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 لجنة مصايد األسماك
 اللجنة الفرعية المختصة بتجارة األسماك

 الدورة السادسة عشرة

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

 تجارة األسماك آخر المستجدات في مجال
  

  موجز
                                                   األخرية يف قطاع مصااااااااايد األيا  وتربية األحيا، املائية، مع                          حملة عامة موجزة عن االجتاهات                 تقدم هذه الوثيقة  

                                                                                                        الرتكيز بوجه خاص على أبرز الوقائع والتطورات اليت طرأت على التجارة الدولية باأليا  ومنتجات األيا  منذ انعقاد 
               وعالوة على ذلك،                   (، أغادير، املغرب. COFI:FT/XV                                                      الدورة اخلامساااة عشااارة للجنة الارعية املختصاااة بتجارة األيا  )

                     سلسلة القيمة اخلاحة                   تل  أحااب املصلاة يف    إىل خم    ُ                      اليت تُعترب ذات أمهية بالنسبة                    ً             تتناول الوثيقة أيضاً بعض القضايا 
                                                 باأليا  ومنتجات األيا  املتداولة يف التجارة الدولية.

 اللجنة الفرعية اتخاذها من جانباإلجراءات التي يقترح 
 

 التطورات يف التجارة والتجربة ذات الصلة؛      بشأن          املعلومات      توفري                                       
  ة                                                                         منظمة األغذية والزراعة يف املستقبل يف جمال التجارة الدولية مبنتجات األيا ، وخباح                  توفري توجيهات لعمل  

                                      من املشاركة باعالية أكرب يف هذه التجارة؛        املشغلني        ّ                               يف ما يتعّلق بتمكني البلدان النامية وحغار 
  على حوار املنظمة مع أحااب املصلاة على امتداد سلسلة القيمة وعلى التعاون القائم بني املنظمة         التعليق                                                                                      

                                                       واملنظمات األخرى ذات الصلة يف ما يتعلق بقضايا جتارة األيا .
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 مقدمة
 

                    تجارة دورا رئيسيا يف         وتلعب ال                                                                        تعترب األيا  واملنتجات السمكية من بني أكثر السلع الغذائية املتداولة يف العامل.   - 1
                                         ّ                                ّ                         قطاع مصااااااااااااااايد األيا  وتربية األحيا، املائية كموّلد لارص العمل، ومورد للغذية، وموّلد للدخل، ومساااااااااااااااهم يف النمو 

         لعديد من    ىل ا إ                                               وتعترب الصاااااادرات السااااامكية تااااارورية لالقتصااااااد، بالنسااااابة     ت.                                        االقتصاااااادت والتنمية واألمن الغذائي والتغذو 
     تتساااااااااام   ة                             ويعمل قطاع مصااااااااااايد األيا  يف بيئ            والداخلية.        اجلزرية                                 املناطق الساااااااااااحلية والنهرية واملناطق                    البلدان والعديد من

                   هالكها يف بلد ثالث.            بلد ثان واست                                                  حيث أحبح باإلمكان إنتاج األيا  يف بلد معني وجتهيزها يف               صورة متزايدة،         بالعوملة ب
                                                                                     جتارة األيا  بشااااكل كبري يف العقود األخرية، ولكنها  ااااهدت يف العامني املاتاااايني تباطجتا مثل إ ا  جتارة           وقد توسااااع  

              وإن كان ذلك   حىت                    ، خالل الارتة ناسااها،      التوسااع                                                      ومع ذلك، واحاال قطاعي مصااايد األيا  وتربية األحيا، املائية        الساالع.
                                                                                                              أبطأ مقارنة بالعقود املاتية، مع منو اإلنتاج واالستهال  اإل اليني، على الرغم من ارتااع أسعار العديد من األنواع اهلامة.

     رعية                                        منذ انعقاد الدورة اخلامسة عشرة للجنة الا                             ألحداث ذات الصلة يف هذا القطاع                              ً      وتقدم األقسام التالية استعراتاً ألهم ا
                                  ، مع الرتكيز بشكل خاص على التجارة.    6112      يف عام   COFI:FT/XV               ة بتجارة األيا       املختص

 
                            : االتجاهات العالمية في لمحة 1       الجدول 

 التغيري: بني
 2026و 2016

 بني التغيري:
 2017و 2016

2026* 2017 2016 2015 2014 
 

 اإلنتاج واالستخدام )ماليني األطنان، الوزن احلي(   
 اإلنتاج 164.8 169.2 170.3 172.2 193.9 1.1 12.6
 مصايد األيا  الطبيعية 91.1 92.6 90.8 91.2 91.7 0.4 0.6

 تربية األحيا، املائية 73.7 76.6 79.5 82.5 102.1 3.8 23.8
 حجم التجارة 57.9 59.4 60.4 60.2 66.9 0.3- 11.1
 جمموع االستخدام 157.8 169.2 170.3 172.2 193.9 1.1 12.6
 الغذا، 146.3 148.8 150.9 152.5 177.4 1.1 16.3
 العل  15.8 15.1 14.3 14.7 13.7 2.8 6.8-

 استخدامات أخرى 5.1 5.2 5.1 5 2.8 2.0- 44.0-
   

 
 مجت رات العرض والطلب

   
 

 )كلغ/سنة(نصيب الارد من استهال  أيا  املائدة 
 املائدةجمموع أيا   20.1 20.3 20.4 20.4 21.6 0.1 5.8
 من الصيد الطبيعي 10.0 9.9 9.6 9.6 9.1 0.8- 4.9-
 من تربية األحيا، املائية 10.1 10.5 10.7 11.0 12.5 2.6 13.3

 
 التقريب.بسبب  يتطابق اجملموعباستثنا، احليتان، والاقمات، وغريها من الثدييات املائية والنباتات املائية. وقد ال 

مة األغذية والزراعة للارتة منظ: منوذج منظمة األغذية والزراعة اخلاص باأليا  يف التوقعات الزراعية املشرتكة بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادت و 6162املصدر لعام  *
6117-6162.   
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 نظرة عامة عن قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء المائية
 اإلنتاج
 

              ، ليصاال إىل رقم  ( 1       )اجلدول       6112 -    6112   ً      ً       منواً جديداً يف فرتة   1                     مصااايد األيا  حول العامل               سااجل إ ا  إنتاج   - 6
              إىل وجود زيادة       6117               والتوقعات لعام       6112                           وتشاااااااري التقديرات األولية لعام   .     6112               مليون طن يف عام      121          قياساااااااي بلغ 

                                  وقد كان  تربية األحيا، املائية احملر                         ن مقارنة بالعقد املاتاااااااااااي.        مليون ط    26                                   إتاااااااااااافية طاياة، مع توساااااااااااع يبلغ أكثر من 
      6112                            . وتشااااااري البيانات األولية لعام     6112 -    6112                    يف املائة ساااااانويا يف فرتة    6 . 5                                   الرئيسااااااي هلذه الزيادة، مبتوساااااا  منو بلغ

           إ ا  إنتاج            يف املائة من     24 -  27                                                          إىل مزيد من االرتااع يف إنتاج تربية األحيا، املائية، يصال إىل وو       6117               والتوقعات لعام 
                     ، ولكنه ال يزال واحدا 2                                                                            تباطأ معدل النمو السنوت إلنتاج تربية األحيا، املائية خالل السنوات القليلة املاتية     وقد   .     األيا 

                                         من أسرع القطاعات املنتجة للغذية املتنامية.
 
