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A 

 األسماك مصايد لجنة

 اللجنة الفرعية المختصة بتجارة األسماك

 الدورة السادسة عشرة

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

 والزراعةتقرير عن األنشطة المتصلة بتجارة األسماك في منظمة األغذية 
 

 موجز
 ة الدولية ما خيص التجار  تقدم هذه الوثيقة حملة عامة موجزة عن أنشطة خمتارة قامت هبا منظمة األغذية والزراعة يف 

يف األمساك. وقد قامت إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية لدى املنظمة بتنفيذ معظم األنشطة مباشرة بالتعاون مع وحدات 
أخرى يف املنظمة، كمكتب الشؤون القانونية واألخالقية وإدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية، أو مع منظمات أخرى ذات 

، وبارتباط مع أهداف التنمية املستدامة، 4و 2تيجي للمنظمة، وال سيما حتت اهلدفني االسرتاتيجيني صلة، ضمن اإلطار االسرتا
 .14وال سيما هدف التنمية املستدامة 

 اإلجراءات التي يقترح اتخاذها من جانب اللجنة الفرعية
 املنظمة؛ متارسها اليت بالتجارة املتصلة األنشطة على التعليق 
 الصلة؛ ذات واألقاليمية واإلقليمية الوطنية التجارب عن معلومات تقدمي 
 النامية البلدان قدرات اءببن يتعلق ما يف سيما وال بالتجارة املتصلة األنشطة على املنظمة عمل ملواصلة التوجيهات تقدمي 

 احلجم؛ الصغري والقطاع
 املائية ألحياءا وتربية األمساك مصايد نتاج بوصول املتصلة اجملاالت يف املنظمة عمل ملواصلة التوجيهات تقدمي  

 األسواق؛ إىل
 املستقبلي؛ لعملل توصيات وتقدمي األمساك مصايد خدمات يف التجارة بشأن جرى الذي األدبيات باستعراض علًما خذاأل 
 ميكن ليتا املنتجات أشكال أو/و األمساك ألنواع املمكنة اإلضافات أو التعديالت بشأن املنظمة إىل مقرتحات تقدمي 

نّسق؛ التصنيف لنظام املنّقحة املقبلة النسخة يف إدراجها
ُ
 امل

 األخرى؛ الدولية واهليئات املنظمات مع بالتعاون أحرز الذي بالتقدم علًما خذاأل 
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 مقّدمة
 
 ومشللللاكل ملواردا وإدارة الغذائي األمن مع التعامل يف تكامالً  أكثر ُُنج تنفيذ إىل الرامية جهودها املنظمة تواصللللل -1

 مثل من جماالت يف االسلللللللرتاتيجية الربامج إطار يف املنظمة يف ذلك وجيري. السلللللللمكية واملنتجات لألمساك الغذائية السللللللللع
 ارتباطًا ألنشللللللطةا وترتبط. الدولية والتجارة الدولية األغذية ونظم العيش وسللللللبل السللللللاحلية واإلدارة الغذائي واألمن التغذية
 2 واهلدف ،(املاء حتت احلياة) 14 اهلدف سيما وال ،17 اللللللللل املستدامة للتنمية وأهدافها 2030 عام خطة بأهداف متزايداً 

 (.املسؤوالن واإلنتاج االستهالك) 12 واهلدف ،(االقتصاد ومنو الالئق العمل) 8 واهلدف ،(اجلوع على القضاء)
 
. السلللللللللمكية اموارده تولدها اليت االقتصلللللللللادية املنافع زيادة إىل الرامية جهودها يف البلدان دعم املنظمة تواصللللللللللو  -2

 قتصللللاداال يف القطاع هذا اندماج وزيادة السللللياسللللاتية، األطر يف أفضللللل إدراًجا األمساك مصللللايد قطاع إدراج ذلك ويشللللمل
  النامية ةالصللللللللللللغري  اجلزرية الدول حالة ويف عام بوجه األسللللللللللللواق إىل الوصللللللللللللول فرص وحتسللللللللللللني والدويل، واإلقليمي الوطين
 القيمة، لسلللللةسلللل إدارة وحتسللللني التنافسللللية، وقدراهتم املنتجني صللللغار إدماج وزيادة اخلصللللوص، وجه على منًوا البلدان وأقل
 األعمق جاإلدما  ذلك يف مبا اإلمداد، سلللللللللسلللللللللة يف االجتماعية الظروف وتعزيز ،الصلللللللليد بعد ما واملهدر الفاقد من واحلدّ 

