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 موجز
 

دورتايتا   تسّلط هذه الوثيقة الضوء على املواضيع اليت  ثثتايتا اللجنيتة اليرعييتة املختصيتة بتجيتارة األ يتا           

 .COFI/2016/Inf.9والتقرير الكامل متاح باعتباره الوثيقة  عشرة وتلّخص أبرز التوصيات الصادرة عناا. امسةاخل

 اللجنة املقرتح اختاذها من جانباإلجراءات 
 

 إن اللجنة مدعوة إىل: 
 

 إقرار تقرير اللجنة اليرعية املختصة بتجارة األ ا ؛ 

 القضايا املطروحة   التقرير. متابعةبشأن توجياات وإسداء ال 
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 مقدمة -اًلأّو

 

  أكيتادير  املريتر      (انعقدت الدورة اخلامسة عشرة للجنة اليرعية املختصة بتجارة األ ا  )اللجنة اليرعية -1

عضوًا من أعضاء  47بدعوة كرمية من اململكة املرربية. وقد حضر الدورة  2016فرباير/شباط  26إىل  22خالل اليرتة من 

ميتن املنظميتات    15ميتن   األغذية والزراعة )الياو( وممثل واحد من وكالة متخصصة تابعيتة لمميتا املتةيتدة ومراقبيتون     منظمة

 .احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية الدولية

 

 Bong-hyun Nam )املريتر ( رئيسيتًا للجنيتة اليرعييتة؛ بينميتا انتخيتب السيتيد       اليتواتي  يوسيت   انتخب السيتيد   -2

 .نائبًا أول للرئيس وبنرالديش وإستونيا نائبني آخرين للرئيس مجاورية كوريا()

 

 .(COFI/2016/Inf.9) وإن أرقام اليقرات املشار إلياا   األجزاء التالية هي تلك املقتبسة من التقرير -3

 

 النتائج الرئيسية للدورة -ثانيًا
 

 والزراعةتقرير عن األنشطة املتصلة بتجارة األمساك يف منظمة األغذية 

 

أثنت اللجنة اليرعية على األمانة ملا أتاحته من معلومات شاملة وجمدية وعليتى إدارة مصيتايد األ يتا  وتربييتة      -4

  (8)اليقرة  .ملا اضطلعت به من جمموعة واسعة من األنشطة املتصلة بتجارة األ ا  األحياء املائية

 

قطاع مصايد األ ا  وتربية األحياء املائية   حتقيق األمن  وأبرزت اللجنة اليرعية الدور الرئيسي الذي يؤديه -5

الرذائي   العامل باعتباره مصدرًا لمغذية وعاماًل مسيتاهمًا   حتقييتق التنمييتة والنميتو االقتصيتاديني  وخليتق سيتبل كسيتب         

د سلسيتلة القيميتة   العيش والدخل. وشجعت اللجنة اليرعية حتسني إمكانية الوصول إىل املعلومات عن األسواق على امتيتدا 

 (9. )اليقرة ودعا صرار الصيادين   الوصول إىل األسواق اإلقليمية والدولية

 

 وأكدت اللجنة اليرعييتة عليتى أهمييتة عميتل املنظميتة   جميتال بنيتاء قيتدرات البليتدان النامييتة  وحثيتت املنظميتة             -6

مرحليتة ميتا بعيتد الصيتيد وسيتالمة األغذييتة       على مواصلة تقديا الدعا اليين لتيسري الوصول إىل األسواق وإضافة القيميتة و   

 (10)اليقرة  .البةرية

 

ورّحبت اللجنة اليرعية بتوطيد التعاون بني املنظمة واملنظمات الدولية األخرى  مثل الدستور الريتذائي ومنظميتة    -7

 (11)اليقرة  .مليةالتعاون والتنمية   امليدان االقتصادي والبنك الدولي ومنظمة اجلمار  العاملية ومنظمة التجارة العا
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وأعربت اللجنة اليرعية عن دعماا لعمل املنظمة الرامي إىل حتسني تصني  النظام املنسق بالنسبة إىل املنتجات  -8

اللجنة اليرعية املنظمة على املضيتي قيتدمًا   هيتذا العميتل      السمكية ومواصلة التعاون مع منظمة اجلمار  العاملية. وشجعت

وتقدمت باقرتاحات عن جماالت التةسني املمكنة مبا يكّمل النظام املنسق. وهذا يشمل تقديا عيتر  ميّصيتل عليتى  يتو     

 ءأفضل لمنواع ال  يتعني رصدها بشكل أدق  مثل أ ا  القرش والراي. وحتقيقًا هليتذه الراييتة  أشيتار بعيتع األعضيتا     

للنظيتام املنسيتق العتميتاد رميتوز جدييتدة       2017إىل أن منظمة اجلمار  العاملية مل تأخذ باالقرتاحات اخلاصة بنسخة عيتام  

   وحثيتيتت املنظميتيتة عليتيتى السيتيتعي إىل إجيتيتراء 2015ليتيتبعع أنيتيتواع أ يتيتا  القيتيترش واليتيتراي   اجتماعايتيتا املنعقيتيتد   عيتيتام  

 (12)اليقرة  .2022هذه التريريات   نسخة عام 

 

 (GLOBEFISH) ملعلوميتات تسيتويق األ يتا     احلاسوبيرت اللجنة اليرعية أيضًا إىل فائدة مشروع النظام وأشا -9

