خلق حواجز ال لزوم هلا أمام التجارة. وشــــّددت اللجنة الفرعية على ضــــ

 ).10(الفقرة  التجارة الدولية بقدر أكرب ودعت املنظمة إىل مواصلة اجلهود اليت تبذهلا يف هذا الصدد
 
وأعربت اللجنة الفرعية عن تأييدها للتدابري الرامية إىل منع الصـــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم (الصـــــيد  -9

مبا يف ذلك التتّبع وخطط توثيق املصـــيد، مشـــرية إىل أن هذه التدابري ينبغي أالّ تصـــبح غري القانوين) وردعه والقضـــاء عليه، 
حواجز فنيــة ال لزوم هلــا أمــام التجــارة، وقــّدمــت معلومــات عن املبــادرات الوطنيــة املتخــذة يف جمــال تطبيق تلــك التــدابري. 

ة والصـــــيد املفرط لألمساك والصـــــيد غري وأشـــــارت كذلك إىل ضـــــرورة حظر اإلعانات اليت تســـــاهم يف قدرات الصـــــيد املفرط
القانوين. كما أشــــــري إىل أمهية اإلنتاج املســــــتدام واالســــــتهالك. وقامت اللجنة الفرعية بتشــــــجيع املنظمة على إجراء دراســــــة 

 ).11(الفقرة  تتناول تأثري الشحنات العابرة
 

ت الفنية يف القضــــــــــــايا املتصــــــــــــلة بالتجارة وأيّدت اللجنة الفرعية الدور الذي تضــــــــــــطلع به املنظمة يف بناء القدرا -10
والتسويق، مبا يف ذلك النفاذ إىل األسواق، فضالً عن زيادة املنافع والقيم الناشئة عن موارد املصايد على املستوى القطري. 

ر التكنولوجي واقرتح بعض األعضـــاء أن تعمد املنظمة إىل تطوير الدراية يف ما يتعلق بالربامج اخلاصـــة بالبنية التحتية والتطو 
 وأن تيســــري إعداد الدراســــات أو املشــــاريع الالزمة لدعم البلدان النامية اليت تفتقر إىل البنية التحتية املالئمة اليت من شــــأ�ا 

 ).12(الفقرة  أن حتّد من املناولة غري السليمة للموارد يف مرحلة ما بعد الصيد ومن املشاركة يف التجارة الدولية
 

ة الفرعيـة على الطريقـة اليت ميكن من خالهلا للتجـارة الدوليـة يف منتجـات مصــــــــــــــايد األمساك وشــــــــــــــّددت اللجنـ -11
ن احلوار والتشــاور يف ما بني البلدان واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية املعنية وأصــحاب املصــلحة  االســتفادة من حتســّ

ا على أمه لط الضــــوء أيضــــً  ية املشــــاركة النشــــطة يف املنتديات واملفاوضــــات الدولية املعنيني، مبا يف ذلك القطاع اخلاص. وســــُ
 ).13(الفقرة  إىل جانب احلاجة إىل حتسني تبادل املعلومات وإىل تركيز اإلجراءات املتخذة على املسائل األساسية

 
التعاون والتنمية وأثنت اللجنة الفرعية وأيّدت التعاون املتنامي بني املنظمة ومنظمات دولية أخرى على غرار منظمة  -12

 ةيف امليـدان االقتصــــــــــــــادي ومؤمتر األمم املتحـدة للتجـارة والتنميـة (األونكتـاد) ومنظمـة العمـل الدوليـة ومنظمـة التجـارة العـامليـ
   ).14(الفقرة 
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وشــــــّددت اللجنة الفرعية على الدور اهلام الذي تضــــــطلع به املنظمة يف توفري اخلربات الفنية املتخصــــــصــــــة ملنظمة  -13
ارة العاملية ولألعضاء يف ما يتعلق باملفاوضات اجلارية بشأن اإلعانات املقدمة ملصايد األمساك. وأيّدت اللجنة الفرعية التج

ديســــــمرب/كانون األول  13إىل  10بشــــــّدة املشــــــاركة النشــــــطة يف املؤمتر الوزاري احلادي عشــــــر ملنظمة التجارة العاملية (من 
بت عن دعمها للتوصل إىل نتائج ملموسة يف ما يتعلق باإلعانات املقدمة ملصايد ، بوينس آيرس، األرجنتني)، وأعر 2017

األمساك. وشّجع بعض األعضاء القطاع واخلرباء الفنيني على املشاركة لالسرتشاد هبم يف هذه املفاوضات. وأّكدت اللجنة 
من أجل تســـهيل التوصـــل إىل اتفاق خالل الفرعية على أمهية التوصـــل إىل نتائج ملموســـة قبل املؤمتر الوزاري احلادي عشـــر 

 ).15(الفقرة  االجتماع. كما مت عرض االقرتاحات واملبادرات املتخذة حىت اآلن من جانب عدد من األعضاء
 

 تقرير من أمانة اللجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية التابعة للجنة مصايد األسماك
 

املسامهات اليت ميكن أن تقدمها تربية األحياء املائية الرشيدة واملستدامة لتحقيق األمن أقّر بعض األعضاء بأمهية  -14
الغذائي والتغذية بشــــــــــــــكل عام، وباألخص ملبادرة النمو األزرق، ملا هلما من أمهية متبادلة بالنســــــــــــــبة إىل كل من اللجنتني 

  ).16(الفقرة  الفرعيتني
 

ستخدام املستدام ملوارد تربية األحياء املائية وصو�ا يشّكالن عنصرين حامسني واتفقت اللجنة الفرعية على أّن اال -15
 ملبـــادرة النمو األزرق اليت أطلقتهـــا املنظمـــة وللجهود املبـــذولـــة من أجـــل تنميـــة تربيـــة األحيـــاء املـــائيـــة بصــــــــــــــورة رشــــــــــــــيـــدة. 

املهارات، وتطوير البنية التحتية، ونفاذ  ويف هذا السياق، اقرتح األعضاء الرتكيز بقدر أكرب على التخطيط املكاين، وحتسني
منتجي تربية األحياء املائية إىل سالسل القيمة واألسواق الدولية، والعمالة وفرص العمل الالئقة. ومت تسليط الضوء كذلك 

ة إىل مراعاة على املمارســـــــات اجليدة لرتبية األحياء املائية، وســـــــالمة األغذية وتتبع منتجات تربية األحياء املائية، باإلضـــــــاف
  ).17(الفقرة  أهداف التنمية املستدامة املتصلة برتبية األحياء املائية

 
وطُلب إىل املنظمة احلرص على أن تكفل أنشــــــــــطة مبادرة النمو األزرق اليت أطلقتها يف جمال تربية األحياء املائية  -16

 مية القدرات من جانبها، خاصـــــــــة بالنســـــــــبة تســـــــــهيل احلصـــــــــول على املزيد من الدعم وتوطيد جهود املســـــــــاعدة الفنية وتن
 ).18(الفقرة  إىل مسائل جتارة األمساك لدى البلدان النامية مبا فيها الدول النامية اجلزرية الصغرية