                                                                                                    على الرغم من الدور املتزايد لرتبية األحيا، املائية يف جمموع اإلمدادات الساااااامكية، ال يزال قطاع املصااااااايد الطبيعية   و   - 2

            راوح اإلنتاج  ت                                                                                                    مهيمنا بالنسبة لعدد من األنواع وحيويا بالنسبة للمن الغذائي احمللي والدو . وخالل السنوات القليلة املاتية، 
  يف      وفة    األنشاا            قلبات يف حاايد                              مع تغريات رئيسااية حدد ا أساااسااا ت          مليون طن،     12 و    41          طبيعية بني                     اإل ا  ملصااايد األيا  ال

  .   عاش    االنت                                                                    وباإلتافة إىل ذلك، وباضل حتسني إدارة املوارد املختارة، أظهرت بعض املخزونات    .              أمريكا اجلنوبية
 
  ة                                               املنتجة املهيمنة خاحااااااااااااااة يف إنتاج تربية األحيا، املائي         البلدان                                         وال تزال البلدان النامية، وال ساااااااااااااايما يف  ساااااااااااااايا،   - 2

        يف املائة     22                               يف املائة من إ ا  اإلنتاج العاملي و    21                                              (. وللصاااني دور رائد يف هذا القطاع، مع حصاااة تصااال إىل  6       )اجلدول
              نام والواليات     ي     د وفي                         ناساااااااااااااه، كان  إندونيسااااااااااااايا واهلن           . ويف العام     6112                                           من اإلنتاج العاملي لرتبية األحيا، املائية يف عام 

                           من املنتجني الرئيسيني اآلخرين.     وبريو                 املتادة األمريكية 
 
                        من تربية األحيا، املائية،                    ، مع منو كبري يتأتى3                                 الجتاهات املذكورة أعاله يف العقد املقبل                     ومن املتوقع أن تسااااااااااااااتمر ا  - 2

                            وباساااااااااتثنا، السااااااااانوات اليت تأثرت   .     6161     عام                                                             الذت من املرجح أن يتجاوز إ ا  إنتاج مصاااااااااايد األيا  الطبيعية  لول 
      باضاااااااال                                      مسااااااااتقرة نوعا ما خالل العقد املقبل، وذلك        العاملية                       مصااااااااايد األيا  الطبيعية     تظل                             بظاهرة النينيو، من املتوقع أن 

                                                                                                      التقدم يف إعادة بنا، خمزونات يكية معينة، وتنايذ نظم إدارة أكثر قوة من قبل بعض الدول، واالسااااااااااااااتاادة األمثل من 
                                                                                                      اإلنتاج السمكي من خالل خاض املصيد املرجتع والااقد، مما سيجتدت إىل موازنة الضغ  على املوارد اليت ال تدار باعالية.
  

                                                      
    ية.                                                                                              يا  والتجارة واالستهال  يف كل الوثيقة،  يع احليتان والاقمات والثدييات املائية األخرى والنباتات املائ أل ا                              تستثين اإلحصا،ات عن إنتاج مصايد     1

                ات الريية ملصااااااايد                       هو  خر عام متاح لإلحصااااااا،      7105        (. وعام     7102                                                                        والبيانات املبلغ عنها هي تلك املتاحة يف وق  إعداد هذه الوثيقة )أبريل/نيسااااااان 
                                                    األيا  وتربية األحيا، املائية يف منظمة األغذية والزراعة.

      تعلقة                                                                                                                     هنا  جمموعة من العوامل اليت تساااااااااااااهم يف انااض معدالت النمو على الصاااااااااااااعيد العاملي، وتشااااااااااااامل زيادة األنظمة البيئية واألمراض احليوانية امل    2
                                  ج املناسبة، وانااض مكاسب اإلنتاجية.                                         مبمارسات اإلنتاج املكث ، ونقص يف مواقع اإلنتا 

  ة                                                                                             يف التوقعات الزراعية املشااااااااااارتكة بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاااااااااااادت ومنظمة األغذية والزراع    ً                               وفقاً لنتائج منوذج الااو اخلاص باأليا      3
 / www.agri-outlook.org)  :                        )متوفر على العنوان التا       7176 -    7102      للارتة 
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 االستهالك
 
           تلعب األيا    و                                                                                  يتم توجيه حصااااااة متزايدة من إنتاج مصااااااايد األيا  وتربية األحيا، املائية لالسااااااتهال  البشاااااارت.  - 2

                                                                           يف التغذية واألمن الغذائي العاملي، ألهنا متثل مصااااااااادرا هاما للعناحااااااااار املغذية واملغذيات                             واملنتجات السااااااااامكية دورا حايا
                                                                                               وميكن لكمية حاااغرية من السااامك أن يكون هلا أثر تغذوت إماع هام على النظام الغذائي النبا ، وهو ما ينطبق           الدقيقة.

              رورية يف النظم  تاااااااااااا      ً                       ن منواً. وتعترب بروتينات األيا                                                             على كثري من بلدان العجز الغذائي ذات الداخل املنخاض وأقل البلدا
                                                             اليت قااد ينخاض فيهااا املتناااول اإل ااا  من الربوتني، وهي مهمااة يف النظم                                      الغااذائيااة لبعض البلاادان املكتظااة بااالسااااااااااااااكااان، 

          أليا  حوا   ا                         وعلى الصااااعيد العاملي، متثل                                                                        الغذائية للعديد من البلدان األخرى، وال ساااايما الدول اجلزرية الصااااغرية النامية.
                                      من االستهال  البشرت للربوتينات احليوانية.       املائة  يف     17
 
                                                                                         وقد ازداد نصاااااايب الارد على مسااااااتوى العامل من االسااااااتهال  الظاهر لليا  بشااااااكل كبري خالل العقود القليلة   - 7

              مزما من النمو                                         وقد كان الدافع ورا، هذا التوساااااااااااع يف الطلب  .     6112      يف عام    ت         كيلوغراما     4 .  71                املاتاااااااااااية، ليصااااااااااال إىل 
ر       الساااااااكاي           كما لعب                                                       ه التوساااااااع الكبري يف إنتاج األيا  وقنوات توزيع أكثر كاا،ة.                              ّ   وارتااع الدخل والتاضااااااار، كما يساااااااّ

     تشاااااااكل   و                              توفري خيارات أوساااااااع للمساااااااتهلكني.                               توسااااااايع نطاك اساااااااتهال  األيا  من خالل                             التجارة الدولية دورا هاما يف 
    ر،                                                                           يا  املسااتهلكة يف أمريكا الشاامالية، وأوروبا، وأفريقيا، وذلك نتيجة للطلب املسااتق                                 الواردات نساابة كبرية ومتنامية من األ

          يزداد هذا                ومن املتوقع أن                               ً                                               كذلك على األنواع غري املنتجة حملياً، مقابل ثبات أو تدهور إنتاج مصااااااااااااااايد األيا  احمللية.
                                أن تصاااااااال حصااااااااص واردات األيا  من إ ا           ، ينبغي    6162                                                 االعتماد خالل العقد القادم. فعلى ساااااااابيل املثال، يف عام 

           يف أفريقيا.       املائة  يف     26           يف أوروبا، و       املائة  يف     22                    يف أمريكا الشمالية، و       املائة  يف     41   إىل              أيا  املائدة        إمدادات 
 

  (    2112                                                                        : الحصص النسبية في قطاع مصايد األسماك بحسب المناطق الجغرافية واالقتصادية ) 2       الجدول 

 ورادات مصايد األسماك
صادرات 
مصايد 
 األسماك

تربية األحياء 
 المائية

مصايد 
األسماك 
 الطبيعية

إجمالي إنتاج 
مصايد األسماك 
وتربية األحياء 

 المائية

 

  الحصة من الكمية اإلجمالية )٪( الحصة من القيمة اإلجمالية )٪(
  سيا 70.4 54.7 89.3 38.9 32.6
 أفريقيا 6.2 9.5 2.3 4.4 4.1
 أمريكا الوسطى  1.5 2.3 0.5 1.9 1.3
 أمريكا اجلنوبية 6.8 10.1 3.0 9.9 2.4

 الشمالية أمريكا 4.0 6.7 0.8 8.3 17.6
 أوروبا 10.1 15.3 3.9 34.6 40.6
 أوسيانيا 0.9 1.5 0.2 2.2 1.4

 العامل 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 البلدان النامية 82.7 73.2 94.1 53.9 29.3
 البلدان املتقدمة 17.3 26.7 5.9 46.1 70.7

 بلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخاض 12.0 13.2 10.6 6.0 2.5
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  م                   بني البلدان واألقالي    ما        ً     ً  تااوتاً كبرياً يف                                                                    وعلى الرغم من الزيادة اإل الية يف توافر األيا  ملعظم املستهلكني، فإن هنا   - 4
             يشاااااكل التوافر    وال   .              املتاصااااال التغذوت                   ، واملساااااامهة الالحقة يف                                                      وداخلها وذلك من حيث الكمية واألنواع اليت يساااااتهلكها الارد
    جتثر                                                       ومن الواتااااااح أن العوامل االجتماعية واالقتصااااااادية والثقافية ت                                                     والدخل املتاح العاملني الوحيدين يف زيادة اسااااااتهال  األيا .