 (13)اليقرة  .  إتاحة حتليالت ومعلومات عن االجتاهات السائدة   األسواق الدولية لم ا 

 

شجعت اللجنة اليرعية املنظمة على مواصلة العمل املتعلق باخلسائر   مرحلة ما بعد الصيتيد اليت  تشيتكل     كما -10

 (15)اليقرة  .حتّديًا جسيمًا بالنسبة إىل البلدان ال  تيتقر إىل مرافق التجايز والتخزين املناسبة

 

ا   مؤكدًة عليتى أهمييتة الدراسيتات املتعلقيتة     وهنأت اللجنة اليرعية املنظمة على عملاا بشأن مؤشر أسعار األ  -11

بالطلب والعر  واألسعار بالنسبة إىل صانعي السياسات وتقدمت بتوصيات لتةسيتني الواجايتة اخلاصيتة باملسيتتخدمني      

 (16)اليقرة  .وأثنت على تقدمياا معلومات عن العوامل احملركة ألسعار األ ا 

 

عضاء ال  مل تصادق بعد على االتياق بشأن التدابري اليت  تتخيتذها   وناشدت اللجنة اليرعية باإلمجاع الدول األ -12

دولة امليناء  القيام بذلك باعتباره إجراًء أساسيا ملعاجلة مسألة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيتيا )الصيتيد غيتري    

املصيتيد وغيتري كليتك ميتن تيتدابري      القانوني(. وأشارت اللجنة كذلك إىل دور التتبع على امتداد سلسلة القيمة وخطط توثييتق  

الوصول إىل األسواق بصيتاا أدوات ملنع دخول األ ا  املتأتية من الصيد غيتري القيتانوني إىل التجيتارة الدولييتة واألسيتواق      

 (17. )اليقرة احمللية

 

 االتسيتاق وأشادت اللجنة اليرعية بالعمل الذي أوردته املنظمة   الوثيقة املعنونة "حتليل اليجوات وأوجه عيتدم   -13

 .وسالمة األغذية   املعايري والقواعد املتعلقة بتتبع األغذية البةرية"  وأحاطت علمًا بيائدته   وضع خطط توثيق املصيد

 (18)اليقرة 

 

 التطورات األخرية يف جتارة األمساك

 

 اللجنة اليرعييتة عليتى ميتا قدمتيته األمانيتة ميتن وصيت  وحتلييتل وافيتيني واقرتحيتت جميتاالت للنظيتر فيايتا              أثنت -14

  التةليل املقبل للتطورات   جمال جتارة األ ا . وجرى أيضًا عر  بعع أحيتد  االجتاهيتات   جتيتارة األ يتا      
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لرئيسية ال  تؤثر   قطاع مصايد األ ا  واملنتجات السمكية واستاالكاا على املستوى القطري  باإلضافة إىل القضايا ا

 (21)اليقرة  .وتربية األحياء املائية

 

وقد سّلطت اللجنة اليرعية الضوء على أهمية تشاطر املعلومات. وأشيتري أيضيتًا إىل اليتدور الرئيسيتي اليتذي تؤدييته        -15

واإلقليمييتة   جتاهيتات الوطنييتة  إحصاءات املنظمة بشأن مصايد األ ا  من أجل رصد تليتك املصيتايد وإدارتايتا وحتلييتل اال    

 (22)اليقرة  .والعاملية

 

وأبدت اللجنة اليرعية قلقاا إزاء تياقا الضروط والتدابري ال  تؤثر على جتارة األ يتا  واملنتجيتات السيتمكية.     -16

وط وشددت على أهمية وجود نظام جتاري شياف وميتيتوح. وبالنسيتبة إىل الشيتروط املوجيتودة   األسيتواق  وحتّسيتبًا للشيتر       

اجلديدة مناا  شددت اللجنة أيضًا على أهمييتة احليتوار والتشيتاور بيتني املنظميتات الدولييتة والبليتدان األعضيتاء وأصيتةا           

 ( 23)اليقرة  .املصلةة كوي الصلة

 

 وأشارت اللجنة اليرعييتة أيضيتًا إىل التةيتديات املسيتتجدة اليت  تواجاايتا العدييتد ميتن البليتدان النامييتة املصيتّدرة            -17

نياك إىل األسيتواق الدولييتة. وأكيتدت جميتددًا دعمايتا لليتدور الرئيسيتي اليتذي تؤدييته املنظميتة   جميتال بنيتاء               سعياا إىل ال

 (24)اليقرة  .القدرات  خاصة   البلدان النامية  مع الرتكيز على مصايد األ ا  الصررية النطاق والتجارة والتسويق

 

. يذة وال  تيضي إىل الوقاييتة ميتن الصيتيد غيتري القيتانون     وأعربت اللجنة اليرعية عن دعماا القوي للتدابري املتخ -18

 (25)اليقرة  .وأشار بعع األعضاء إىل ضرورة حظر اإلعانات ال  تساها   اإلفراط   قدرات الصيد و  صيد األ ا 

 

وأّيدت اللجنة اليرعية أيضًا توطيد أواصر التعاون بني املنظمة واملنظميتات الدولييتة األخيترى وميتن بينايتا منظميتة        -19

التجارة العاملية. وشددت على أهمية تنشيط املياوضات بشأن اإلعانات املقدمة ملصايد األ ا    منظمة التجارة العاملية. 