 
 في منظمة األغذية والزراعة األسماكتقرير عن األنشطة المتصلة بتجارة 

 
معلومات شـــــــــاملة وجمدية وأشـــــــــادت باضـــــــــطالع إدارة مصـــــــــايد أثنت اللجنة الفرعية على األمانة ملا أتاحته من  -17

 ).19(الفقرة  األمساك وتربية األحياء املائية مبجموعة واسعة من األنشطة املتصلة بتجارة األمساك
 

وأّكدت اللجنة الفرعية على أمهية عمل املنظمة يف جمال بناء قدرات البلدان النامية، وحثت املنظمة على مواصلة  -18
لدعم الفين لتيسري الوصول إىل األسواق وسالمة األغذية البحرية. وأشارت اللجنة الفرعية إىل الصعوبات اليت تعاين تقدمي ا

منها بعض البلدان النامية من أجل حتقيق التنســــــــــــــيق الفعلي بني خمتلف األجهزة احلكومية الوطنية املعنية بتجارة األمساك 
  ).20(الفقرة  ير أو االشرتاطات الدوليةأجل تطبيق االشرتاطات املتصلة بالتصد من
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وأّكدت اللجنة الفرعية جمدًدا على أمهية االتفاق بشــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصــــيد غري القانوين  -19

ن دخول دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضــــــــاء عليه بالنســــــــبة إىل مواجهة الصــــــــيد غري القانوين وباعتباره أداة للوقاية م
ا إىل أمهية إجراءات بناء القدرات  أمساك غري قانونية إىل التجارة الدولية وإىل األســـواق احمللية. وأشـــارت اللجنة الفرعية أيضـــً
  القائمة حالًيا يف ما يتعلق بتنفيذ االتفاق املذكور لتســــــــــــــهيل مشــــــــــــــاركة البلدان النامية يف هذا اإلطار التشــــــــــــــريعي اجلديد

 .)21(الفقرة 
 

  ).22(الفقرة  قّرت اللجنة الفرعية بأمهية التتّبع باعتباره أداة هامة ملكافحة الصيد غري القانوينوأ -20
 

وأّكدت اللجنة الفرعية جمدًدا على أمهية التجارة باخلدمات اليت توفرها مصــــــــــــــايد األمساك ورّحبت باســــــــــــــتعراض  -21
للخرباء بشـــــأن التجارة باخلدمات اليت توفرها مصـــــايد األمساك األدبيات املقدم. واتفقت اللجنة الفرعية على عقد مشـــــاورة 

 واليت من شـــــــــأ�ا أن تتيح إجراء حتليل أكثر تفصـــــــــيال ضـــــــــمن نطاق واضـــــــــح املعامل. وأشـــــــــارت اللجنة الفرعية مع التقدير 
  ).23ة (الفقر  إىل الدعم املقدم من أعضاء االحتاد األورويب (منظمة عضو) للمسامهة يف مشاورة اخلرباء املذكورة

 
ورّحبت اللجنة الفرعية بتوطيد التعاون بني املنظمة واألجهزة املعنية األخرى، على غرار الدســتور الغذائي ومنظمة  -22

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــــــــادي والبنك الدويل واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة، خاصـــــــــــة يف ما يتعلق بقدرة املنظمة 
  ).24(الفقرة  ةعلى إسداء املشورة العلمي

 
وأعربت اللجنة الفرعية عن دعمها لعمل املنظمة الرامي إىل حتســــني النظام املنســــق لتوصــــيف الســــلع األســــاســــية  -23

  ).25(الفقرة  وترميزها بالنسبة إىل منتجات األمساك ومصايد األمساك ومواصلة التعاون مع منظمة اجلمارك العاملية
 

ة تعاون املنظمة مع منظمة التجارة العاملية، خاصــــة يف ما يتعلق باملفاوضــــات اجلارية وأيّدت اللجنة الفرعية بشــــدّ  -24
 حالًيا بشــــــــأن اإلعانات املقدمة ملصــــــــايد األمساك. وأشــــــــارت اللجنة الفرعية إىل الدور احلاســــــــم الذي تضــــــــطلع به املنظمة 

ملصايد األمساك، خاصة مع مراعاة احلاجة  من أجل إسداء مشورة اخلرباء لتسرتشد هبا املفاوضات بشأن اإلعانات املقدمة
إىل التوصـل إىل نتيجة إجيابية خالل املؤمتر الوزاري احلادي عشـر. وشـّددت اللجنة الفرعية على أمهية املسـاعدة الفنية وبناء 

 ).26القدرات يف ما يتعلق باإلعانات املقدمة ملصايد األمساك يف البلدان النامية (الفقرة 
 

نة الفرعية بعمل املنظمة املتصــل بأهداف التنمية املســتدامة، خاصــة املقاصــد املتعلقة بتجارة األمساك ورّحبت اللج -25
 من أهداف التنمية املســــــــتدامة، وحتديًدا اإلعانات املقدمة ملصــــــــايد األمساك. وأشــــــــارت اللجنة الفرعية  14ضــــــــمن اهلدف 

من أهداف  14إىل االلتزامات الطوعية، مبا فيها اإلجراءات الرامية إىل بناء القدرات، املســّجلة لدى املنظمة لتنفيذ اهلدف 
 خالل الفرتة ذي ُعقــد يف نيويورك، الواليــات املتحــدة األمريكيــةالتنميــة املســــــــــــــتــدامــة، خالل املؤمتر بشـــــــــــــــأن احمليطــات الــ

 ).27(الفقرة  2017يونيو/حزيران  9إىل  5من 
  



6  COFI/2018/4 

 

 وارتباطها بالتجارة األسماكاالستدامة االجتماعية في سالسل قيمة مصايد 
 

ة مســـائل االســـتدامة رّحبت اللجنة الفرعية بإدراج االســـتدامة االجتماعية على جدول األعمال وأّكدت على أمهي -26
االجتماعية وجدواها الكربى يف سلسلة القيمة، خاصة اإلقرار حبقوق اإلنسان وحقوق العمل ومحايتها يف سالسل القيمة 
ا بأن تواصـــــل املنظمة تعزيز عملها يف هذا اجملال بصـــــورة شـــــاملة يف ضـــــوء  الوطنية والدولية. وأوصـــــت اللجنة الفرعية أيضـــــً

ون الوثيق مع املنظمات الشــــــــــريكة الدولية مبا فيها منظمة العمل الدولية واملنظمة البحرية الدولية واليتها الواضــــــــــحة وبالتعا
ومؤمتر األمم املتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة (األونكتـــاد) ومكتـــب األمم املتحـــدة املعين بـــاملخـــدرات واجلرميـــة ومنظمـــة التعـــاون 

 ).28(الفقرة  والتنمية يف امليدان االقتصادي وغريها من املنظمات
 

 وأشـــــــــارت اللجنة الفرعية إىل األمهية احملورية للقضـــــــــايا االجتماعية والعرقية بالنســـــــــبة إىل مسعة القطاع وشـــــــــّددت  -27
على مســـؤولية القطاع نفســـه جتاه من يعملون يف ســـالســـل القيمة الســـمكية وبالنســـبة إىل اســـتدامة ســـبل عيش اجملتمعات 