      ويكمن    .                                                                                      ا بشااااااكل قوت على مسااااااتوى اسااااااتهال  األيا  بني البلدان ويف داخلها، من حيث الكمية واألنواع املسااااااتهلكة   أيضاااااا
                                                                               التادت على املدى الطويل لصانعي السياسات يف احملافظة على استهال  الارد لليا  وحتسينه.

 
              ، مع توسااع كبري     7176      يف عام    ت         كيلوغراما     6 .  70                                                    ومن املتوقع أن يصاال االسااتهال  الاردت يف العقد القادم إىل  - 1
                                                                                                      الطلب يف البلدان النامية. ومن املتوقع أن تنشااااااااأ حصااااااااة متزايدة من اسااااااااتهال  األيا  من إنتاج تربية األحيا، املائية،   يف

       لقليلة                           ، وأن يزداد منوه يف العقود ا    7176                                   من إ ا  أيا  املائدة املسااااااااااااااتهلكة يف عام        املائة  يف     55      ُ            الذت يُتوقع أن ميثل 
                                                                                                   املقبلة. وساااااايزداد االسااااااتهال  يف  يع القارات، باسااااااتثنا، أفريقيا، وتظهر  ساااااايا أساااااارع معدالت النمو. ويعزى االنااض 

                                                                                               نصاااااايب الارد من اسااااااتهال  األيا  يف أفريقيا إىل النمو السااااااكاي بوترية أساااااارع من العرض. وإن ذلك مثري للقلق من   يف
                                                          م الذت تلعبه بروتينات األيا  يف العديد من البلدان األفريقية.                      ً           حيث األمن الغذائي، نظراً للدور احلاس

 

 التجارة

 
  ،                        ، ماا يعاادهلاا باالوزن احلي(     املاائاة  يف     56   –    55                                             يتم تصاااااااااااااادير حصااااااااااااااة كبرية من إ اا  إنتااج األياا  )حوا    -  11
           ات السمكية              باأليا  واملنتج                                                                                  يعكس درجة اناتاح هذا القطاع واندماجه يف التجارة الدولية. وقد زادت التجارة الدولية   مما

             غري أن القيمة    .    7104      يف عام    ،                 مليار دوالر أمريكي     045      ، أت                                                بشكل كبري خالل السنوات القليلة املاتية، وبلغ  ذرو ا
                                            مليار دوالر أمريكي. ويعزى هبذا االنكماش إىل عدة      055        لتصل إىل        املائة  يف     07      وا        7105                     التجارية اناض  يف عام 

                                                                                                    أساااباب منها تاااع  األساااواك النا ااائة الرئيساااية وانااض أساااعار عدد من األنواع املهمة. إال أن السااابب الرئيساااي الكامن 
                                                                                            ورا، هذا االنااض هو مكاساااااااااااب قوية للدوالر األمريكي مقابل عمالت متعددة، وال سااااااااااايما عمالت الدول الرئيساااااااااااية 

    حيث                                                                                          صاادرة للمأكوالت البارية مثل االحتاد األوروع )منظمة عضااو( والنرويج والصااني. وقد حدث هذا االنااض من  امل
                                                  القيمة بشكل رئيسي، مع انااض حمدود يف أحجام التداول.

 
                                                 اسااااااااااااتعادت جتارة املنتجات الساااااااااااامكية جز،ا من االنااض الذت                     مليار دوالر أمريكي(،      045 )      7106       ويف عام   -  11

                                                                                 . ويعزى هبذا النمو من حيث القيمة أسااااااساااااا إىل حتسااااان أساااااعار عدد من السااااالع الغذائية البارية     7105      يف عام        ساااااجلته
    عار                                                 أسعار األيا  ملنظمة األغذية والزراعة، فإن متوس  األس                                         ً     جتاريا للغاية، وال سيما يك السلمون. ووفقاً ملجت ر          املتداولة

                                   مقارنة بناس الارتة من العام السابق.      7106                   النص  الثاي من عام   يف        املائة  يف    2                          الدولية لليا  ارتاع بنسبة 

 
                                                      إىل أن التجارة يف املنتجات الساامكية ظل  مسااتقرة نوعا ما أو       7102                       اه يف األ ااهر األوىل من عام         ويشااري االجت  -  16

                                 إىل أن جتارة األيا  ساااتساااتمر يف التوساااع       7176                       . وتشاااري التوقعات حىت عام     7106                              ساااجل  انااتاااا طاياا مقارنة بعام 
                                                                                                    ً حىت ولو مبعدل أبطأ مما كان  عليه يف العقد املاتاااي. وهذا التباطجت يف جتارة األيا  ليس ظاهرة منعزلة ألنه  دث أيضااااً 

           ااض الناتج  ن                                         االجتاهات العامة إىل ساالساالة من العوامل منها ا  ه                                            لزراعة والتجارة العاملية يف البضااائع. وتعود هذ    إىل ا        بالنساابة 
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              حات التجارية،            وتباطجت اإلحاااااال                                                                         احمللي اإل ا ، وتاااااع  منو الطلب، وتباطجت الزيادة يف تشاااااكيل سااااالسااااالة التوريد العاملية، 
   4                 قطاعا جتاريا ينضج.                                                 والتغريات املستمرة يف هيكل االقتصاد الصيين الذت يظهر

 
                            (، على الرغم من انااااض حصااااااااااااااتهااا  7     دول                                                     وال تزال البلاادان املتقاادمااة  يمن على الواردات الساااااااااااااامكيااة )اجلاا  -  12
       املائة  يف     54 و      7116      يف عام        املائة  يف     51      مقابل       7106                          من الواردات العاملية يف عام        املائة  يف     20               الساااااااااااااانوات األخرية )  يف
      أ  من  ت                                                  ً                              . وتشااااااااااكل واردا ا السااااااااااوك وتوفر للعديد من املنتجني حافزاً لإلنتاج واملعاجلة والتصاااااااااادير. وهي  (    0996    عام   يف

                                      البلدان املتقدمة والنامية على حد سوا،.

 
    على        ملاروتااااااااااة      كية ا     اجلمر                 ، فإن التعرياات                                 على الواردات لتلبية االسااااااااااتهال  احمللي                        العتماد البلدان املتقدمة      ونظرا   -  12

                                                                                                   األيا  منخاضاااااااااة نوعا ما يف هذه البلدان، وإن كان ذلك مع وجود اساااااااااتثنا،ات قليلة )أت بعض املنتجات ذات القيمة 
                                                                                                      املضااااااااااااااافة أو األنواع املختارة(. وقد يح ذلك للبلدان النامية بتوريد منتجات األيا  إىل األسااااااااااااااواك يف البلدان املتقدمة 

                                                                                                     دون أن تواجه رسوما  ركية باهظة، وتوسيع حادرا ا، على الرغم من مشاكل الوحول إىل األسواك املتعلقة بالتدابري    من
                                                                         سااااااااااااااع عضااااااااااااااوية منظمة التجارة العاملية، ودخول عدد من االتااقيات التجارية الثنائية                             اجلمركية. ويتبع هذا االجتاه تو    غري

                                                                             واملتعددة األطراف حيز التنايذ وارتااع الدخل القابل للتصرف يف االقتصادات النا ئة.