 .لع به املنظمة   توفري اخلربة الينييتة املتخصصيتة ملنظميتة التجيتارة العاملييتة     ومّت تسليط الضوء على الدور اهلام الذي تضط

 باذا اخلصوص وبالنسبة إىل مسائل أخرى  مع التأكيد على والية كل من املنظميتتني وأدوارهميتا املختلييتة لكيتن املتكامليتة     

 .(26)اليقرة  .  الوقت نيسه

 

د من املادر والياقد من األ ا  من أجل تلبية الطلب املتزايد وأشارت اللجنة اليرعية أيضًا إىل احلاجة إىل احل -20

وختيي  الضروط على البيئة واستخدام املنتجات الثانوية استخداما أفضل  مبا   كلك كمصيتدر للميتواد اخليتام لمغذييتة     

 (27)اليقرة  .واألعالف

 

 وأبرزت اللجنة اليرعية كذلك القلق املتنامي إزاء الظروف االجتماعية وظروف العميتل   هيتذا القطيتاع واحلاجيتة     -21

 (28)اليقرة  .إىل إثارة هذه املسائل   املنتديات الدولية
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 جتارة األمساك وبناء القدرة على الصمود على امتداد سلسلة القيمة

 

دة ال  تتبعاا املنظمة ميتن أجيتل زييتادة قيتدرة ااتمعيتات احمللييتة وسيتبل        األمانة االسرتاتيجية اجلدي أبرزت -22

عيشاا على الصمود   وجه التاديدات واألزمات. وشددت اللجنة اليرعية على أهمية هذا املوضوع   ظيتّل تريتري املنيتا     

عييتة إىل أّن الصيتدمات   وتعّر  ااتمعات الساحلية للكوار  الطبيعية وال  هي من صنع اإلنسان. وأشارت اللجنة الير

املختلية ُتةد  تأثريات متياوتة على سالسل قيمة األغذية البةرية  مميتا يسيتتدعي اعتميتاد تيتدخالت ةتلييتة مصيتممة       

خصيصًا هلا. وأكدت كيتذلك عليتى ضيترورة أن تشيتمل االسيتتجابة اسيترتاتيجيات أطيتول أجيتاًل وأن تكيتون مصيتممة لتلبييتة            

 (29)اليقرة  .تضررة أو املعّرضة للمخاطراالحتياجات اخلاصة للمجتمعات احمللية امل

 

 وإك أشارت اللجنة اليرعية إىل عمل جلنة األمن الرذائي العاملي  فإنايتا رأت أنيته ينبريتي السيتتاال  األ يتا       -23

أن يؤدي دورا أكثر بروزا   مواجاة الكوار  و  االسرتاتيجيات الوقائية من أجل معاجلة مسألة انعدام األمن الريتذائي  

املرذيات الدقيقة  خاصة حيثما تكيتون األ يتا  جيتزءًا ميتن النظيتام الريتذائي التقلييتدي أو تكيتون مقبوليتة ويسيتال            ونقص

احلصول علياا على املستوى احمللي. وإك أقيتّرت اللجنيتة اليرعييتة باليوائيتد الترذوييتة لم يتا   فإنايتا أوصيتت بيتإدرا           

ة بتجارة مصايد األ ا  للتأثري عليتى االسيترتاتيجيات   مسأل  ترري املنا  والكوار  ضمن عملية وضع السياسات اخلاص

 (30)اليقرة  .واالستثمارات اإلمنائية

 

واستكمااًل لإلجراءات الرامية إىل بناء جمتمعات صيد حملييتة قيتادرة عليتى الصيتمود  اقرتحيتت اللجنيتة اليرعييتة         -24

ترري املنا  والكوار  وأوصت مبواصلة اجلاود وضع أطر إلدارة مصايد األ ا  وتربية األحياء املائية تراعى فياا مسألتا 

جلمع بيانات دقيقة عن مصايد األ ا  واملنا . وجرى التأكييتد عليتى أهمييتة وجيتود سيتوق ميتوحيتة ومرنيتة وديناميكييتة         

بالنسبة إىل الصمود وإلتاحة األغذية  مبا فياا املنتجات السمكية    حاالت الطوارئ. وُأبلرت اللجنة اليرعييتة بوجيتود   

رات جارية تتعلق خبطط التأمني والتعويضات املالييتة لصيتيادي األ يتا    حيتال تكّبيتدها خسيتائر اقتصيتادية جيتّراء         مباد

 (31)اليقرة  .األحدا  املذكورة

 

وأقّرت اللجنة اليرعية بالدور املاا الذي تضطلع بيته املنظميتة   تقيتديا توجيايتات وتيتوفري التيتدريب ميتن أجيتل          -25

  تؤثر على قطاع مصايد األ ا  وتربية األحياء املائية  خاصة بالنسبة إىل صرار صيتيادي  التصدي حلاالت الطوارئ ال

ومنتجي األ ا  على امتداد سلسلة القيمة ومبا يتماشى مع مبدأ "إعادة البناء عليتى  يتو أفضيتل" ومبيتادئ االسيتتدامة.      