 ).29(الفقرة  األمساك وجتهيزها وتوزيعها واالجتار هبااحمللية اليت تعتمد على إنتاج 
 

وأقّر األعضــــاء بالروابط القائمة بني الصــــيد غري القانوين وانتهاك حقوق اإلنســــان وحقوق العمل يف هذا القطاع،  -28
د األمساك مع التشــــــديد على احلاجة إىل توطيد التعاون بني الوكاالت، مبا يشــــــمل التعاون بني الســــــلطات اليت متثل مصــــــاي

ا صــــــــــــــكوك من قبيل االتفاق بشــــــــــــــأن التدابري   والعمل واملوانئ والوظائف املعنية األخرى، على حنو ما تنص عليه أيضــــــــــــــً
 ).30(الفقرة  اليت تتخذها دولة امليناء

 
وشـــّددت اللجنة الفرعية على أمهية تطبيق اخلطوط التوجيهية الطوعية لضـــمان اســـتدامة مصـــايد األمساك الصـــغرية  -29
جم يف ســـياق األمن الغذائي والقضـــاء على الفقر (اخلطوط التوجيهية) وما يرافقها من ُ�ج قائمة على حقوق اإلنســـان احل

 وفرص إلشــــراك وتعزيز اجملتمعات احمللية املنتجة لألمساك وتشــــجيع التشــــاور مع أصــــحاب املصــــلحة احملليني ومع املنظمات 
واصـــل تقدمي املســـاعدة لتطبيق اخلطوط التوجيهية املذكورة وأن تذكي الوعي غري احلكومية ومشـــاركتها. وجيدر باملنظمة أن ت

 ).31(الفقرة  بأمهية حقوق اإلنسان وحقوق العمل القائمة حالًيا جلميع العاملني يف قطاع األمساك
 

 وأفاد األعضــــــــاء عن اجلهود املبذولة من قبل احتادات قطاع األغذية البحرية، باإلضــــــــافة إىل الســــــــلطات احلكومية،  -30
من أجل وضـــــــــــــع معايري ومواصـــــــــــــفات للحماية االجتماعية (مثل رعاية الطفل واألم، حقوق العامالت يف قطاع األمساك) 

جتهيز األمساك) والتدابري املتخذة للمســـاعدة يف تطبيق األنظمة  والســـالمة والصـــحة املهنيتني، (مثل الســـالمة يف البحار ولدى
اخلاصة بالعمل واملعايري املتعلقة مبراحل سلسلة القيمة أو القطاع بأكمله. وأّكد األعضاء على التدبري املتخذة لتطبيق أحكام 

ني الوطين واإلقليمي ولوضــــع تدابري بشــــأن العمل يف قطاع صــــيد األمساك على املســــتوي 188اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
وطنية تســــــتوجب، مثالً، إعادة حتديد علم الســــــفن األجنبية اليت تقوم بعمليات الصــــــيد يف املياه اإلقليمية وشــــــهادات حقوق 

 ).32(الفقرة  كاإلنسان يف مصايد األمساك وتنمية القدرات يف جمال حقوق اإلنسان وحقوق العمل يف قطاع مصايد األمسا
 

طلب األعضــــــــاء حصــــــــول البلدان النامية على املســــــــاعدة الفنية والدعم لتنمية القدرات من قبل املنظمة ملعاجلة و  -31
مســــائل االســــتدامة االجتماعية والســــياســــات والتدابري اليت من شــــأ�ا أن تعزز مســــامهات كل من ســــالســــل قيمة مصــــايد 
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مكية يف توليد الدخل وفرص العمل ويف حتقيق التنمية األمساك، مبا فيها األمساك الصــــــغرية احلجم، وســــــالســــــل القيمة الســــــ
االقتصـــادية يف الســـياقات احمللية والوطنية. وجرى التذكري بأّن املعايري االجتماعية، مبا فيها حقوق اإلنســـان وحقوق العمل، 

 ).33(الفقرة  جيب أن تسري على الدول املستوردة واملصّدرة على حد سواء
 

ة إىل املهام املعقدة والتحديات اخلاصة مبصايد األمساك املرتبطة مبعاجلة القضايا االجتماعية وأشارت اللجنة الفرعي -32
ذات الصلة حبقوق اإلنسان وحقوق العمل يف سالسل القيمة السمكية ومصايد األمساك، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص 

 بأن تبحث املنظمة  اللجنة الفرعية أوصـــــــــــتمهام تطبيق الصـــــــــــكوك واخلطوط التوجيهية القائمة ذات الصـــــــــــلة وتنفيذها. و 
يف إمكانية العمل، بالتعاون الوثيق مع املنظمات الشـــــــريكة وأصـــــــحاب املصـــــــلحة املهتمني، من أجل إعداد وثيقة توجيهية 
ملساعدة العاملني يف سالسل القيمة السمكية على تنفيذ ما هو قائم من صكوك ومعايري وتدابري تشمل السلوك املسؤول 

 ).34(الفقرة  األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ومعايري العمل الدولية يف جمال
 

 الحد من الفاقد والمهدر من األسماك
 

وأقّرت اللجنة الفرعية إقراراً واســــــــعاً بأمهية احلد من الفاقد واملهدر من األغذية يف ســــــــياق األمن الغذائي والتغذية  -33
سّلمت بأن احلد من الفاقد واملهدر من األغذية يف سلسلة القيمة السمكية يشّكل وبعمل املنظمة يف هذا اجملال. كما أ�ا 

 ).35(الفقرة  مساعي حتقيق اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية عنصراً مهماً من
 

وشـــــــــــّددت اللجنة الفرعية على الطابع املعّقد واملتعدد األوجه للفاقد واملهدر من األغذية يف ســـــــــــالســـــــــــل القيمة  -34
ســــــــــــــمكية وعلى احلقيقة البســــــــــــــيطة املتمثلة يف أن األمساك تشــــــــــــــكل أغذية، وعلى هذا النحو، ينبغي اســــــــــــــتخدامها ال

 .)36(الفقرة  كامالً  استخداماً 
 

 وأخذت اللجنة الفرعية علماً بأن البلدان املتقّدمة والنامية ســــــــــــــتتبع أولويات خمتلفة عند معاجلة الفاقد واملهدر  -35
 ى الوطين، وأنــه يتعّني على املنظمــة الرتكيز على دعم البلــدان النــاميــة يف تقييم الفــاقــد واملهــدر من األغــذيــة على املســــــــــــــتو 

 ).37(الفقرة  من األغذية يف سالسل القيمة السمكية مع التشديد على مصايد األمساك الصغرية احلجم
 

ال بنـــاء القـــدرات الفنيـــة لتمســــــــــــــــت الـــدعم يف جمـــإوأحـــاطـــت اللجنـــة الفرعيـــة علمـــًا بـــأن بعض البلـــدان النـــاميـــة  -36
والتكنولوجية على تقييم الفاقد واملهدر من األغذية واحلد منهما، مبا يغطي بالقضـــــــــــــايا اخلاصـــــــــــــة مبرحلة ما بعد الصـــــــــــــيد 

 ).38(الفقرة  زاملرجتع واملصيد العرضي واملناولة بعد الصيد والتخزين والتجهي واملصيد
 