 
      إلتااااااااااافة  ا                                                                                        وبالنساااااااااابة إىل العديد من البلدان النامية متثل جتارة األيا  مصاااااااااادرا هاما للعائدات بالنقد األجن ، ب  -  12
                   ، بلغ  قيمة حااااااااااااااادرات     7106                                                                          الدور اهلام للقطاع يف توليد الدخل وفرص العمل واألمن الغذائي والتغذية. ويف عام    إىل

      مليار     56                                                                                مليار دوالر أمريكي، ووحل  إيرادا ا الصافية لتصدير األيا  )الصادرات ناقص الواردات(     26                البلدان النامية 
                                                . وباإلتاااافة إىل ذلك، خالل السااانوات القليلة املاتاااية،   ً  جمتمًعة                     لسااالع الزراعية األخرى                             دوالر أمريكي، أت أعلى من  يع ا

                                                                                                              زادت البلدان النامية واردا ا السااااااااااامكية إلمداد قطاعا ا املعنية بتجهيز األيا  ملزيد من إعادة التصااااااااااادير، ولتلبية الزيادة 
              االستهال  احمللي.  يف

 
ّ                   واملصااااّدر الرئيسااااي لليا  وا                                                         وخالل العامني املاتاااايني، أكدت الصااااني دورها الرئيسااااي بصاااااتها املنتج   -  12        ملنتجات     

   (.     7106                  دوالر أمريكي يف عام     ات      مليار    5 . 5                    ( وثالث أكرب مستورد )    7106                        مليار دوالر أمريكي يف عام    0 .  71         السمكية )
                                                                                                   ً وتعزى الزيادة يف واردات الصااااني جزئيا إىل االسااااتعانة مبصااااادر خارجية للتجهيز من الدول األخرى، ولكنها تعكس أيضاااااً 

                      إىل تراجع يف الصاااااااااادرات      7102                                                ً                      االساااااااااتهال  احمللي املتزايد يف الصاااااااااني للنواع غري املنتجة حملياً. وتشاااااااااري التوقعات لعام 
        ئة(. ا    يف امل    07          الواردات )                   (، ولكن إىل زيادة يف      املائة  يف   04 - )

                                                      
4  Lewis, L.T. وMonarch, R. ،7106أسباب التباطجت التجارت العاملي .www.federalreserve.gov/econresdata/ 

.html20161110-slowdown-trade-global-the-of-/causes2016notes/-notes/ifdp 

https://www.federalreserve.gov/econresdata/notes/ifdp-notes/2016/causes-of-the-global-trade-slowdown-20161110.html
https://www.federalreserve.gov/econresdata/notes/ifdp-notes/2016/causes-of-the-global-trade-slowdown-20161110.html
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  ،     7105                                            نام، اليت أحااااابا  املصااااادر الثالث الرئيساااااي منذ عام      ي                                        وظل النرويج املصااااادر الرئيساااااي الثاي، تلته في  - 7 1
                           ، ويرجع ذلك أسااساا إىل انااض     7107                                                                   وجتاوزت بذلك تايلند. وقد  اهدت تايلند انااتاا كبريا يف الصاادرات منذ عام 

        االقتصاااد                                                                    مشاااكل األمراض. ولكال البلدين اآلساايويني قطاع جتهيز هام يساااهم إىل حد كبري يف     بساابب         للجمربت        إنتاجها 
                               من خالل خلق فرص العمل والتجارة.

 
                                                                                                   يعتمد كل من االحتاد األوروع والواليات املتادة واليابان اعتمادا كبريا على الواردات الساااامكية لتلبية االسااااتهال    و   -  14

                                  يف املائة من حيث الكمية من الواردات     59                       يف املائة من حيث القيمة و    64                     ،  اااااكل  واردا ا جمتمعة     7106             احمللي. ويف عام 
                                                                  ويشاااااااكل االحتاد األوروع إىل حد بعيد، أكرب ساااااااوك لواردات األيا ، بلغ  قيمتها                                  العاملية لليا  واملنتجات السااااااامكية.

      ، أت (                                            ريكي إذا مت اساااااااااااتبعاد التجارة داخل االحتاد األوروع             مليار دوالر أم   7 .  72 )      7106                        مليار دوالر أمريكي يف عام    7 .  57
                                                                     وقااد جتاااوزت الواليااات املتااادة اليااابااان، الااذت يعااد تقليااديااا أكرب مساااااااااااااتورد لليااا ،   .    7105               يف املااائااة عن عااام     00       بزيااادة 
  ،      املائة  يف    75      بنساااابة                                    ، اناضاااا  الواردات الساااامكية اليابانية    7105 -    7107         . ويف فرتة     7105              وجمددا منذ عام       7100    عام  يف

      يف عام        املائة  يف   5                         تعاف  هذه الواردات بنسااااااااابة                                                         وذلك أيضاااااااااا بسااااااااابب تاااااااااع  العملة، مما جعل الواردات أكثر تكلاة. م
                                  ، وحاال  الواردات الساامكية يف الواليات     7104    عام      . ويف    7102              يف املائة يف عام    6               أن تنخاض بنساابة              ، ومن املتوقع     7106

           ، وحااااااااال  إىل    7105    عام  يف       املائة  يف    2            انااض بنسااااااااابة      وبعد             دوالر أمريكي،    ات      مليار    5 .  70                          املتادة األمريكية إىل ذرو ا، 
               إىل انااض طاي .      7102                           وتشري التقديرات األولية لعام    .    7106                  دوالر أمريكي يف عام     ات      مليار   5 .  71

 
                لى الرغم من أنه  ع                                                     ، فضااال عن التوسااع يف اإلنتاج، من زيادة التجارة اإلقليمية،                             وقد مكن  أنظمة التوزيع احملساانة  -  11

         أفريقيا.   ىل  إ                                                                                    يف الكثري من احلاالت، ال تنعكس هذه التجارة على وو كاف يف اإلحصاااااااا،ات الريية، وال سااااااايما بالنسااااااابة 
     تزال     ال                        واملنتجات الساااااااامكية اليت    األيا                                                                   وتتأثر هذه التجارة، وقد تكون حمدودة، بساااااااابب ارتااع الرسااااااااوم اجلمركية على

                ور الزمن، وباضااااال        ومع مر   .      محائية                                            ، واليت ميكن أن تعكس الساااااياساااااات املالية أو تدابري                          العديد من البلدان النامية       تطبق يف
   ات  ،                                                                                           ً               اتااقات جتارية إقليمية وثنائية، من احلتمي أن ترتاجع هذه التعرياات أكثر، يف البلدان النامية أيضاً مع بعض االستثنا

                                                                        ما ساااااااااااااايتم تشااااااااااااااجيع التجارة اإلقليمية عن طريق اراذ تدابري  دف إىل تسااااااااااااااهيل التجارة،  ك                      ً    املمنوحة ألقل البلدان منواً.  
                                    ذلك املعابر احلدودية والتخليص اجلمركي.  يف   مبا
 

 األنواع الرئيسية
 
                                                                                            أحاااابا  التجارة باأليا  واملنتجات الساااامكية أكثر ديناميكية ومتميزة بني األنواع وأ ااااكال املنتجات. وذلك   -  61

                                                                                                يعكس االختالفات يف أذواك املساااتهلكني وتاضااايال م، مع أساااواك ترتاوح بني احليوانات املائية احلية وجمموعة واساااعة من 
    ربت   اجلم   ا                   من حيث القيمة، يليه      لساالع ا    أكرب    من     رتوت            الساالمون وال          أيا     أحاابا  ،     7105                         املنتجات املصاانعة. ومنذ عام 

                                                         ً               ومع ذلك، يتم تداول عددا كبريا من األيا  املنخاضااااااااااااااة القيمة نساااااااااااااابياً، ليس فق  على                     ويك القاع والتونة.           والروبيان
   .                                                  الصعيد الوطين، ولكن أيضا على املستويني اإلقليمي والدو 
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                                                                                                       ومع الزيادة اهلائلة يف إنتاج تربية األحيا، املائية، تتكون حصاااااة متزايدة من التجارة الدولية باأليا  من املنتجات   - 1 6
      فإن    ّ                           الربيّة واملنتجات املسااااااااتزرعة. ومن م                                           ن إحصااااااااا،ات التجارة الدولية ال متيز بني املنتجات  أ                    املسااااااااتزرعة. ومن املجتساااااااا  

                                                                                                          التقساااااااايم الدقيق بني منتجات مصااااااااايد األيا  الطبيعية وتربية األحيا، املائية يف التجارة الدولية ماتوح أمام التاسااااااااريات. 
              داولة، ولكنها                       يف املائة من الكميات املت    76 و    70                                                                وتشاااري التقديرات إىل أن منتجات تربية األحيا، املائية متثل ما يرتاوح بني 

    ً                          هاماً من الصاااااااااااناعة موجه للتصااااااااااادير،                                                ً يف املائة من حيث القيمة، وهو ما يدل على أن جز،اً     56 و    54                متثل ما يرتاوح بني 
هة                                 وإذا أخذت يف االعتبار املنتجات املو                                  ً                          املنتجات ذات القيمة العاملية نساااااااااااااابياً املوجهة إىل األسااااااااااااااواك الدولية.      ومهز  َّ   جَّ