هذه التوجياات   قطاع مصايد األ ا  وتربية وطلبت اللجنة اليرعية مزيدًا من التياصيل عن كييية إعطاء املنظمة ملثل 

 (32)اليقرة  .األحياء املائية

 

 وأبيترزت  .وأشارت اللجنة اليرعية إىل عدم وجود تعري  موّحد للقدرة عليتى الصيتمود   منظوميتة األميتا املتةيتدة      -26

 واليت  هيتي   ةأهمية تقديا املساعدة الينية على املستويات كافة من أجل زييتادة القيتدرة عليتى مواجايتة الكيتوار  الطبيعييت      

 (33)اليقرة  .من صنع اإلنسان   قطاعي مصايد األ ا  وتربية األحياء املائية
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 اخلطوط التوجيهية خلطط توثيق املصيد

 

ة خطط توثيق املصيد وقيمتايتا بوصيتياا أداة فعاليتة ملكافةيتة الصيتيد      وأكدت اللجنة اليرعية من جديد على أهمي -27

 .غري القانوني وأثنت على ما قامت به األمانة ومشاورة اخلرباء من عمل ماا بشيتأن إعيتداد مشيتروع اخلطيتوط التوجياييتة     

 (35)اليقرة 

 

التقرييتر الصيتادر عيتن مشيتاورة     ونظرت اللجنة اليرعية  عند مناقشتاا هذا البند من جدول األعمال    مشيتروع   -28

ّّيتوز    (COFI:FT/XV/2016/Inf.6 اخلرباء بشأن اخلطوط التوجياية خلطيتط توثييتق املصيتيد )الوثيقيتة     املنعقيتدة   يوليو/

أعّدها أحد األعضاء بالتشاور مع عدد من األعضاء  (COFI:FT/XV/2016/Inf.7 و  مشروع وثيقة بديلة )الوثيقة 2015

 (36)اليقرة  .اآلخرين

 

ينبري أن تشكل نقطة انطالق للمداوالت  COFI:FT/XV/2016/Inf.7 ووافقت اللجنة اليرعية على أن الوثيقة -29

 خالل املشاورة التقنية املقبلة الرامييتة إىل وضيتع اخلطيتوط التوجياييتة خلطيتط توثييتق املصيتيد   صيتيرتاا الناائييتة  جنبيتا          

 :إىل جنب مع االعتبارات التالية
 

 ية الواجبة إىل مسائل املساعدة الينية وبناء القدرات ومصايد األ ا  الصررية النطاق؛ضرورة إيالء العنا •

 وضرورة أن تكون مسؤولية املصادقة على مستند املصيد ملقاة على عاتق السلطات املختصة   دول العلا؛ •

 وضرورة توافر معلومات دقيقة على امتداد سلسلة اإلمداد؛ •

كات الصلة من مشيتروع اخلطيتوط التوجياييتة خلطيتط توثييتق املصيتيد الصيتادر عيتن مشيتاورة          وضرورة أخذ العناصر  •

 (38)اليقرة  .اخلرباء بعني االعتبار

 

وشجعت اللجنة اليرعية األمانة على ضمان أن يتماشيتى عميتل املشيتاورة التقنييتة املقيترر عقيتدها   أبريل/نيسيتان         -30

األ ا    دورتايتا احلادييتة واليتثالثني بالنسيتبة إىل اخلطيتوط       بشكل صارم مع الوالية ال  حددتاا جلنة مصايد 2016

 .التوجياية خلطط توثيق املصيد  وأن يتماشيتى أيضيتًا ميتع املبيتادئ السيتتة اليت  حيتددتاا اللجنيتة خيتالل اليتدورة نيسيتاا           

 (39)اليقرة 

 

نظيتا إلكرتونييتة    واقرتحت اللجنة اليرعية إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامييتة مبيتا   كليتك وضيتع      -31

وشجعت احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غيتري احلكومييتة واملؤسسيتات املالييتة عليتى دعيتا جايتود بنيتاء         

 (41)اليقرة  .القدرات واملساعدة الينية

 

وشددت اللجنة اليرعية على أهمية التعاون اليتدولي وأوصيتت بشيتدة باتبيتاع ُنايتي إقليمييتة أو متعيتددة األطيتراف          -32

 (42)اليقرة  .ةقيق أقصى درجات اليعالية من خطط توثيق املصيدلت
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عاة خطط توثييتق املصيتيد املوجيتودة  مبيتا فيايتا تليتك اخلاصيتة باملنظميتات         اوأقّرت اللجنة اليرعية بأنه ينبري مر -33

ضًا بأن كيتل خطيتة   أي اإلقليمية إلدارة مصايد األ ا   تياديا لالزدواجية عندما يكون كلك ممكنا. وأقّرت اللجنة اليرعية

 (43)اليقرة  .من خطط توثيق املصيد ينبري أن تستند إىل املخاطر

 

وأعربت اللجنة اليرعية عن تقديرها للنرويي على دعماا املالي السيتخي إلعيتداد اخلطيتوط التوجياييتة الطوعييتة       -34

 (45)اليقرة  .خلطط توثيق املصيد

 

 دة األغذية وسالمتهااستعراض شروط النفاذ إىل األسواق يف ما يتعلق جبو

 

وأعربت اللجنة اليرعية عن تأييدها القوي الستمرار املنظمة   العمل بالتعاون الوثيق مع منظمة الصةة العاملية  -35