اليت بّلغت عنها البلدان األعضــــــــــــــاء للحد من الفاقد واملهدر من األغذية وأحاطت اللجنة الفرعية علماً بالربامج  -37
يغطي جمموعة واســــعة من العناصــــر على امتداد ســــلســــلة القيمة الســــمكية. وتضــــمنت األمثلة أشــــكال خمتلفة من إدارة  مبا

األطر القانونية، وخطط املصــــــــيد العرضــــــــي واملصــــــــيد املرجتع واســــــــتخدامهما، وتطوير البنية التحتية، والتقدم التكنولوجي، و 
 ).39(الفقرة  العمل والسياسات، واحلوافز االقتصادية، وتوعية الرأي العام، واالسرتاتيجيات املركزة على التغذية
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وشّددت اللجنة الفرعية على أمهية الشراكات لضمان مشاركة أصحاب املصلحة املعنيني من احلكومات واجملتمع  -38

 ).40(الفقرة  احمللية يف حتديد املسار املؤدي إىل احلد من الفاقد واملهدر من األغذية يف القطاع املدين والقطاع واجملتمعات
 

وأعربت اللجنة الفرعية عن دعمها القوي لعمل املنظمة املمّول من حكومة النرويج والرامي إىل إنشــــــاء مســــــتودع  -39
ية يف سالسل القيمة السمكية. وأعرب بعض األعضاء عاملي جترييب يتضمن توجيهات للحد من الفاقد واملهدر من األغذ

عن اهتمامهم باملشــاركة يف إنشــاء مســتودع التوجيهات القائم على شــبكة اإلنرتنت، ودعا إىل توفري املزيد من الدعم املايل 
 ).41(الفقرة  لتوسيع نطاق العمل رهناً بنجاح الفرتة التجريبية

 
 لمصيدالخطوط التوجيهية الطوعية لخطط توثيق ا

 
بـاعتمــاد مؤمتر املنظمــة للخطوط التوجيهيــة الطوعيــة خلطط توثيق املصــــــــــــــيــد يف يوليو/متّوز  رّحبــت اللجنــة الفرعيــة -40

، مسلطة الضوء على دورها املهم يف حتقيق استدامة مصايد األمساك، إىل جانب كفاءهتا يف منع التجارة باملنتجات 2017
 .)42(الفقرة  )COF/2018/Inf.10 الوثيقة( القانوينالسمكية املتأتية من الصيد غري 

 
 وأعربــت اللجنــة الفرعيــة عن دعمهــا لعمــل املنظمــة املقرر يف جمــال التوعيــة خبطط توثيق املصــــــــــــــيــد. وشـــــــــــــــّددت  -41

على مدى تكامل هذه اخلطط مع صـــــــــــكوك ومبادرات دولية أخرى على غرار االتفاق بشـــــــــــأن التدابري اليت تتخذها دولة 
 فضــــــــــالً عن احلاجة إىل برامج تكاملية  ،وســــــــــفن النقل املربّدة وســــــــــفن التموينامليناء، والســــــــــجّل العاملي لســــــــــفن الصــــــــــيد 

ذات جدوى اقتصــــادية يف جمايل تنفيذ خطط توثيق املصــــيد وبناء القدرات حتقيقاً هلذه الغاية. كما ســــّلطت اللجنة الفرعية 
األجهزة اإلقليمية وأصـــــــــــــحاب الضـــــــــــــوء على الدور الذي تؤديه املنظمات اإلقليمية إلدارة مصـــــــــــــايد األمساك، وغريها من 

املصلحة املعنيني من القطاع، يف تنفيذ هذه اخلطط، إىل جانب االضطالع بأنشطة بناء القدرات، ال سيما على املستوى 
 ).43(الفقرة  اإلقليمي

 
وشــــــــــــــّددت اللجنة الفرعية على أن تكون خطط توثيق املصــــــــــــــيد قائمة على األدلة وأال تتحول إىل حواجز فنية  -42
لزوم هلا أمام التجارة، مع تســــــــــليط الضــــــــــوء على فائدة املواءمة لتفادي االزدواجية والتكاليف غري الضــــــــــرورية بالنســــــــــبة  ال
 ).44(الفقرة  املستخدمني إىل
 

وإن اللجنة الفرعية، مبوازاة اإلشـــــــــارة إىل أمهية العديد من املكونات املدرجة يف برنامج املســـــــــاعدة العاملي املقرتح،  -43
صــــــية مفادها أن إنشــــــاء برنامج منفصــــــل هلذه الغاية أمر ســــــابق ألوانه. واقرتحت اللجنة الفرعية أن تقوم املنظمة قّدمت تو 

 ).45مرحلة الحقة باإلبالغ عن أفضل املمارسات بناًء على جتارب التنفيذ على املستويني الوطين واإلقليمي (الفقرة  يف
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 ذية وسالمتهاآخر المعلومات عن األنشطة المتصلة بجودة األغ
 والنفاذ إلى األسواق

 
بإســــداء املشــــورة العلمية إىل هيئة  املتعلقو ســــّلطت اللجنة الفرعية الضــــوء على أمهية العمل الذي تقوم به املنظمة  -44

الدســـــتور الغذائي بناء على نتائج اجتماعات أجهزة تقييم املخاطر املشـــــرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـــــحة 
ة تطوير نظمها العاملية. كما وافقت على املســــــــــاعدة الفنية املقّدمة إىل البلدان النامية وتلك اليت متر مبرحلة انتقالية ملواصــــــــــل

 ).46(الفقرة  األسواق اخلاصة مبراقبة سالمة األغذية وإدارهتا وتيسري النفاذ إىل
 

وأعربت اللجنة الفرعية عن تأييدها القوي الســـتمرار املنظمة يف العمل بالتعاون الوثيق مع منظمة الصـــحة العاملية  -45
ة باألمساك، ورأت أن هذا العمل ينبغي أن حيظى مبا يكفي وخمتلف جلان الدســــتور الغذائي اليت تعىن بالقضــــايا ذات الصــــل

من التمويل لضـــــــــــــمان االســـــــــــــتمرار يف إســـــــــــــداء املشـــــــــــــورة العلمية العالية اجلودة إىل عملية الدســـــــــــــتور الغذائي اخلاصـــــــــــــة 
 ).47(الفقرة  املواصفات بوضع

 
 لعـامليـة لصــــــــــــــحـة احليوان وأعرب عن الـدعم لكـل من العمـل املشــــــــــــــرتك مع منظمـة الصــــــــــــــحـة العـامليـة واملنظمـة ا -46

 بشـــــأن مقاومة مضـــــادات امليكروبات، والعمل املشـــــرتك مع منظمات دولية أخرى بشـــــأن تداعيات اجلزيئات البالســـــتيكية 
 ).48(الفقرة  على البيئة والكائنات احلية املائية وسالمة األغذية

 
لدان النامية لبناء القدرات يف جمال النظم وناشــــدت اللجنة الفرعية املنظمة مواصــــلة تقدمي املســــاعدة الفنية إىل الب -47