                                                يف املائة من الكميات املتداولة يف التجارة وما يرتاوح     79 و    72                         يد النساااااابة إىل ما يرتاوح بني                        لالسااااااتهال  البشاااااارت فق ، تز 
  .                     يف املائة من حيث القيمة    55 و    56   بني 

 

 القضايا ذات الصلة بالتجارة الدولية

 
                                                    ما يلي بعض القضايا الرئيسية للتجارة الدولية باأليا :   يف  -  66
 

  األيا ، وتوزيع احلقوك، واالستدامة االقتصادية للقطاع؛                             العالقة بني سياسات إدارة مصايد                                                 

  ع التاوالت  م                                                              وقطاع التجزئة املتزايد حيال الصااااااااايد اجلائر لبعض املخزونات السااااااااامكية،        العام           قلق اجلمهور          
                                        وو استهال  األنواع اليت تعترب أكثر استدامة؛

 قد واملهدر من األيا ؛                                                           زيادة الوعي بشأن أمهية خاض الصيد املرجتع، والصيد العرتي، والاا                    

 دور القطاع الصغري النطاك يف إنتاج األيا  والتجارة؛                                                

  الظروف االجتماعية وظروف العمل تمن القطاع ومورديه؛                تزايد القلق حول                                                 

 الصيد غري القانوي دون إبالغ ودون تنظيم وأثره على سلسلة القيمة؛                                                             

  األيا  وتربية األحيا، املائية احمللية؛                                          تأثري زيادة كبرية يف الواردات على قطاع مصايد                                  

 عوملة سالسل التوريد، مع االستعانة مبصادر خارجية لإلنتاج بشكل متزايد؛                                                                

  إحااااااااااادار الشاااااااااااهادات، مبا يف ذلك التوسااااااااااايم اإليكولوجي، وتزايد الطلب على املنتجات                  الزيادة الكبرية يف                                                                     
      نامية                                  وتأثريها احملتمل على وحاااول البلدان ال                                                      املعتمدة من جانب جتار التجزئة وأحاااااب العالمات التجارية،

           إىل األسواك؛

 احلاجة إىل نظم جديدة للتتبع؛                           

 عن اسااااااااااااااتخااادام احلواجز غري التعرياياااة                                صااااااااااااااااادت وعااادم اليقني التجاااارت الناااا ني                  عااادم االسااااااااااااااتقرار االقت                               
          احلمائية؛        لزيادة

  يق                      التااااادفقاااااات التجاااااارياااااة وتع                                                             وجود تعريااااااات  ركياااااة مرتاعاااااة على الواردات يف البلااااادان الناااااامياااااة حتول   
          اإلقليمية؛        التجارة

 أثر اتااقات التجارة الضخمة على التدفق الدو  للمنتجات السمكية؛                                                              

 تقلب أسعار السلع بشكل عام وأثر ذلك على املنتجني وعلى املستهلكني أيضاً؛  ً                                                                

 تقلب أسعار حرف العمالت وتأثريها على جتارة املنتجات السمكية؛                                                        

 ش والاوائد على امتداد سلسلة القيمة ملصايد األيا ؛                  أسعار وتوزيع اهلوام                                                
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 احلاجة إىل القدرة التنافسية لليا  واملنتجات السمكية مقابل غريها من املنتجات الغذائية؛                                                                                 

 حاالت الغش يف تسمية األيا، التجارية لليا  واملنتجات السمكية؛                                                         

 عديد من البلدان؛                                                     حعوبة تلبية القواعد الصارمة للجودة والسالمة من قبل ال                   

 املخاطر والاوائد املتصورة واحلقيقية الستهال  األيا ؛                                               

  .التصورات بشأن قطاع تربية األحيا، املائية ومنتجاته                                                  

 
  ،                   اك، والتتبع، والغش            حول إىل األسو                                                                     ويتم حتليل بعض هذه املسائل يف األقسام التالية، وال سيما تلك املتعلقة بالو   -  62

                  وإحدار الشهادات. 

 الوصول إلى األسواق

 
                                                                                           وهنا  عدة عوامل هلا تأثري على أدا، البلدان املصااااااادرة للوحاااااااول إىل األساااااااواك الدولية. وتشااااااامل هذه املساااااااائل   -  62

         البلدان،                                                    الرغم من التقدم الاين واالبتكارات، ال يزال العديد من     وعلى                                               املشااااااكل املرتبطة باهلياكل الداخلية لبعض البلدان. 
                                                                                  القتصااااااااااااااادات األقل منوا، ياتقر إىل البنية التاتية املالئمة واخلدمة، ما ميكن أن يجتثر على جودة                    وخاحااااااااااااااة البلدان ذات ا

                                                       املنتجات السمكية، فيساهم يف خسار ا أو الصعوبة يف تسويقها.

 
                                                                                                وقااد تجتثر التاادابري غري اجلمركيااة على التجااارة من خالل تطبيق معااايري املنتجااات املطلوبااة، والرقااابااة على تاادابري  -  62

                   ن أن تتأثر التجارة    وميك                            ، وتقييمات املطابقة، وغريها.                                                          الصاااة والصاااة النباتية، وإجرا،ات ترخيص االسااترياد وقواعد املنشااأ
    ً                                                                                                أيضاااااااااااً بالطرك احملددة اليت تعاي هبا التصاااااااااانياات اجلمركية وإجرا،ات حتديد القيمة والتخليص اجلمركية، مبا يف ذلك طول 

                                                                  ويف املساااااتقبل القريب، سااااايجتدت التنايذ الكامل التااك تيساااااري التجارة التابع        جيتها.                                إجرا،ات إحااااادار الشاااااهادات أو ازدوا
                                               ، إىل تساااااااريع احلركة ورليص البضاااااااائع عرب احلدود، مما  د     7102                                                  ملنظمة التجارة العاملية، والذت دخل حيز النااذ يف عام 

                                     من هذه التأثريات السلبية على التجارة.

 
  يت                                                                                على التجارة باحلواجز التقنية أمام التجارة، اليت تشاااااااااري إىل اللوائح واملعايري التقنية ال                     وميكن رب  اآلثار األخرى   -  62
                                                                              ويتضاااااامن اتااك منظمة التجارة العاملية بشااااااأن احلواجز التقنية أمام التجارة قواعد  دف                       اخلصااااااائص احملددة للمنتج.     حتدد

                                            وإن كان  ال تزال قائمة وتتسااااابب يف إماد حاااااعوبات                                                       حاااااراحة إىل منع تلك التدابري من أن تشاااااك ل حواجز ال داعي هلا،
                        ً                                                                 . وتشاااااااااااااامل هذه التدابري أيضاااااااااااااااً اإلجرا،ات التقنية اليت تجتكد امتثال املنتجات للمتطلبات املنصااااااااااااااوص عليها            أمام التجار

   .            ً                      املنتجة حملياً والواردات على حد سوا،                                      اللوائح واملعايري اليت تنطبق على املنتجات   يف

 
                                                         ً                      القدرة على االلتزام مبتطلبات االسااااااااااترياد املتطورة باسااااااااااتمرار، حتدياً بالنساااااااااابة ملعظم البلدان              وميكن أن تشااااااااااكل   -  67

                                                    ً                                          ويشااااامل ذلك اجملاالت مثل اجلودة والساااااالمة، ولكنها ترتب  أيضااااااً بصاااااورة متزايدة باملعايري التقنية، والتوسااااايم،         املصااااادرة. 
    هذه                                            ، والتدريب ونقل اخلربة والدراية لالساااااااااااتجابة إىل      ً                                                  ومجتخراً بإحااااااااااادار الشاااااااااااهادات الطوعية. وينبغي توفري بنا، القدرات

                ً                                                                           ً                 املتطلبات. وغالباً ما تكون االستثمارات ترورية يف البنية التاتية، وخباحة لتاسني سلسلة التربيد ابتداً، من موقع اإلنزال 
ّ                                     وقد مّت الرتكيز بصااورة خاحااة حىت اآلن على اإلنتاج                                        أو احلصاااد وعلى امتداد كامل ساالساالة اإلمداد. ّ     املوّجه إىل                  التصاادير،    
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             ً                                   ّ                                                         إمنا يبقى أيضاااااً العديد من االحتياجات الكبرية غري امللّباة من حيث حتسااااني البنية التاتية احمللية لتوزيع األيا  واملنتجات 
ّ                  وتقوم منظمات ووكاالت دولية، وكذلك البلدان املسااااااااتوردة  ّد ذا ا، بتوفري بعض                                الساااااااامكية يف بلدان عديدة يف العامل.                                                     