 السلللللمكية املنتجاتو  األمساك توريد يف املائية األحياء لرتبية املتنامي الدور أدى وقد. اجلنسلللللانية للمسلللللائل اإنصلللللافً  واألكثر
  املنظمة أنشللللللللللطة نيب أقوى تكامل إىل النامية، البلدان من لكثري املتزايدة االقتصللللللللللادية وأمهيتها واسللللللللللتهالكها، هبا واالجتار

 .والتجارة املائية األحياء تربية جمايل يف
 
 ةواإلقليمي ةالوطني املسلللللللللللللتويات على احلوكمة وأطر التشلللللللللللللريعية األطر تعزيز جمال يف جهودها املنظمة تواصللللللللللللللو  -3

 دون القانوين غري لصلليدا من للحدّ  األمساك مبصللايد املتعلقة الدولية والصللكوك الدويل البحري القانون مع يتفق مبا ،ةوالعاملي
 .وليةالد التجارة دخول من تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصيد منتجات منع وكذلك تنظيم، ودون إبالغ

 
 يف الدولية ةبالتجار  متعلقة قضللللللللللللللايا على تعمل اليت األخرى املنظمات مع التحالفات تعزيز املنظمة تواصلللللللللللللللو  -4

 األخرى وليةالد املنظمات مع الوثيق التعاون التحالفات تلك وتشللللللللللمل. القدرات لبناء أنشللللللللللطتها يف سلللللللللليما وال األمساك
 األمساك طاعق نقابات ومع الدولية، الشبكات خالل من الصلة، ذات والتسويق التجارة قضايا بشأن األكادميية واألوساط

 .املدين واجملتمع
 
 مهم، دور أداء يف مةللمنظ اإلقليمية املؤمترات تسللتمر املنظمة، يف األولويات وحتديد التخطيط عملية سللياق يفو  -5

 .اإلقليمية األولويات ضمن األمساك مصايد مسائل إدراج بتزايد ويتعزز يستمر أن الضروري ومن
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  األسماك مصايد حوكمة
 

 المنظمة لدى واألخالقية القانونية الشؤون مكتب
 
 وتشلللمل. نيةالتق واملشلللاورات اخلرباء مشلللاورات سلللياق يف الدولية الصلللكوك وضلللع دعم التنمية قانون فرع يواصلللل -6

 التصديو  األمساك، مصايد عمليات استدامة حتسني هبدف بالسوق مرتبطة إجراءات أخرى، أمور بني من الصكوك، هذه
 واملصايد ناميةال للبلدان سيما ال األسواق، إىل وصولال فرصزيادة  وضمان تنظيم، ودون إبالغ دون القانوين غري للصيد

 الصلة، ذات لدوليةا الصكوك عن املنبثقة الشروط تنفيذ لتيسري املنظمة أعضاء الفرع يساعد ذلك، على وعالوة. الصغرية
 وتربية األمساك صللايدم إدارة مع بالتنسلليق ،قانون التنمية فرع يعمل كما.  وإقليمية وطنية تشللريعية مشللاريع طريق عن وذلك

 النباتية والصحة صحةال تدابري بشأن توجيهات عرب التصدير أسواق فرص تعزيز يف األعضاء مساعدة على املائية، األحياء
 .الرئيسية القدرات بناء توفريو  التجارة أمام التقنية احلواجز ومعايري الصلة ذات

 
 على لقانوينا الدعم من املنظمة أعضللللللاء يسللللللتفيد األمساك، بتجارة املتعلققانون التنمية  فرع أنشللللللطة خالل منو  -7

 األمساك مبصللايد متصللل تنظيمي إطار ولضللمان املائية األحياء وتربية املسللتدامة للمصللايد مناسللبة قانونية أطر وضللع صللعيد
. الصلللللللللللللة اتذ األطراف واملتعددة الثنائية األخرى االتفاقات عن فضللللللللللللالً  العاملية، التجارة منظمة اتفاقيات مع يتماشللللللللللللى

 زيادة يف ظمةاملن أعضاء ِمن يرغب َمن املائية األحياء وتربية األمساك مصايد إدارةو  كل من الفرع  يدعم ذلك، على وكمثال
  1005/2008 رقم األورويب االحتاد جملس الئحة مثل الرئيسلللللللية، لألسلللللللواق احملددة املتطلبات ضلللللللوء يف القانونية أطره تعزيز

 .باالنقراض املهددة الربية والنباتات احليوانات أنواعب الدولية التجارة اتفاقية أو
 

 تنظيمالصيد غير القانوني دون إبالغ ودون 
 
 ودون إبالغ دون انوينالق غري الصيد ملنع امليناء دولة تتخذها اليت التدابري بشأن تفاقالا تنفيذ سريان بدء مع -8