احلكومية ملراقبة األغذية، ودعم اجملتمعات احمللية اليت تعتمد على مصـــايد األمساك الصـــغرية احلجم باســـتخدام تكنولوجيات 
بســـــيطة تكفل ســـــالمة األغذية اســـــتناداً إىل املواصـــــفات واخلطوط التوجيهية ومدونات املمارســـــات الصـــــادرة عن الدســـــتور 
الغذائي. وأحاطت اللجنة الفرعية علماً بأن بعض البلدان النامية التمســــــــــــت الدعم لتحديد الفرص املتاحة جلمع البيانات 

 ).49(الفقرة  دعماً لوضع مواصفات
 

 آخر المعلومات عن األنشطة المتصلة باتفاقية التجارة الدولية
 البرية المهددة باالنقراض بأنواع الحيوانات النباتات

 
أبدت اللجنة الفرعية دعمها املتواصـــل للتعاون بني املنظمة واالتفاقية مبوجب مذكرة التفاهم املشـــرتكة بني املنظمة  -48

ا املنظمة على مواصــــلة تعاو�ا وتنســــيقها يف ما بني خمتلف 2006واالتفاقية املربمة يف عام  . وشــــّجعت اللجنة الفرعية أيضــــً
باملســـــائل املتصـــــلة باالتفاقية، مثالً مع الســـــلطات الوطنية املعنية مبصـــــايد األمساك الوكاالت والصـــــكوك املعنية يف ما يتعلق 

 ).50واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك والسلطات (الفقرة 
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وأيّدت اللجنة الفرعية مســـــامهة املنظمة اإلجيابية يف الدعوة إىل عقد اجتماع لفريق اخلرباء االســـــتشـــــاري للمنظمة  -49
تقييم االقرتاحات املقدمة من االتفاقية وأعربت عن تأييدها لعقد اجتماع لفريق اخلرباء االســــــــــــتشــــــــــــاري للمنظمة  من أجل

االتفاقية  إلدراج األنواع املائية املستغلة جتاريّا على القوائم أو حذفها منها واليت سينظر فيها مؤمتر األطراف الثامن عشر يف
 ).51(الفقرة 

 
 

ا على مراعاة تقرير فريق اخلرباء وأشــــــــارت اللجنة ا -50 لفرعية إىل ضــــــــرورة أن تعمل املنظمة مع أمانة االتفاقية حرصــــــــً
االســــتشــــاري يف املنظمة والتوصــــيات ذات الصــــلة بشــــأن االقرتاحات املقدمة إىل االتفاقية مراعاة كاملة يف املرحلة الســــابقة 

 أّن املنظمــــة هي اجلهــــاز املختص يف األمم املتحــــدة النعقــــاد مؤمتر األطراف يف االتفــــاقيــــة وخاللــــه، مع اإلشـــــــــــــــــارة إىل
 ).52(الفقرة  بشأن مصايد األمساك

 
وشـــــــــّجعت اللجنة الفرعية الدول األعضـــــــــاء يف املنظمة اليت هي أيضـــــــــا أطراف يف االتفاقية على ضـــــــــمان إتاحة  -51

بعملية اإلدراج على قوائم االتفاقية اخلربات يف جمال مصــــــــايد األمساك لوفود البلدان املســــــــؤولة عن صــــــــنع القرارات املتعلقة 
 ).53(الفقرة  احلذف منها أو
 

 وطلبــت اللجنــة الفرعيــة من املنظمــة العمــل مع أمــانــة االتفــاقيــة لضــــــــــــــمــان اســــــــــــــتنــاد املعلومــات املتعلقــة بــاألنواع  -52
غ عنها مبوجب عملية اليت يُبحث يف إمكانية إدراجها يف مرفقات االتفاقية إىل أفضــــــــــــــل املعلومات العلمية املتاحة واإلبال

منظمة وحسنة التوقيت ومتسقة وشفافة تقدم لألعضاء توجيهات واضحة ومسبقة قبل انعقاد مؤمتر األطراف يف االتفاقية، 
 ).54إلفساح ما يكفي من الوقت الختاذ القرارات املستنرية (الفقرة 

 
 أن تنظر إذا أمكن يف احتمــال تغيري  وقــد طلــب بعض األعضـــــــــــــــاء إىل املنظمــة، بــالتعــاون مع أمــانــة االتفــاقيــة، -53

 املهل النهائية لعرض املقرتحات، كي يتمكن األعضــــــاء من ضــــــمان وقت كاف للنظر يف املشــــــورة العلمية ويف التوصــــــيات 
  ).55(الفقرة 

 
وســـــّلطت اللجنة الفرعية الضـــــوء على مدى تعقيد تطبيق متطلبات االتفاقية واقرتحت أن تواصـــــل املنظمة عملها  -54

ال بناء القدرات الالزمة، خاصــــــــــــة يف البلدان النامية، من أجل تعزيز إدارة مصــــــــــــايد األمساك لتنفيذ أحكام االتفاقية يف جم
 ).56(الفقرة 

 
وأحيطت اللجنة الفرعية علما بالتقرير املقبل الذي حيمل عنوان "إدارة مصـــــــــايد األمساك لالســـــــــتخدام املســـــــــتدام  -55

نظم املتغرية: حتســــني املعرفة بتأثري قوائم االتفاقية وتداعياهتا." وقد طرح عضــــوان تســــاؤالت للموارد البحرية احلية مبواجهة ال
بشـــأن صـــالحيات املنظمة للقيام هبذه الدراســـة. وأعلنت اللجنة الفرعية أيضـــاً أنه بســـبب قصـــر الفرتة الزمنية املتاحة اعتباراً 

 ).57وانه (الفقرة من تنفيذ القوائم، يعترب إجراء حتليل لفعاليتها سابقاً أل
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وشــــّجع بعض األعضــــاء املنظمة على إجراء اســــتعراضــــات شــــاملة للتأثريات النامجة عن قوائم االتفاقية يف صــــون  -56
  ).58(الفقرة  االجتماعية للمجتمعات اإلقليمية-املوارد السمكية وإدارهتا، وكذلك يف اجلوانب االقتصادية

 
الطويلة بعد اإلدراج يف القوائم وهي فرتة ضـــــــرورية لبلورة االســـــــتنتاجات بعدم وأبرز بعض األعضـــــــاء الفرتة الزمنية  -57

 الضـــــــــرر يف االتفاقية بالنســـــــــبة إىل األنواع املدرجة ضـــــــــمن املرفق الثاين باالتفاقية، وكذلك احلاجة القائمة لدى األعضـــــــــاء 
 ).59إىل احلصول على املساعدة لتنفيذ األحكام اخلاصة باالتفاقية (الفقرة 

 
وأيّدت اللجنة الفرعية أخذ املنظمة بزمام مبادرة بشأن فهم مصايد األمساك والتجارة بالنسبة إىل منتجات أمساك  -58

 ).60القرش والراي من غري الزعانف، وهو موضوع غري مفهوم أو موثّق على أكمل وجه (الفقرة 
 

وأيّدت اللجنة الفرعية التعاون القائم بني املنظمة واالحتاد العاملي حلفظ الطبيعة (االحتاد)، وال ســــــــيما يف ســــــــياق  -59
اســـــــــــتعراض القائمة احلمراء لالحتاد، إلجياد أوجه تكامل واختالف يف اســـــــــــتخدام مؤشـــــــــــرات حالة املوارد البحرية، بغرض 