 وةتل  جلان الدستور الرذائي ال  تعنيتى بالقضيتايا كات الصيتلة باأل يتا   ورأت أن هيتذا العميتل ينبريتي أن  ظيتى        

مبا يكيي من التمويل لضيتمان تقيتديا املشيتورة العلمييتة الرفيعيتة املسيتتوى إىل عملييتة وضيتع املواصيتيات اخلاصيتة بالدسيتتور            

 (47)اليقرة  .الرذائي

 

وأعربت اللجنة اليرعية عن دعماا لقيام الياو ومنظمة الصيتةة العاملييتة بوضيتع توجيايتات فنييتة لتنيييتذ مدونيتة         -36

يتعليتق بيتربامي إصيتةاح الرخوييتات الثنائييتة الصيتمامات ولضيتمان اإلقيترار بالتوجيايتات          ممارسات الدستور الرذائي   ما 

 (48)اليقرة  .احلالية املتعلقة برصد الرخويات الثنائية الصمامات

 

وناشدت اللجنة اليرعية املنظمة مواصلة تقديا املساعدة الينية إىل البلدان النامية   ميتا يتعليتق بكيتل ميتن اليتنظا       -37

راقبة األغذية ودعا جمتمعات مصايد األ ا  الصررية النطاق لكيالة سيتالمة األغذييتة اسيتتنادا إىل مواصيتيات     احلكومية مل

الدستور الرذائي واخلطوط التوجياية ومدونات املمارسات الصادرة عنه. واقرتحت اللجنة اليرعية أيضا أن تبادر األمانيتة  

المتثال وتقر بأهمية األسواق احمللية واإلقليمية   محاية صيتةة  إىل البةث   إمكانية استخدام إجراءات مبسطة تضمن ا

 (49)اليقرة  .املستالكني

 

وشددت اللجنة اليرعية على الدور التنسيقي الذي تؤدييته املنظميتة   حتسيتني احليتوار بيتني البليتدان املسيتتوردة         -38

 (50)اليقرة  .وليةواملصّدرة برية ضمان االمتثال لشروط سالمة األغذية ال  تدعا التجارة الد

 

وأشارت اللجنة اليرعية إىل أن املواصيات اخلاصة ميكن أن تصيتب  حيتواجز جتارييتة ممكنيتة وناشيتدت املنظميتة        -39

 مواصلة تعاوناا مع الدستور الرذائي ضمن إطار اتياق الصةة والصةة النباتييتة ملنظميتة التجيتارة العاملييتة وضيتمان التميييتز      

 (51)اليقرة  .صيات الطوعيةبني املواصيات اإللزامية واملوا
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 جتارة اخلدمات املتصلة مبصايد األمساك

 

  اقتصيتاد   وأكدت اللجنة اليرعية على األهمية ال  تكتسياا التجارة   اخليتدمات املتصيتلة مبصيتايد األ يتا      -40

 وعليتى أن  مصايد األ ا . كما شددت اللجنة اليرعية على أنيته ميتن الصيتعب   الوقيتت احليتالي إجيتراء حتلييتل دقييتق         

  البيانات ومستوى  أي عمل تقوم به املنظمة   هذا الصدد سيكون حمط ترحيب كبري  ال سيما مع مراعاة النقص العام

 (53)اليقرة  .جتميع البيانات املتوافر   الوقت احلالي

 

للتجارة   اخليتدمات املتصيتلة   وأقرت اللجنة اليرعية باألهمية ال  قد ينطوي علياا إجراء حتليل أكثر تيصياًل  -41

مبصايد األ ا  من حيث إبراز احلجا اليعلي القتصاد مصايد األ ا   مبا يتي  دراسة األ ا  واملنتجيتات السيتمكية   

ككل بأبعادها املتعددة على  و أفضل  ومما يؤدي إىل آثار إجيابييتة بالنسيتبة إىل إتاحيتة معلوميتات ميييتدة ليتدعا تنيييتذ        

 (54)اليقرة  .سياسات وطنية أدق

 

وأشارت اللجنة اليرعية كذلك إىل مدى تعقيد موضوع التجارة   اخلدمات املتصلة مبصايد األ ا   وما يرتبط  -42

 باا من صعوبات   مجع مصادر البيانات وعناصرها وحتديدها. وميتن هيتذا املنطليتق  قيتدمت اللجنيتة اليرعييتة إرشيتادات       

يتضمن نطاقا حمددا. وّت التوصية بيتأن تبيتدأ املنظميتة عمليتاا ميتن خيتالل       عن سبل املضي قدما   وضع إطار ينبري أن 

إجراء استعرا  لمدبيات وجرد للعناصر املوجودة   جمال التجارة   اخلدمات املتصلة مبصايد األ ا  ورسيتا خيترائط   

وشيتددت اللجنيتة    هذا القطاع  باعتماد ناي تدرجيي  ثيث ينتقل التةليل من عناصر أبسط إىل عناصيتر أكثيتر تعقييتدا.   