                                                                                                 ة لبنا، القدرات، إمنا من البديهي أنه مثة حاجة إىل مزيد من الدعم، مبا يف ذلك من خالل مبادرات مثل مبادرة      األنشاااااااااااااط
  ."                                                   منظمة التجارة العاملية بعنوان "املعونة من أجل التجارة

 
 الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم

 
  د                                                      والزراعة بشاااااااأن التدابري اليت تتخذها دولة املينا، ملنع الصاااااااي                                           وفر بد، نااذ االتااك الصاااااااادر عن منظمة األغذية   -  64
                                                      ، أداة قوية أمام اجملتمع الدو  ملكافاة الصاااااااايد غري القانوي    7106                                            القانوي دون إبالغ ودون تنظيم، يف يونيو/حزيران    غري
               ياد غري القاانوي         إيقااف الصاااااااااااااا                                                                            إبالغ ودون تنظيم. ولكن تناياذ اتاااك التادابري اليت تتخاذه دولاة امليناا، لن يجتدت إىل    دون
   ها                                                            ما يتعلق بإدارة مصايد األيا  تقع على عاتق الدول، وفقا ألدوار                                          إبالغ ودون تنظيم لوحده. فهنا  مسجتوليات يف    دون

                                                                                                           وقدرا ا كدول املينا،، والعلم، والدول الساحلية، واألسواك. ويف حني أن اتااك تدابري دولة املينا، هو أول حك دو  ملزم 
                                                                    دون إبالغ ودون تنظيم، فإنه جز، من جمموعة حاااااكو  دولية، تعاي عند تنايذها          ً                 ف حتديداً الصااااايد غري القانوي     يساااااتهد

              دولة املينا،                                            وبغية حتقيق أقصااااااااااى قدر من الاعالية التااك تدابري   ً                                                معاً هذه املسااااااااااجتوليات بقدرا ا املختلاة ومن زوايا خمتلاة. 
                                                                                                       مكافاة الصيد غري القانوي دون إبالغ ودون تنظيم، ال ينبغي تنايذه تنايذا تاما ومن قبل أكرب عدد ممكن من البلدان   يف

    طو                                                 ما يتعلق مبسااااااجتوليا ا الدولية )على الناو املبني يف اخل                       ً                       فاسااااااب، بل مب دعمه أيضاااااااً بتاساااااان أدا، دول العلم يف
             توثيق املصيد.               ، مثل التتبع و                   واإلجرا،ات التجارية                       ماله بالوحول إىل األسواك                                          التوجيهية الطوعية ألدا، دولة العلم(، واستك

 
ياغة تلك املخططات بطيئًا عامة، وعلى دورها احملتمل   -  61                                                              ً                         وقد كان التقدم الذت أحرزته دول السااااااااااااااوك يف حاااااااااااااا
             ذة يف السنوات     املتخ               ولكن اإلجرا،ات                                                                  مكافاة الصيد غري القانوي دون إبالغ ودون تنظيم أن يكون حم  تقدير أكرب.  يف

                                                                                                      األخرية من قبل أسااااواك اسااااترياد رئيسااااية ملنع اسااااترياد منتجات األغذية البارية النا ة عن الصاااايد غري القانوي دون إبالغ 
        البار                                     ا لكي تراقب باعالية عمليات الصااااااااااااايد يف ا                                                           ودون تنظيم قد حازت البلدان حول العامل على تعجيل جهودها وقدر 

        وانئها.                 وإنزاالت املصيد يف م

 
                      ً                                                                     وعالوة على ذلك، واعرتافاً بتأثري منتجات الصااااايد غري القانوي دون إبالغ ودون تنظيم على ساااااالسااااال التوريد،   -  21

                                                                                                بدأ قادة ساااااوك األغذية البارية باالساااااتثمار يف نظم للتتبع خاحاااااة هبم من أجل تااااامان تزويد املساااااتهلكني مبنتجات من 
                                                           مت اعتماد خط  لتوثيق املصاااايد وإحاااادار  ااااهادات له وتنايذها من قبل                  وباإلتااااافة إىل ذلك                        مصااااادر مسااااتدامة وقانونية.

                                                                                                    املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األيا  هبدف حتسني امتثال الدول اليت لديها إجرا،ات للااظ واإلدارة بشأن أرحد ا 
                  ن إبالغ ودون تنظيم           لقانوي دو                                    ً                                  غري أن  ليات التتبع تبقى نادرة وكثرياً ما يصااال املصااايد الناتج عن الصااايد غري ا          السااامكية.

                                                                                          مبا رة إىل أسواقهم أو يتم تبييضه من خالل منشآت للتجهيز حيث تكون الضواب  تعياة أو معدومة.
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             ملنظمة األغذية                                 آزر مع اخلطو  التوجيهية الطوعية    بالت   ،                                                 وعلى وجه اخلصوص، فإن تنايذ اتااك تدابري دولة املينا،  - 1 2
ّ                                 املصاايد والسااجل العاملي لسااان الصاايد وسااان النقل املربّدة وسااان التموين )السااجل العاملي(،                         والزراعة بشااأن خط  توثيق                                              

                                                                                                 ميكنه أن  ساااان بشااااكل كبري من قدرة اإلدارات الوطنية وكذلك املنظمات اإلقليمية إلدارة مصااااايد األيا  على احلد من 
                                      الصيد غري القانوي دون إبالغ ودون تنظيم.

 
                                                                         تشااجيع احلكومات وأحااااب املصاالاة بقوة على اعتماد إجرا،ات فعالة تتعلق بالتجارة                      ويف هذا الصاادد، ينبغي  -  26

                                                                والسوك من  أهنا توفري منافع طويلة األجل الستدامة موارد الصيد لديهم.
 

 التتبع في األسواق الرئيسية

 
      تنظيم               دون إبالغ ودون                                                          تتبع منتجات مصايد األيا  الطبيعية ملكافاة الصيد غري القانوي                   أحبح توثيق املصيد و   -  22

  5    وائح ل                                                                                               اااارطا بشااااكل متزايد للمنتجات اليت تدخل أسااااواك االسااااترياد الرئيسااااية. ويف هذا السااااياك، اعتمد االحتاد األوروع
         وبالتا ،                                                                      هادات املصيد، والتوسيم، والتتبع، من أجل الوحول إىل سوك االحتاد األوروع.     حدار  إل                    حتدد الشرو  اإللزامية 
                                                                                   السوك، تتطلب املنتجات السمكية  هادة مصادك عليها من سلطة خمتصة يف البلد املصدر، باإلتافة               للوحول إىل هذا 

                                                                                                  إىل  اااااهادة حااااااية تاي مبعايري الصااااااة والصااااااة النباتية. غري أن هذه اللوائح ال تتطلب  اااااهادة مصااااايد لتتبع املنتجات 
      وروع.                                 األوروع إىل بلد ليس عضوا يف االحتاد األ                                                         للتجارة داخل االحتاد األوروع أو للصادرات من بلد عضو يف االحتاد 

 
       تنظيم،                                                                                  عدة بلدان نامية من  ثار لوائح االحتاد األوروع ملكافاة الصيد غري القانوي دون إبالغ ودون         وقد عان    -  22

       ها سااان  ي                       نعها، من البلدان اليت لد                                    أو محرا،، اليت حتذر من جتارة األيا ، أو مت                                وتلق  بشااكل أساااسااي بطاقات حااارا، و/
          إلجرا، على       وهلذا ا                                                                                 حتمل علمها، واليت حدد االحتاد األوروع أهنا متارس الصاااااااااااااايد غري القانوي دون إبالغ ودون تنظيم.