 ).61تشجيع تنسيق املمارسات وتوحيدها (الفقرة 
 

وطلبت اللجنة الفرعية إىل املنظمة أن حتّسن نشرها للمعلومات يف اجملال العام بشأن حالة األنواع املائية املستغلة  -60
جتاريًا وإدارهتا مبا يشـــــــــمل معلومات عن املســـــــــائل املتصـــــــــلة باالتفاقية. واعترب بعض األعضـــــــــاء أن هذا األمر قد يســـــــــاعد 

 ).62مها بعض جمموعات الدعوة واملناصرة يف وسائل اإلعالم (الفقرة التصّدي للمعلومات املضللة اليت تعم يف
 

 تأثير المناطق البحرية المحمّية على سبل العيش والتجارة وإمدادات أسماك المائدة واستهالكها
 

رّحبت بإدراج هذا البند على جدول األعمال، مشـــــــــــرية إىل التداعيات األوســـــــــــع نطاقًا على إمدادات مصـــــــــــايد  -61
 ).63األمساك والتجارة فيها نتيجة إنشاء مناطق حممية حبرية (الفقرة 

 
فيــدة لإلدارة واعتربت اللجنــة الفرعيــة أّن اإلدارة املكــانيــة، على غرار اســــــــــــــتخــدام املنــاطق احملميــة البحريــة، أداة م -62

املستدامة ملصايد األمساك، خاصة إذا كانت النهج قائمة على أسس علمية وعلى معرفة أصحاب املصلحة وجيري تكييفها 
من حيــث التنفيــذ واإلدارة بغيــة حتقيق أهــداف حمــددة. ولكن ينبغي تكملــة املنــاطق احملميــة البحريــة بتــدابري فعــالــة أخرى 

 .)64(الفقرة  يكولوجي إلدارة مصايد األمساكلإلدارة كجزء من �ج النظام اإل
 

وأشــــــــــــــارت اللجنة الفرعية إىل االســــــــــــــتثمارات الكبرية للقدرات واملوارد اليت جيري القيام هبا لتنفيذ املناطق احملمية  -63
حلاجة البحرية، واليت ميكن حتويل مســــــــارها عن جوانب إدارة مصــــــــايد األمساك الرئيســــــــية األخرى. وأبرزت اللجنة الفرعية ا

القائمة إىل أن توفّر املنظمة الدعم لألعضـــــاء هبذا اخلصـــــوص نظراً إىل الطائفة الواســـــعة من النهج املختلفة املطلوبة لتطبيق 
  ).65املناطق احملمية البحرية (الفقرة 
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وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها للنهج املتوازن والعلمي الذي تتبعه املنظمة يف تعاملها مع املســـــــــائل اخلاصــــــــة  -64
باملناطق احملمية البحرية، وذلك من خالل مراعاة مبدأي االستخدام والصون املستدامني مع اإلقرار يف الوقت ذاته باملسائل 

 ).66االجتماعية والثقافية الرئيسية (الفقرة 
 

وطلبت اللجنة الفرعية إىل املنظمة مواصـــــلة حتســـــني مســـــتوى التواصـــــل بشـــــأن املعلومات العلمية والفنية اخلاصـــــة  -65
باملناطق احملمية البحرية، مبا يف ذلك ما يتعلق بتأثرياهتا اإلجيابية والســـلبية على مصـــايد األمساك والتجارة باألمساك واملســـائل 

 ).67ة االجتماعية والثقافية (الفقر 
 

 11 من أهداف التنمية املســــــتدامة واهلدف 5-14وأقّرت اللجنة الفرعية باملبادرات واملقاصــــــد الدولية (مثل اهلدف  -66
من أهداف آيتشـــي للتنوع البيولوجي). وأقّرت اللجنة الفرعية تفســـري املنظمة والذي مفاده أنه يتعني اســـتخدام املناطق احملمية 
البحرية كوسيلة لبلوغ األهداف املنشودة وليس كهدف يف حد ذاته. وأعرب بعض األعضاء عن قلقه إزاء الغاية اليت وضعها 

 ).68(الفقرة  يف املائة لتغطية "مناطق حظر الصيد واجلمع" يف املناطق احملمية البحرية 30ي االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة وه
 

وســـــّلط بعض األعضـــــاء الضـــــوء على أّن "تدابري فعالة أخرى مبنية على املنطقة" اليت ليســـــت بالضـــــرورة "مناطق  -67
ســــــتويني الوطين والدويل لضــــــمان إدارة مصــــــايد حظر الصــــــيد واجلمع " يف املناطق احملمية البحرية، هي �ج مقبولة على امل

 ).69من أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي) (الفقرة  11األمساك وصون التنوع البيولوجي (على غرار اهلدف 
 

وشــــــّجعت اللجنة الفرعية املنظمة على مواصــــــلة تعاو�ا وتنســــــيقها مع الســــــلطات الوطنية والوكاالت والصــــــكوك  -68
تصــــلة باملناطق احملمية البحرية، مثل التعاون بني املنظمات اإلقليمية إلدارة مصــــايد األمساك ومنظمات املعنية يف املســــائل امل

 ).70(الفقرة  البحار اإلقليمية من خالل مبادرة احمليطات املستدامة
 

ائج وأبرزت اللجنة الفرعية مدى تعقيد تطبيق املناطق احملمية البحرية، ورحبت وشــــــــــــــجعت جمدداً بتشــــــــــــــاطر نت -69
دراسات احلاالت اليت جتريها املنظمة، وال سيما احلاالت الناجحة، يف ما خيص معلومات وجتارب األعضاء يف جمال األطر 

 ).71(الفقرة  واخلطوط التوجيهية السياساتية والنهج املتبعة والنتائج احملققة من خالل املبادرات الوطنية واإلقليمية
 

وأشـــــــارت اللجنة الفرعية إىل الصـــــــعوبات اجلارية خاصـــــــة بالنســـــــبة إىل البلدان النامية، لتحقيق غايات العمليات  -70
 الدولية يف ما يتعلق بتطبيق املناطق احملمية البحرية. واقرتحت اللجنة الفرعية أن تســــــــــــــند املنظمة األولوية لتنمية القدرات 

مبا يف ذلك القضايا االجتماعية والثقافية وتطوير سبل عيش بديلة مبا ميّكن من أجل مواجهة التحديات العلمية واإلدارية، 
  ).72من إعادة ختصيص املوارد عند تطبيق املناطق احملمية البحرية (الفقرة 
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 تأثير تغير المناخ على مستقبل إمدادات األسماك واالتجار بها واستهالكها
 

وســــّلطت الضــــوء على أمهية هذه املســــألة، مبا يف ذلك التأثريات احملتملة رّحبت اللجنة الفرعية باملعلومات الواردة  -71
ا إىل مدى تعقيدها خاصــة يف ما يتعلق بتقييم التداعيات احلالية واملقبلة. وعرض  على االســتهالك والتجارة. وأشــارت أيضــً