 اليرعية أيضا على ضرورة أن يشمل حتلييتل العميتل   هيتذا اايتال التجيتارة   خيتدمات تربييتة األحييتاء املائييتة  وكليتك          

 من أجل مراعاة االحتياجات واخلصائص احملددة لالقتصادات الضعيية  وللسيتعي إىل إقاميتة التعيتاون  عنيتد االقتضيتاء      

 (55)اليقرة  .مع املنظمات الدولية األخرى

 

وسلطت اللجنة اليرعية الضوء على أن إعيتداد املنظميتة إلطيتار للتجيتارة   اخليتدمات املتصيتلة مبصيتايد األ يتا           -43

سيكون عنصرا مرحبا به كا قيمة مضافة بالنسبة إىل البلدان  مع األخذ بعني االعتبار طابعه الشامل واألهمية االجتماعية 

 (56)اليقرة  .واالقتصادية هلذا القطاع

 

 الصغرية النطاق املعلومات عن تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك آخر

 

إعداد اخلطوط التوجياية الطوعية لضمان استدامة مصايد األ ا   تيسريباملنظمة يام قاللجنة اليرعية ب أشادت -44

صك اليتدولي باعتبيتاره أداة توجياييتة لتةسيتني     الصررية النطاق )اخلطوط التوجياية الطوعية(  وأكدت على أهمية هذا ال

مثيتل   مصايد األ ا  الصررية النطاق   املياه الداخلية والبةرية  مبا   كليتك القضيتايا االجتماعييتة واالقتصيتادية املاميتة     

 (58)اليقرة  .العمل الالئق
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 الصيتررية النطيتاق    وشجعت اللجنة اليرعية املنظمة عليتى مواصيتلة عمليتاا   جميتال حتسيتني مصيتايد األ يتا         -45

مبا   كلك حتسني توافر معلومات ختص القطاع واستخداماا ونشرها  على  و ميتا مت الشيتروع فييته ميتن خيتالل القسيتا       

 (59)اليقرة  .اإلضا  عن مصايد األ ا  الصررية النطاق   االستبيان اخلاص مبدونة السلو  بشأن الصيد الرشيد

 

رة ضمان التنييذ اليعلي هلذه اخلطوط التوجياية الطوعييتة وناشيتدت البليتدان    وشددت اللجنة اليرعية على ضرو -46

 .والشركاء   التنمية وأصةا  املصلةة اآلخرين تعميا هذه اخلطيتوط التوجياييتة الطوعييتة   ميتا يقوميتون بيته ميتن عميتل        

 .ط التوجياييتة الطوعييتة  كما شجعت األعضاء اآلخرين على املساهمة   الربنامي الشامل للمنظمة دعما لتنييذ هذه اخلطيتو 

 (60)اليقرة 

 

هيتذه   ودعت اللجنة اليرعية املنظمة إىل تيسيتري تبيتادل التجيتار  واملمارسيتات   ميتا بيتني األعضيتاء ليتدعا تنيييتذ          -47

 (61)اليقرة  .اخلطوط التوجياية الطوعية

 

اخلطيتوط التوجياييتة   ورحبت اللجنة اليرعية باضطالع البليتدان واألقيتاليا بيتدور قييتادي   تطبييتق مبيتادئ هيتذه         -48

 (62)اليقرة  .الطوعية وإعداد خطط عمل وطنية وإقليمية والرتويي هلا

 

وأشارت اللجنة اليرعية إىل أن اجلايتات الياعليتة عليتى مسيتتوى ااتميتع احملليتي   جميتال مصيتايد األ يتا            -49

 ن تكيتيتون قيتيتادرة الصيتيتررية النطيتيتاق جييتيتب أن تكيتيتون عليتيتى عليتيتا بايتيتذه اخلطيتيتوط التوجياييتيتة الطوعييتيتة وأن تيامايتيتا وأ      

 .على اسيتتخداماا  وإىل أن املنظميتة تضيتطلع بيتدور   تنمييتة القيتدرات ودعيتا تنيييتذ هيتذه اخلطيتوط التوجياييتة الطوعييتة            

 (63)اليقرة 

 

 وأوصت اللجنة اليرعية املنظمة بالقيام باملزيد من العمل بشأن سالسل قيمة مصايد األ ا  الصررية النطاق    -50

ا السلطات من أجل دعا التوزيع العادل للمنافع؛ وتقديا التوجياات ملصايد األ ا  الصررية ال سيما   ما يتعلق بتقاس

النطاق بشأن النياك إىل األسواق احمللية واإلقليمييتة والوطنييتة  مبيتا   كليتك بالنسيتبة إىل املنتجيتات املتأتييتة ميتن املصيتايد          

 (64)اليقرة  .الداخلية؛ ومواصلة عملاا بشأن خسائر ما بعد الصيد

 

 وأشارت اللجنة اليرعية إىل أن حجيتا التجيتارة اإلقليمييتة غالبيتا ميتا ال ُيقيتّدر حيتق قيتدره  ال سيتيما   أفريقييتا            -51

 (66)اليقرة  .وإىل أناا سرتحب بتوثيق أفضل لطبيعة هذه التجارة وحجماا وأهميتاا
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مان مموعاات    املهاددة بااالنقراض  آخر املعلومات عن األنشطة املتصلة باتفاقية التجاارة الدولياة يف األناوا     

 احليوان والنبات الربية

 

أكدت اللجنة اليرعية جمددًا على التأثري املمكن لتجارة األ ا  املدرجة   قوائا االتياقييتة اخلاصيتة بيتاألنواع    و -52

 (68)اليقرة  .املائية املسترلة جتاريًا  فضاًل عن العبء اإلداري لعمليات اإلدرا  احلالية واملقبلة   القوائا

 