                                                                                                          املسااتوى القطرت  ثار على  يع الصاايادين )التجاريني واحلرفيني( واجملهزين/املصاادرين من البلد الذت تلقى البطاقة احلمرا،، 
                                                                                   مشااااااااركني يف النشاااااااا  غري القانوي. وبالتا ، من املهم بالنسااااااابة للبلدان النامية اليت تعتمد على                        ساااااااوا، كانوا أو مل يكونوا 

                                                                                   ن تاهم هذه اللوائح ومتطلبات التوسااااايم ملنتجا ا، وأن حتصااااال على الدعم من حكوما ا يف مكافاة  أ      أليا  ا       حاااااادرات 
            ً  يدها قانونياً.                                ارية على منتجا ا البارية اليت مت ح                                                            الصيد غري القانوي دون إبالغ ودون تنظيم، من أجل جتنب القيود التج

 
                                                                             ، رفع  فرقة عمل رئاسااااااااااااية ملكافاة الصاااااااااااايد غري القانوي دون إبالغ ودون تنظيم يف الواليات     7105       ويف عام   -  22

        الساترياد.  ا                                                                                             املتادة األمريكية، توحايا ا بشاأن كياية مكافاة الصايد غري القانوي دون إبالغ ودون تنظيم من خالل لوائح 
                                                                                                     وأدى ذلك إىل وتااااااااع خطة عمل لتعزيز وتااااااااع وإنااذ برنامج تتبع قائم على املخاطر، لتتبع األغذية البارية من الصاااااااايد 

                            ( إىل عدم إعاقة جتارة املنتجات     7106                                                                  السااوك. ويهدف برنامج رحااد الواردات اجلديد يف الواليات املتادة األمريكية )   إىل
    اها                                                                            "التاجر املوثوك به"، ويهدف أيضا إىل حتديد الواردات من األغذية البارية اليت مت حتري                ً              املنتجة قانونياً من خالل برنامج

                                                                                         قبااال دخوهلاااا إىل سااااااااااااااوك الوالياااات املتاااادة األمريكياااة. وتسااااااااااااااتناااد الئااااة الوالياااات املتاااادة األمريكياااة، اليت سااااااااااااااتنااااذ 

                                                      
  .    0529  /2013      ورقم      2011/0069        ، ورقم    2009/0774        ؛ ورقم    2008/0115                                                 القواعد التنظيمية للمجلس )املاوتية األوروبية( رقم    5
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                                        لى األنواع قيمة جتاريا وللنواع األكثر عرتاااااااااااة                                       ، إىل تقييم املخاطر، مع إعطا، األولوية ألع    7105                  يناير/كانون الثاي   0  يف
 6                                                                                           خلطر الصيد اجلائر. وقد مت حتديد ثالثة عشر نوعا من املأكوالت البارية ذات األولوية لتنايذ هذه الالئاة.

 
 الممارسات غير القانونية والغش

 
      ً                 أيضاااااااااً لعدد من املمارسااااااااات          معله عرتااااااااة                                                            كما أن الطابع العاملي والديناميكي واملعقد لقطاع مصااااااااايد األيا   -  22
     لعمل         ممارساااااااات ا           األموال، أو      غسااااااال                                                                   القانونية، ساااااااوا، كان  متصااااااالة بعمليات الصااااااايد ذا ا، أو  رائم تاااااااريبية، أو    غري
ُ                 وال رلق هذه األنشاااااطة، إذا ُيح هلا باالساااااتمرار،                                                        القانونية، أو الغش التجارت من خالل ساااااو، التوسااااايم عن قصاااااد.   غري                        

                                                                                             ً             منافسة غري عادلة يف أسواك األغذية البارية العاملية وتكالي  اجتماعية عالية فاسب، بل إهنا تنطوت أيضاً على إمكانية 
      ى حصاااااااة  ل                                                                                     تعريض اسااااااااتدامة العديد من مصااااااااايد األيا  يف العامل إىل اخلطر. كما أهنا متنع اجملتمع ككل من احلصااااااااول ع

                                                        منصاة من الاوائد االقتصادية اليت يولدها قطاع مصايد األيا .

 
                                                                                           وقد مت حتديد األغذية البارية على أهنا ثالث أكرب فئة من فئات املخاطر للغذية اليت تنطوت على احتماالت   -  27

               ويف ورقة ساااااااااياساااااااااات   7 .  71  05                اليوروبول يف عام  -       اإلنرتبول   ً                بلداً، وقام بتنسااااااااايقه     52         ً                     الغش وفقاً للتاقيق الذت أجرت يف 
 8                                                                    ، مت حتديد األغذية البارية على أهنا الائة الثانية األكثر احتماال خلطر الغش.    7105                          نشرها الربملان األوروع يف عام 

 
    ً                                        عمداً يف الساااااوك، لتاقيق مكاساااااب مالية، بقصاااااد خداع ُ                                            يُرتكب الغش يف األغذية البارية عندما يتم وتاااااعها   -  24

                                                            األغذية البارية اليت ميكن أن حتصاااال يف مراحل خمتلاة من ساااالساااالة األغذية   يف            أنواع الغش                           املسااااتهلك. وهنا  العديد من
                                                                                                  البارية. وميكن تقليص حاالت الغش يف األغذية البارية إىل  كلني أساسيني، ومها استبدال األنواع وإسا،ة التوسيم.

 
             ا أنواع أكثر       على أهن               ً غري مرغوبة جداً   ال   و         قل قيمة أ  األ                                                   دث اسااااااااااااااتبدال األنواع عندما يتم تبديل األنواع البارية   -  21
                                                             تكون األنواع املسااتبدلة غري حاااحلة و تمل أهنا تااارة. كما أن اسااتبدال                                     . وقد تتعرض الصاااة العامة للخطر عندما      تكلاة

  ة  م              ً                                                                                     األنواع هو أيضاااااً وساااايلة إلخاا، املنشااااأ اجلغرايف للغذية البارية أو لتجنب الضاااارائب املاروتااااة على األنواع ذات القي
       ليت يتم  ا                                                                                    و"غساااايل" األيا  هو مصااااطلح يعطى للغذية البارية من الصاااايد غري القانوي دون إبالغ ودون تنظيم         العالية. 
                                     بيعها كمنتجات من مصايد لليا  مشروعة.          تسويقها و 

 
                                                                                      وميكن للعديد من حاالت الغش أن تظل غري مكشوفة عندما ال  دث ترر جسدت أو إحابة لدى املستهلكني.   -  21

                                                                                                    وتساااتخدم الطرك احلديثة للكشااا  عن اساااتبدال األنواع أو ساااو، التوسااايم املنهجيات العلمية للطب الشااارعي اليت تساااتخدم 
                                                                                                 احلمض النووت. وال تستخدم سلطات مراقبة األغذية هذه األساليب بصورة روتينية، خاحة يف البلدان النامية.

                                                      
                                             ، ملك السالطعون )األمحر(، يك القد )احملي  اهلاد((،                                                                                 األبالون، يك القد األطلساي، السالطعون األزرك )األطلساي(، يك اللمبوكة )ماهي ماهي(، غروبر    6

          الزرقا،(.   ة                                                                                                                         النهاش األمحر، خيار البار، أيا  القرش، الروبيان، يك أبو سي ، التونة )الباكور، وبيغ  ت، وسكيب جا ، والزعناة الصارا،، والزعنا
7    www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/report_opson_v.pdf  
8    ropa.eu/www.europarl.eu  

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/report_opson_v.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0434+0+DOC+XML+V0//EN#_part1_def1
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 صدار الشهاداتإ

 
                                                                                     ظل إحاااااادار الشااااااهادات مسااااااألة ذات أمهية كربى يف قطاع األغذية البارية، خالل فرتة الساااااانتني. وقد وسااااااع    -  21

                                                                                              املخططات الدولية القائمة نطاك التغطية من حيث األسااااااااااااااواك وكذلك تغطية املنتجات، كما زادت احلصااااااااااااااة اإل الية 
                                       مدادات األغذية البارية. وكخطوة وو احلصااااااول          من جمموع إ       املائة  يف     04                                       للمنتجات املعتمدة لتصاااااال إىل ما يقدر بنساااااابة 

                                                                        على  هادة، خيضع عدد متزايد من مصايد األيا  ملا يسمى بربامج حتسني مصايد األيا .