 االتفاقية أطراف موانئ أصبحت ،2016 حزيران/يونيو يفية والزراعة ذالصادر عن منظمة األغ عليه والقضاء وردعه تنظيم
 قانوين غري صيد عن ناتجال املصيد إنزال من املعين امليناء دولة علم ترفع ال اليت السفن مبنع اآلن ملزمة العامل أحناء مجيع يف

 ابرناجمً  ملنظمةا أطلقت له، االمتثال األطراف على يتوجب أدىن حدّ  معيار ضعي االتفاق أن ومبا. تنظيم ودون إبالغ دون
 وجيري. كامالً   ًذاتنفي االتفاق أحكام تنفيذ على قدرهتا لضمان الثغرات سدّ  على البلدان ملساعدة قدراتال بناءل شامالً 
 تصبح أن تنوي ليتا وتلكاالتفاق  يف احلالية األطراف لكافة مفتوح القدرات لتنمية عاملي برنامج خالل من بذلك القيام
 .فيه طرفًا

 
 ودون إبالغ دون القانوين غري الصيد ملنع امليناء دولة تتخذها اليت التدابري بشأن االتفاق تنفيذ تفاصيل ملناقشةو  -9

 أيار/مايو 30 إىل 29 نم الفرتة يف النرويج يف أوسلو يف االتفاق ألطراف األول االجتماع ُعقد عليه، والقضاء وردعه تنظيم
 ألطرافل فرصة االجتماعان هذان أتاح وقد. املخصصة العمل جملموعة األول االجتماع مباشرة االجتماع هذا وتال ،2017
 .مالئم حنو ىعل القدرات بناء احتياجات ومعاجلة دعم ضمن كما  االتفاق، تنفيذ تواجه حتديات وأي غموض أي ملناقشة
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 حاالت المخالفات والغش في قطاع مصايد األسماك
 

  اجلهود دعم على االقتصلللللللللللللللللادي امليللللدان يف والتنميللللة التعللللاون منظمللللة مع والزراعللللة األغللللذيللللة منظمللللة تتعللللاون -10
 عمل حلقة عقدت وقد. األمساك صلللللللللليد قطاع يف األمساك مبصللللللللللايد املتصلللللللللللة االنتهاكات ملكافحة الدويل التعاون وتعزيز

 .2016 األول تشرين/أكتوبر يف مشرتكة
 

 ميكن ال حصة لىع تؤثر مشكلة الرئيسية األسواق من العديد يف يشّكل التوسيم سوء أن متزايد حنو على يظهرو  -11
 وزيادة املستهلك ةمعرف مستويات وحتسني الوعي مستوى رفع وسيؤدي. للمستهلكني تباع اليت املنتجات من جتاهلها
 سالمة سلطات اتفرضه فعالة ضوابط كله  ذلك تدعم عندما األجل طويلة حتسينات إىل التوريد سلسلة يف الشفافية
 مصادر على نيةاملب للمستهلكني املوجهة املعلومات تكنولوجيا منتجات من عدد تطوير جيري الصدد، هذا ويف. األغذية
 إرشادات تقدمي إىل املنظمة أمساك مصايد مجعيات عّدة دعت كما.  بسهولة األنواع لتحديد املنظمة توفرها مفتوحة بيانات
 .النهائي املستهلك ملصلحة الشفافية زيادة بشأن

 
 التتبع

 
 غري الصيد ةملكافح القطرية التتبع بنظم تتعلق بأعمال املنظمة قامت األعضاء، من مقدمة لطلبات استجابة -12

 يف كوتشي  يف 2016 مارس/آذار يف وعقدت. البحرية يةذلألغ شهاداتال إلصدار كما  تنظيم، ودون إبالغ دون القانوين
 القانوين غري الصيد افحةملك البحرية األغذية تتبع الوطنية واإلقليمية يف نظم اجليدة املمارسات" عن إقليمية عمل حلقة اهلند
 ".آسيا يف تنظيم ودون إبالغ دون

 
 .2017 عام خالل متاحة الوثائق هذه وستصبح بالتتبع الصلة ذات الوثائق من عدد يُنشر أن يوشكو  -13
 

 الشفافية
 

. 2015عام  يفكانت املنظمة وال تزال حتمل صفة املراقب يف مبادرة الشفافية يف مصايد األمساك منذ إنشائها  -14
ويشارك عدد من أعضاء املنظمة يف املبادرة، وقد طلب هؤالء مساعدة املنظمة ومشاركتها يف أنشطة بناء القدرات الوطنية 