 .وأشارت اللجنة اليرعية إىل استمرارها   مؤازرة التعاون القائا بيتني الييتاو واالتياقييتة مبوجيتب ميتذكرة التييتاها       -53

كما شّجعت اللجنة اليرعية الياو على مواصلة تعاوناا بشأن القضيتايا املتعلقيتة باالتياقييتة ميتع املنظميتات اإلقليمييتة إلدارة       

 (69)اليقرة  .لوطنية ملصايد األ ا مصايد األ ا  والسلطات ا

 

وأثنت اللجنة اليرعية على مساهمة الياو اإلجيابية   عقد اجتماع لليريق االستشاري للخيترباء التيتابع للمنظميتة     -54

من أجل تقييا االقرتاحات املقدمة لالتياقية وأّيدت باإلمجاع عقد اجتماع لليريق االستشاري للخرباء لتقييتيا االقرتاحيتات   

ملقدمة لالجتماع السابع عشر ملؤّر األطراف   االتياقية   ما يتعلق بإدرا  األنواع املسترلة جتاريًا   القوائا أو حذفاا ا

مناا. وطلب بعع األعضاء أيضًا االطالع على نتائي مداوالت اليريق االستشاري للخرباء قبيتل انعقيتاد االجتميتاع السيتابع     

 (70)اليقرة  .ةعشر ملؤّر األطراف   االتياقي

 

وأبرزت اللجنة اليرعية مدى تعقيد تنييذ شروط االتياقية وحاجة البلدان إىل املزيد من املعلومات عيتن تيتأثريات    -55

 (72)اليقرة  .اإلدرا    القوائا على جمتمعات الصيد احمللية واألمن الرذائي وسبل كسب العيش

 

إطار للعمل يتي  إمكانية إرساء إطيتار للرصيتد مقبيتول عاميتة ملسيتاعدة      وُأبلرت اللجنة اليرعية بالعمل بشأن وضع  -56

 األعضاء واملديرين واالتياقية على تكوين صيتورة أوضيت  لمميتور "الناجةيتة" و"غيتري الناجةيتة" بالنسيتبة إىل إدرا  األنيتواع        

 (73)اليقرة  .  قوائا االتياقية

 

الالزمة   البلدان النامية لتنييذ الشروط اليت  نصيتت    واقرتحت اللجنة اليرعية أن تواصل املنظمة بناء القدرات -57

 (74)اليقرة  .علياا االتياقية

 

 وأشارت اللجنة اليرعية مع التقدير إىل أدوات املنظميتة اخلاصيتة بتةدييتد األنيتواع وطلبيتت مزييتدًا ميتن املسيتاعدة         -58

 (75)اليقرة  .ان الناميةعلى حتديد أنواع القرش والراي ومنتجاتاما  والبةو  وتقدير األرصدة   البلد

 

 وأشارت اللجنة اليرعية إىل أنه يتعني على املنظمة إسناد األولوييتة لبنيتاء قيتدرات البليتدان النامييتة مبيتا ميّكنايتا        -59

من حتّمل العبء اإلضا  لشروط االتياقية بالنسبة إىل هذه األنواع اجلديدة ال  ميكن إدراجاا   القوائا خالل االجتماع 

 (76)اليقرة  .لمطراف   االتياقية السابع عشر
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وأكد العديد من األعضاء جمددًا أنه يتعني ّويل عمل املنظمة اخلاص باالتياقية من الربنامي العادي. وُأبلريتت   -60

اللجنة اليرعية بأّن املوارد املتاحة من الربنامي العادي حميتدودة للراييتة وُشيتجع األعضيتاء عليتى تيتوفري ميتوارد ميتن خيتار           

  األنواع املاددة باالنقرا  من جمموعات احليوان والنبيتات   اتياقية التجارة الدوليةنية لتسايل عمل املنظمة بشأن مليزاا

 (77)اليقرة  .الربية )االتياقية(
 

 من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد 11رصد تنفيذ املادة 

 

اللجنة اليرعية بتةسن معدالت الرد  وهو ما يشري إىل تزايد مستوى اهتمام أعضاء املنظمة ومشاركتاا  ورّحبت -61

 (79)اليقرة  .حيث أّن ثالثة أرباع البلدان األعضاء تقريبًا رّدت على االستبيان

 

 جيتيتل املواءميتيتةووافقيتيتت اللجنيتيتة اليرعييتيتة عليتيتى أن اعتميتيتاد االسيتيتتبيان اإللكرتونيتيتي ألغيتيترا  رفيتيتع التقيتيتارير ميتيتن أ  -62

بني االستبيان عن جتارة األ ا  واالستبيان اخلاص مبدونة السلو  بشأن الصيد الرشيد وللمساعدة   حتسني معيتدالت  

 .الرد كان عملية ناجةة من حيث حتسن معدالت الرد وساولة االسيتتخدام ليتدى اسيتتكمال االسيتتبيان عليتى حيتد  سيتواء       

 (80)اليقرة 

 

 األمانة مواصلة توطيد اليتروابط ميتع السيتلطات الوطنييتة نظيترا إىل أن كليتك قيتد يسيتاعد         وأشري إىل أنه يتعني على -63

 (81)اليقرة  .  حتسني معدالت الرد بقدر أكرب و  دقة الردود أيضًا

 