 ا يف ذلــك التغيريات اليت طرأت األعضـــــــــــــــاء معلومــات عن االجتــاهــات الوطنيــة واإلقليميــة األخرية املتعلقــة بتغري املنــاخ، مبــ
 على توزيع بعض األرصـــــــدة الســـــــمكية، األمر الذي قد يؤدي إىل صـــــــعوبات يف املفاوضـــــــات بشـــــــأن األرصـــــــدة املشـــــــرتكة 

 ).73(الفقرة 
 

وأفاد األعضــاء عن االســرتاتيجيات الوطنية األخرية اليت رّكزت على إدارة موارد املصــايد على حنو أفضــل وشــّددوا  -72
إدراج آثار تغري املناخ وتدابري التكيف ذات الصلة، يف سياسات إدارة مصايد األمساك والربامج اإلمنائية. وأشار  على أمهية

 ).74(الفقرة  األعضاء أيًضا إىل ضرورة تناول مصايد األمساك من ضمن سياسات وبرامج تغري املناخ اإلمجالية
 

يت تضـــــــطلع هبا إدارة مصـــــــايد األمساك الســـــــليمة واملرنة واملتينة وشـــــــّددت اللجنة الفرعية على الوظيفة الرئيســـــــية ال -73
القائمة على أسس علمية، باعتبارها األداة الرئيسية للتعامل مع التغيريات والتحديات املناخية والبيئية اليت تواجهها مصايد 

أدوات إدارة املصــــــــايد اليت يتعني األمساك. وال تزال منظمة األغذية والزراعة املنظمة الرئيســــــــية إلســــــــداء املشــــــــورة حول نوع 
اســـــتخدامها وبناء القدرات املتصـــــلة هبا. وأشـــــارت اللجنة الفرعية إىل ضـــــرورة أال تقتصـــــر أي توجيهات وأي أنشـــــطة لبناء 

 ).75للقدرات على البلدان األقل منًوا والبلدان اجلزرية الصغرية النامية على حنو ما تشري إليه الوثيقة (الفقرة 
 

الرتكيز  بت اللجنة الفرعية بإدراج تأثري تغري املناخ على جدول األعمال، فإ�ا شــــــــــــــّددت على أّن حموروإذ رحّ  -74
الرئيسي للجنة الفرعية ينبغي أن يظل املسائل املتصلة مباشرة بالتجارة واألسواق واليت متلك كل من اللجنة الفرعية واملنظمة 

 ).76(الفقرة  مقارنةبالنسبة إليها كفاءات فنية ووالية واضحة وميزة 
 

 من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد 11رصد تنفيذ المادة 
 

رّحبت اللجنة الفرعية بالتحليل الشــــــــــــامل للردود الواردة وأعربت عن تقديرها ألعضــــــــــــاء املنظمة على معدل الرد  -75
 ).77(الفقرة  املمتاز واملستمر يف التزايد على االستبيان

 
وشّددت اللجنة الفرعية على ضرورة إبقاء االستبيان حمّدثًا حبيث تربز فيه املسائل اجملدية واملتطورة، على أن يبقى  -76

  ).78سهل االستخدام وحيافظ على سرية املعلومات (الفقرة 
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 بيانات المراقبين
 

توّجه كل من التحالف الدويل الحتادات مصــايد األمساك ومركز معلومات الســوق واخلدمات االســتشــارية اخلاصــة  -77
باملنتجات الســـــمكية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ومركز تنمية مصـــــايد األمساك يف جنوب شـــــرق آســـــيا والصـــــندوق 

لفرصـــــة اليت أتاحتها هلا للمشـــــاركة يف هذا االجتماع وأثنت مجيًعا العاملي حلفظ الطبيعة، بالشـــــكر إىل اللجنة الفرعية على ا
 ).79على اللجنة الفرعية باعتبارها منتدى للنقاش املفتوح والصريح حول قضايا التجارة واألسواق (الفقرة 

 
 انتخاب رئيس ونواب رئيس الدورة السابعة عشرة للجنة الفرعية المختصة 

 ايد األسماكبتجارة األسماك التابعة للجنة مص
 

 رئيســة للجنة الفرعية. ومت التأكيد على الســيدة )إســبانيا(Aurora de Blas Carbonero  ّمت انتخاب الســيدة -78

Reina Sotillo de Galgano )يف منصبها كنائب أول للرئيسة. وانتخب كّل من السنغال ونيوزيلندا كنائبني  )األرجنتني
 ).80آخرين للرئيسة (الفقرة 

 
 ئل أخرىأية مسا

 
رحبت اللجنة الفرعية بإدراج نقاط جديدة يف جدول األعمال مثل املناطق احملمية البحرية وتغري املناخ والعمل  -79

واملســـائل االجتماعية. ولكنها أكدت جمدداً على ضـــرورة اســـتمرار اللجنة الفرعية يف الرتكيز أســـاســـاً على القضـــايا املتصـــلة 
 جتارة األمساك واملنتجات الســــــــــمكية. وقد اقرتح عدد من املواضــــــــــيع اإلضــــــــــافية على األمانة  بالعوامل اجلوهرية اليت تؤثر يف

  ).81لكي تنظر يف إمكانية إدراجها يف الدورات املقبلة (الفقرة 
 

وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها آلخر املعلومات اليت أتاحتها مجهورية كوريا عن حالة اجلامعة العاملية ملصــــايد  -80
 ).82األمساك وشّجعت املنظمة ومجهورية كوريا على وضع االتفاق الرمسي إلنشاء هذه اجلامعة يف صيغته النهائية (الفقرة 

 
 ، أمني اللجنـــة الفرعيـــة وعضــــــــــــــو يف األمـــانـــة Audun Lem دكتورللـــوأعربـــت اللجنـــة الفرعيـــة عن تقـــديرهـــا  -81

، على مســـــامهته القيمة يف عملها، متمنية له التوفيق يف مهامه اجلديدة كنائب ملدير إدارة مصـــــايد األمساك 1998 منذ عام
 ).83األحياء املائية (الفقرة  وتربية

 
 موعد ومكان انعقاد الدورة السابعة عشرة

 
الســـــــتضـــــــافة دورهتا الســـــــابعة عشـــــــرة يف مدينة فيغو.  إســـــــبانيااللجنة الفرعية بالدعوة الكرمية املوجهة من رّحبت  -82

د املدير العام ترتيبات الدورة وموعد ومكان انعقادها بالتشــــــاور مع الرئيس يف ضــــــوء جدول االجتماعات الدولية وســــــيحدّ 
  ).84(الفقرة 
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 الالحقةألنشطة ااألحداث و آخر المعلومات عن  -ثالثاً 
 عشرة للجنة الفرعية  لسادسةاللدورة 

 
التجارة بشأن عشرة، مشاورة للخرباء  دسةالسايف دورهتا للجنة الفرعية ابه  تأوصعقدت املنظمة، على حنو ما  -83
 . وشــــــــارك 2018 ارآذ/مارس 22إىل  20من خالل الفرتة د األمساك يف غوتنربغ، الســــــــويد، يصــــــــااملتصــــــــلة مبدمات اخليف 
 لقضـــــايا ذات الصـــــلةلوصـــــف تقدمي حتديد و  وقد متثل هدفها يفخبرياً.  22 كومة الســـــويدهذه املشـــــاورة اليت مّولتها حيف 