، اعُتمد أول معيار عاملي 2017أبريل/نيسان  27يف هذا اجملال. ويف املؤمتر الدويل الثاين للمبادرة، الذي عقد يف بايل يف 
ملعيار متطلبات زيادة البلدان للشفافية واملشاركة يف حوكمة مصايد األمساك لصاحل اإلدارة املستدامة للمبادرة. وحيدد هذا ا

 ملصايد األمساك البحرية.
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 السجالت العالمية لألرصدة السمكية ومصايد األسماك
 

 األورويب االحتاد مشروع من ممّول مشروع هي األمساك ومصايد السمكية لألرصدة العاملية السجالت -15
BlueBRIDGE H2020 من وشفافة شاملة جمموعة وصيانة التعاوين اإلنتاج تدعم مبتكرة بيئة توفري إىل يهدف لذيا 

 سجالت نم سجل لكل فريد معّرف لتعيني عاملًيا معيارًا املشروع ويضع. األمساك ومصايد السمكية األرصدة سجالت
 برامج يف التجزئة ارجت ويستخدمه البحرية األغذية جتهيز صناعة تستخدمه أن يتوقع األمساك، مصايد أو السمكية األرصدة
 .والتتبع الشهادات إصدار

 
 ثثال من معلومات جبمع األمساك ومصايد السمكية األرصدة سجالت من حرجة كتلة  السجالت هذه جتمعو  -16

 FishSource بيانات وقاعدة ،(FIRMS) السمكية واملوارد األمساك مصايد رصد نظام: هي موثوقة عاملية بيانات قواعد
 RAM Legacyة املدعو  السمكية األرصدة تقييم بيانات وقاعدة ،"(املستدامة األمساك مصايد شراكات" متلكها اليت)

Stock Assessment (واشنطن جامعة متلكها اليت .)تلك بالتقارير ةاملشمول التغطية تزداد املصادر، هذه وتنسيق وبتجميع 
 املدى لىع اخلدمات تقدميب يسمح أعمال جذ منو  املشروع وسيشكل. منفردة هذه البيانات قواعد من أي يوفرها اليت

 هذه تعينيو  الفريدة املعرّفات هوية من والتحقق األمساك، ومصايد السمكية األرصدة عن جديدة مراجع تقدمي: الطويل
 واجتاهات لوضع العاملي الرصد األمساك ومصايد السمكية لألرصدة العاملية السجالت مشروع يعزز أن املتوقع ومن. املعّرفات
 .املسؤولة االستهالكية املمارسات إىل باإلضافة األمساك، ومصايد السمكية األرصدة

 
 الوصول إلى األسواق

 
 النظام الحاسوبي لمعلومات تسويق األسماك لدى منظمة األغذية والزراعة 

 (GLOBEFISH)جلوبفيش 
 

 الداخلية اهليكلة إعادة عملية وواصل ديدينج مشاركني بعضوين جلوبفيش نظام رّحب ،2017و 2016 عامي يف -17
 بانتظام جيري ذلك، إىل فةوباإلضا. يوفرها اليت التحليلية اخلدمات وحتسني بالبيانات املتعلقة املعلومات تبادل على مركزًا
 إىل التقنية املساعدة ميتقد ذلك يف مبا األسواق، إىل وصوهلا لتحسني النامية البلدان إىل القدرات بناء جمال يف الدعم تقدمي

هلدف اإلمجايل وا. "املصيد توثيق خلطط التوجيهية اخلطوط" وتنفيذ ووضع الشهادات إلصدار وطنية خطط لوضع األعضاء
لحة مبا يف ذلك أصحاب املص جللوبفيش يتعزز بصورة متواصلة من خالل احلوار املستمر بشأن السياسات والتشاور بني

 .خمتلفةمن خالل اجتماعات ومنتديات 
 

 (GLOBEFISH Highlights) االجتاهات حتليل حول املنشورات من عدد إصدار جلوبفيش نظام يواصلو  -18
 ،(GLOBEFISH Research Programme)ق السو  ودراسات ،(Commodity Updates)ت للبيانا الزمنية والسالسل
 عاتتوق نشرة مثل للمنظمة أخرى مطبوعات يف املواد تلك وتساهم. (European Price Report)ر األسعا عن ومعلومات