وشّجعت اللجنة اليرعية الياو على مواصلة حتلييتل نتيتائي االسيتتبيان واالسيتتناد إليايتا   التخطيتيط ألنشيتطتاا         -64

اعتبار أّن ازدياد كمية البيانات نتيجة حتسن معدالت اليترد يشيتكل أساسيتًا متينيتًا ليايتا احلاليتة الراهنيتة        وتنييذها  على 

 (82)اليقرة  .للتةديات ال  يواجااا األعضاء على  و أفضل

 

 تأثري إمدادات تربية األحياء املائية على التجارة واالستهالك

 

اليت  ُييتدر  فيايتا هيتذا املوضيتوع باليتذات عليتى جيتدول أعميتال اللجنيتة           على أناا املناسيتبة األوىل  األمانة  شددت -65

 (83)اليقرة  .اليرعية

 

ورحبت اللجنة اليرعية بالوثيقة عن التأثريات املامة لقطاع تربية األحياء املائييتة عليتى التجيتارة واالسيتتاال .      -66

 ا  مع عمل اللجنة اليرعييتة املختصيتة   وسّلطت الضوء على احلاجة إىل تنسيق عمل اللجنة اليرعية املختصة بتجارة األ

برتبية األحياء املائية من أجل حتقيق التآزر لتكامل األنشطة والربامي مبوازاة تيادي االزدواجييتة أو التيتداخل. وأحاطيتت    

اء اللجنة اليرعية علمًا بأن مكتب جلنة مصايد األ ا  قد ناقش مرارًا وتكرارًا جدول أعمال اللجنيتة اليرعييتة وأقيتّره أثنيت    

 االجتماعيتيتات املنعقيتيتدة بيتيتني اليتيتدورات  وأن اللجنيتيتة اليرعييتيتة املختصيتيتة برتبييتيتة األحييتيتاء املائييتيتة رحبيتيتت بزييتيتادة الرتكييتيتز  

اللجنة اليرعية  على منتجات تربية األحياء املائية   جدول أعمال اللجنة اليرعية املختصة بتجارة األ ا . كما رحبت
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  أكتوبر/تشيترين األول   اللجنة اليرعية املختصة برتبية األحياء املائية املنعقيتدة بالعر  املقدم عن النتائي الرئيسية لدورة 

 (84)اليقرة  .2015

 

وأشيتارت اللجنيتة اليرعييتة إىل اليتيتدور املتعيتاظا ملنتجيتات تربييتة األحييتيتاء املائييتة   األسيتواق الوطنييتة واإلقليمييتيتة           -67

 (85)اليقرة  .بشأن قطاع ما بعد الصيدوالدولية  ورحبت بتوفري املزيد من املعلومات والتةليالت 

 

وسّلطت اللجنة اليرعية الضوء على مساهمة صرار املنتجني املامة   إمدادات منتجيتات تربييتة األحييتاء املائييتة      -68

 وحاجتاا إىل الدعا واملساعدة الينية لدخول القطيتاع االقتصيتادي الر يتي وسلسيتلة القيميتة اخلاصيتة باألغذييتة البةرييتة         

 (86)اليقرة  .الوصول إىل األسواق الدولية مبا   كلك

 

انتخاب رئيس الدورة السادسة عشرة للجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك 

 ونواب الرئيس

 

 Reina Sotillo مجاورية كوريا( رئيسا للجنة اليرعية. وانتخبيتت السيتيدة  ) Bong-hyun Nam ُانتخب السيد -69

 األرجنتني( نائبًا أول للرئيس.)

 

 أية مسائل أخرى

 

عبابوش حلسن  مدير شعبة سياسات وموارد مصيتايد األ يتا    ربوفيسور للأعربت اللجنة اليرعية عن امتناناا  -70

لعمل ودعمه وتربية األحياء املائية  لقيادته القديرة إلدارة مصايد األ ا  وتربية األحياء املائية   الياو وعلى تيانيه   ا

 (89)اليقرة  .للجنة اليرعية املختصة بتجارة األ ا   متمنية له فرتة تقاعد مثمرة وميعمة بالصةة

 

وأعربت اللجنة اليرعية عيتن دعمايتا القيترتاح مجاورييتة كورييتا إنشيتاء جامعيتة الييتاو العاملييتة ملصيتايد األ يتا              -71

لمزييتد ميتن املناقشيتة خيتالل اليتدورة الثانييتة واليتثالثني للجنيتة         واستضافتاا   كوريا  مشرية إىل أن هذه املسألة ستخضع ل

 (90)اليقرة  .مصايد األ ا 

 

 موعد ومكان انعقاد الدورة السادسة عشرة

 

السادسيتة عشيترة. وسيتيةدد امليتدير      رحبت اللجنة اليرعية بالدعوة الكرمية جلماورية كوريا الستضيتافة دورتايتا   -72

العام ترتيبات الدورة السادسة عشرة وموعد ومكان انعقادها بالتشيتاور ميتع رئيتيس اللجنيتة اليرعييتة وعليتى ضيتوء اجليتدول         

الزمين لالجتماعات الدولية. وأوصت اللجنة اليرعية بأن يعود موعد انعقاد اللجنة اليرعية إىل اجليتدول اليتزمين األصيتلي    

 (91)اليقرة  .2017عقد اللجنة اليرعية   العام الذي يسبق انعقاد جلنة مصايد األ ا   أي عام الذي يييد بأن ت