هلذه املســــــــــألة.  ياً أول اً إطار مبا يتيح د األمساك، يدمات مصــــــــــااملتصــــــــــلة خبيف جمال التجارة  عملالمن  مزيدإجراء املنظمة للب
 التعاريف، مســــــألة شــــــاورة اخلرباء ملالتقرير النهائي عاجل واســــــع. و ال هااخلدمات ونطاقهذه تعقيد مدى  شــــــاتات النقوأكدّ 

. احلجم واألثر ذات الصــلةتقييمات بلورة منظورات قطرية، و و الوصــول، املرتبطة باتفاقات  خلدماتامبا يف ذلك خصــائص 
 . COFI/2018/SBD.4 وثيقةباعتباره الويرد موجز للتقرير 

 
 املزيد مشـــــــاورة اخلرباء، خلصـــــــت إىل ذلك كما   ،د األمساكيصـــــــااملتصـــــــلة مبدمات اخلأمهية التجارة يف وتقتضـــــــي  -84
ذات التنمية املســــتدامة أهداف مع مقاصــــد و ة امللقاة على عاتقها واليالمع  شــــياً اهذا املوضــــوع متاملنظمة بشــــأن عمل من 

البلدان النامية وصغار الصيادين. املرتتب على  ثربشأن األ خصوصاً أنشطة بناء القدرات، ذلك الصلة. وينبغي أن يشمل 
 . دورهتا القادمة يفاللجنة الفرعية نظر فيها تهذه املسألة لصوص خب يةوثيقة توجيهأيضا بإعداد أوصت مشاورة اخلرباء و 
 

 باتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيواناتالتقّدم المحرز في ما يتعلق 
 مهددة باالنقراضوالنباتات البرية ال

 
تفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض الن و ناقش االجتماع التاســــــــــــع والســــــــــــت -85

) الســـــبل املمكنة 2017 كانون األول/ديســـــمرب 1تشـــــرين الثاين إىل نوفمرب/ 27 الفرتة من (جنيف، ســـــويســـــرا،(االتفاقية) 
 املشـــــــورة العلمية والتقنية لألطراف بشـــــــأن اقرتاحات إدراج األنواع املائية املســـــــتغّلة جتارياً إســـــــداء تحســـــــني عملية الكفيلة ب

التعاون التابعة لالتفاقية عن تأييدها ملواصـــــــلة  للجنة الدائمةعربت ا). وأCITES SC69 Doc. 71.1تفاقية (قوائم اال يف
 تقنية املتاحة العلمية و املعلومات العلى أفضــــــــــــل تفاقية ضــــــــــــمان حصــــــــــــول أطراف االبشــــــــــــأن نظمة وأمانة االتفاقية املبني 

الوثيقــة  . ويرد يفر الثــامن عشــــــــــــــر لألطراف يف االتفــاقيــةؤمتانعقــاد امل، قبــل قوائم االتفــاقيــةيف  هــاعن األنواع املقرتح إدراج
COFI/2018/Inf/22  مرفق االتفاقية.صف أكثر تفصيًال للمسائل املتصلة بعملية تعديل و 

 
 أهداف التنمية المستدامة مؤشراتبشأن منظمة األغذية والزراعة عمل 

 
أهداف التنمية املســــتدامة، بشــــأن  نظمةاملتربية األحياء املائية يف و ايد األمساك إدارة مصــــكجزء من برنامج عمل  -86

 اجلهــة الراعيــة ظمــة املنتعترب ملنهجيــة املتعلقــة بــاملؤشــــــــــــــرات األربعــة اليت من أجــل بلورة اخلرباء اعــدد من حلقــات عمــل بــدأ 
 ومن املتوقع أن تشــمل هذه العملية ، ووضــعها يف صــيغتها النهائية.أهداف التنمية املســتدامة من 14هلا حتت إطار اهلدف 

 النتائج وتبادل ج) (حتليل النتائج؛ و ب) (مع عدد من البلدان الرئيســــــــــــــية؛ جتريبية منهجية خيارات (أ) : املســــــــــــــائل التالية
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دعم يلى املســـــتوى الوطين. كما ســـــعلمؤشـــــرات والتعميم الكامل لد) (الوطين؛ عتماد على الصـــــعيد المع البلدان وحتقيق ا
 ،. ولتنفيذ هذا الربنامجاألول املســــــــــــــتوىاجلهة الراعية هلا إىل ظمة تعترب املنؤشــــــــــــــرات اليت النهوض جبميع املبرنامج العمل 

 املنظمة موارد من خارج امليزانية.لتمس ست
 

 االجتماعية في سالسل قيمة مصايد األسماك وارتباطها بالتجارةاالستدامة 
 

طرائق ممكنة من أجل  بدأت األمانة، على حنو ما أوصــــت به اللجنة الفرعية يف دورهتا الســــادســــة عشــــرة، دراســــة -87
ومعايري وثيقة توجيهية ملســـــاعدة اجلهات الفاعلة يف ســـــلســـــلة القيمة الســـــمكية على تنفيذ ما هو قائم من صـــــكوك إعداد 
 وحقوق اإلنسان ومعايري العمل الدولية.التجاري املسؤول سلوك لاتشمل  ذات صلة وتدابري

 
املسؤولة عن التوجيهات املشرتكة بني منظمة  نظمةوحدات املشات أولية مع اعلى وجه اخلصوص، نقوانطلقت،  -88

عام الصــادرة  ،راعة بشــأن ســالســل اإلمدادات الزراعية املســؤولةالتعاون والتنمية يف امليدان االقتصــادي ومنظمة األغذية والز 
اخلاصة باملعايري القائمة تقّيد إىل مساعدة املؤسسات على الاملشرتكة بني املنظمتني هذه الوثيقة التوجيهية وهتدف . 2016

حديات اخلاصـــة مبصـــايد ال تعاجل القضـــايا والت هاســـالســـل اإلمدادات الزراعية ولكنطول التجاري املســـؤول على ســـلوك لبا
 األمساك وتربية األحياء املائية.

 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــادي و الشــــركاء املهتمني، مبا يف ذلك احلكومات مع نظمة وتواصــــلت امل -89

ملعين مكتب األمم املتحدة او األونكتاد و مفوضــــــــــــــية األمم املتحدة الســــــــــــــامية حلقوق اإلنســــــــــــــان و ومنظمة العمل الدولية 
. وســــــــــتكون نتائج يةتوجيهالوثيقة هذه العلى إعداد ومنظمات اجملتمع املدين للتعاون قطاع المجعيات باملخدرات واجلرمية و 

تشــرين أكتوبر/يف فيغو، إســبانيا، يف تنظمها املنظمة تعددة أصــحاب املصــلحة موضــوع حلقة عمل للخرباء املهذه العملية 
 ةســـــــــــــابعال اللجنة الفرعية يف دورهتا املتوخاة إىل يةوثيقة التوجيهالهذه العملية و تقريراً عن نظمة رتفع املســـــــــــــو . 2018 األول
 .2019يف عام اليت ستعقد  ةعشر 

 