 
                                                                                           يقوم جتار التجزئة وأحااااااااااااب العالمات التجارية يف العديد من البلدان املتقدمة، بإدراج الشااااااااااهادات كشاااااااااار    و   -  26
                                                                            حوافز قوية للمجهزين واملصااادرين يف البلدان املتقدمة والنامية على حد ساااوا،، للخضاااوع                          مواحااااات منتجا م، مما يوفر   يف

                                                                                                      لعملية إحااادار الشاااهادات. ويعرب عن تزايد االهتمام، مبا يف ذلك يف كثري من البلدان النامية، بوتاااع خط  وطنية تساااتند 
                          عة ملنظمة األغذية والزراعة.                                                                إىل معايري دولية ومتجذرة يف اخلطو  التوجيهية للتوسيم اإليكولوجي التاب

 
                                                                                             وال تزال القضاااااايا البيئية تشاااااكل احملور الرئيساااااي إلحااااادار الشاااااهادات، ولكن يتم النظر يف القضاااااايا االجتماعية   -  22

                                                                                                         وقضايا العمل على وو متزايد إلدراجها يف اخلط  الدولية والوطنية على حد سوا،. ومن املرجح أن يتااقم ذلك بعد نااذ 
                                                        واخلطو  التوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة بشااااااأن مصااااااايد األيا        7106      يف عام      055                  العمل الدولية رقم               اتااقية منظمة 

  .    7105                    الصغرية النطاك يف عام 
 
              سنوية العشرين                 يف مجتمتر الذكرى ال                                                                           بعد إطالك أداة القياس التابعة للمبادرة العاملية بشأن استدامة األغذية البارية  -  22

                                  ، مرت عدة خمططات رئيسية اآلن بعملية     7105                                السلو ، فيغو، أكتوبر/تشرين األول                 راعة بشأن مدونة                   ملنظمة األغذية والز 
                                                                                                          قياس املجت اااااااااارات التابعة للمبادرة العاملية بشااااااااااأن اسااااااااااتدامة األغذية البارية، ومت االعرتاف هبا. وقد مت تعزيز مبدأ التكافجت 

                                                             ة بشااااأن اسااااتدامة األغذية البارية يف متطلبات الشاااارا، من قبل العديد                                           بشااااكل أكرب من خالل إدراج اعرتاف املبادرة العاملي
  ،     7102                             يف مجتمتر احمليطات يف يونيو/حزيران       7171                 إعالن تتبع التونة                                           من جتاز التجزئة وأحااااااااااااااب العالمات التجارية، يف 

                        مرور الزمن، ميكن أن يجتدت       . ومع     7171                                                                    واخلطو  التوجيهية للمصااااادر لدورة األلعاب األوملبية الصااااياية يف طوكيو يف عام 
                                                                                                  ذلك إىل املزيد من الشاااافية يف سااوك األغذية البارية، وانااض احلاجة إىل  ااهادات متعددة، وانااض تكالي  إحاادار 

                                      الشهادات للمنتجني واجملهزين على حد سوا،.
 

 األنظمة التجاريةالمنتجات السمكية و 
 
  ة                                                       املااوتات يف منظمة التجارة العاملية بشأن جدول أعمال الدوح                                          يف السيناريو التجارت املتعدد األطراف، تواجه  -  22

                                                                            ً                          للتنمية، اقرتاحات مكتوبة ومواق  جديدة بشااأن إعانات مصااايد األيا  باسااتمرار، متهيداً للمجتمتر الوزارت احلادت عشاار 
      اآلرا،                   التوحل إىل توافق يف                             ، بوينس  يرس(، مبا أنه مل يتم    7102                 ديسمرب/كانون األول     04   إىل     00                       ملنظمة التجارة العاملية )

     .    7105                                                   يف الدورة العا رة ملجتمتر األطراف الذت عقد يف نريوع يف عام 
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     مبقصاااااد       7106                                                                                    واساااااتكماال لوالية منظمة التجارة العاملية، دخل  أهداف التنمية املساااااتدامة حيز التنايذ يف عام   -  22
                                                   (. و دد هذا املقصاااااااااااد اهلدف املتمثل يف حظر أ اااااااااااكال معينة من  6 .  04                                     حمدد يتعلق بتنظيم إعانات مصاااااااااااايد األيا  )

  ،     7171                                                                                        إعانات مصااااااااااااااايد األيا  املرتبطة بالصاااااااااااااايد اجلائر، والصاااااااااااااايد غري القانوي دون إبالغ ودون تنظيم  لول عام 
   ة. ل                                                                                          التسليم باحلاجة إىل معاملة خاحة للبلدان النامية، ووالية منظمة التجارة العاملية لتنظيم هذه املسأ   مع

 
         ا، تااااااواب     إنشاااااا                                                                                 ويف هذا اإلطار الشااااااامل، كان هنا  تقدم يف املبادرات الدولية واإلقليمية اليت تسااااااعى إىل دعم  -  27

                                                                                                 لدعم مصااااااايد األيا . ويف هذا الصاااااادد، أحاااااادرت منظمة األغذية والزراعة، باال اااااارتا  مع مجتمتر األمم املتادة للتجارة 
                                                                 ل الاادورة الرابعااة عشاااااااااااااارة ملجتمتر األمم املتااادة للتجااارة والتنميااة الااذت عقااد                                         والتنميااة، وبرنااامج األمم املتااادة للبيئااة، خال

                                        التنمية املسااااااتدامة، يركز على تاااااارورة التخلص      هلدف   6 . 4 0                               ، بيانا مشاااااارتكا بشااااااأن تنايذ املقصااااااد     7106             يونيو/حزيران   يف
                                                                                                        التدرمي من اإلعانات الضااااارة مبصااااايد األيا  والتنايذ الاعال التااك تدابري دولة املينا،. و ااااار  يف هذا البيان املشاااارت  

     ً    ً                                        بلداً عضواً، ومنظمات غري حكومية ومنظمات دولية أخرى.    91        أكثر من 

 
                                                                        مناقشاااااااااتها حاليا يف منظمة التجارة العاملية، واملناقشاااااااااات املرتبطة هبا، حول قضاااااااااايا                       وتدور املقرتحات اليت جترت   -  24

                                                                                                  حمددة ميكن معاجلتها يف القواعد املسااااتقبلية إلعانات مصااااايد األيا ، مبا يف ذلك املااهيم اخلاحااااة باأليا  مثل اإلفرا  
     لصااايد                                      ملنظمات اإلقليمية إلدارة مصاااايد األيا ، وا                                                          يف االساااتغالل، والقدرة املارطة، ومصاااايد األيا  الصاااغرية واحلرفية، وا

                                غري القانوي دون إبالغ ودون تنظيم.

 
                                                                                           وبالنظر إىل خصوحية املصطلاات السمكية يف املااوتات التجارية، قدم  منظمة األغذية والزراعة املساعدة   -  21

           ة مشارتكة مع                        يف تنظيم أنشاطة إعالمي                                                                   التقنية إىل البلدان األعضاا، يف عدة مناسابات. ويف جني ،  اارك  املنظمة بنشاا
            عين بالقواعد                                      ودعم الدورات التقنية لاريق التااوض امل                                                              مجتمتر األمم املتادة للتجارة والتنمية وبرنامج األمم املتادة للبيئة، 

       ا، على  ضااااااااا                                                                                               التابع ملنظمة التجارة العاملية، واملشااااااااااركة، بنا، على طلب البلدان، يف اجتماعات  اعية الطالع البلدان األع
                                                                                          املااهيم اخلاحاااااااااااااة باأليا ، وحاااااااااااااكو  املنظمة وعالقتها احملتملة بأت قواعد ممكنة بشاااااااااااااأن إعانات مصاااااااااااااايد األيا . 

                                                                                                      نيويور ، عقدت منظمة األغذية والزراعة باملشاااااااااااااركة مع مجتمتر األمم املتادة للتجارة والتنمية، أحداثا جانبية بشااااااااااااأن    ويف
   .     7012       حزيران                                           د األيا ، خالل مجتمتر احمليطات الذت عقد يف يونيو/                               إعانات جتارة األيا  واإلعانات ملصاي

 
                اد( معلما بارزا        ماي  اهل  لل                      االقتصااااااااادية االساااااااارتاتيجية                                      ملبادرات اإلقليمية، اعترب اتااك الشااااااااراكة  ىل  إ         وبالنساااااااابة   -  21
                                                                                          خالل إدراج أحكام حمددة للقضاااااااااا، على اإلعانات اليت تساااااااااهم يف الصااااااااايد اجلائر والصااااااااايد غري القانوي دون إبالغ    من
                     ً                                                       تنظيم. ومع ذلك، نظراً للتغريات األخرية يف أطراف االتااك، ال يزال مستقبله غري مجتكد.      ودون

 
 
 