 ،2017و 2016 عامي ويف. اإلنرتنت على اجلديد املوقع من النّقالة للهواتف مناسبة نسخة إعداد اآلن وجيري. األغذية
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 مصايد - محيطاتلل املتكاملة اإلدارة"و ،"الدولية األمساك جتارة يف البيطرية الضوابط: "هي جديدة مطبوعات أربعة نشرت
 املأكوالت لسوق نيةاإللكرتو  التجارة تطوير"و ،"العاملي البحر جراد سوق"و ،"البحار قاع يف والتعدين والغاز والنفط األمساك
 ."الصني يف البحرية

 
 املنتدى يف الشروع خالل من البحرية املأكوالت صناعة مع املباشرة صلته تعزيز إىل جلوبفيش نظام يهدفو  -19

 املصلحة حابألص مرجعية كنقطة  األزرق املنتدى وسيعمل. األزرق النمو مبادرة عناصر من عنصر وهو واستضافته، األزرق
 .والبيئية واالجتماعية االقتصادية النواحي من للقطاع املستدامة التنمية تواجه اليت التحديات ملختلف للتصدي القطاع يف
 

 منها، اجزءً  لدى املنظمة جلوبفيش ونظام ،FISHINFONetwork العاملية األمساك عن اتماملعلو  شبكة تشجعو  -20
 وحلقات ساسيةاأل السلع عن ومؤمترات البحرية لألغذية معارض نّظمت وقد الشبكة، تشكل اليت املنظمات بني التعاون

 البحرية للمأكوالت CONXEMAR كونكسيمار  معرض خالل سنويًا الشبكة مديري اجتماعات وتُنّظم. خاصة عمل
 مؤمتر إىل شبكةال وقدمت. جديدة للتعاون جماالت استكشاف عن فضالً  واخلربات، املعلومات لتبادل فيغو، يف اجملمدة

  ءاألعضا ملساعدة باستعدادها يتمثل واحًدا طوعًيا التزاًما نيويورك يف 2017 حزيران/يونيو يف عقد الذي احمليطات
 .2030 عام خلطة املستدامة التنمية أهداف حتقيق على

 
 سالمة األسماك وجودتها

 
 الدولية تجارةال يف التنظيمية االشرتاطات تركيز حمط وجودهتا األمساك سالمة تزال ال الوطين، املستوى على -21

 األوساط مع بالتعاون األغذية، سالمة بشأن مفّصلة بتوجيهات األعضاء تزويد يف جهودها املنظمة وتواصل. األمساكب
  الصرف مشاكل جتاوز على البلدان ملساعدة موجهة برامج املنظمة وضعت احملددة، السلع ولبعض. األكادميية
 .احمللية الصحي

 
 تدابري بشأن اقاالتف ضمن سيما وال العاملية، التجارة منظمة اتفاقات مبوجب األعضاء بالتزامات يتعلق ما يفو  -22

 هيئة إىل لعلميةا املشورة تقدمي العاملية، الصحة منظمة جانب إىل والزراعة، األغذية منظمة تواصل النباتية، والصحة الصحة
 .ونصوصه الغذائي الدستور مواصفات تنفيذ على للمساعدة الفنية املعلومات لنشر الغذائي الدستور

 
 واألوساط يةاملعن الوكاالت مع الشراكات خالل من املعياري للعمل والفين العلمي الدعم تقدمي املنظمة تواصلو  -23

 .األمساك مصايد قطاع لدعم القيمة وسالسل األغذية سالمة جمال يف العاملة األكادميية
 

 باملعارف النامية البلدان تزويد على املنظمة جهود ترّكزت وجودهتا، األمساك سالمة جمال يف القدرات بناء جمال يفو  -24
 عن املعلومات رونش منتجاهتا، قيمة وزيادة الصيد، بعد الفاقد وخفض األسواق، إىل الوصول لتحسني الضرورية واألدوات
 والتتبع والتوسيم تجارةال أمام التقنية احلواجز بشأن واالتفاق النباتية والصحة الصحة تدابري ذلك يف مبا) السوق متطلبات

 (.الشهادات إصدار وبرامج
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  الفرتة يف يسلللللللللللللللنلللللللداآ ريكيلللللللافيلللللللك، يف 2017 لعلللللللام" البحريلللللللة للملللللللأكوالت العلللللللاملي املؤمتر" سللللللللللللللُيعقلللللللدو  -25
 مشللللللللاركة ايةرع ويف املؤمتر إىل الفنية املدخالت تقدمي يف هاًما دورًا املنظمة وتلعب. 2017 أيلول/سللللللللبتمرب 13 إىل 10 من

 جمال يف البحوث وأحدث عملي ُنج األزرق؛ البيولوجي االقتصللاد يف النمو" على 2017 لعام املؤمتر ويركز. النامية البلدان
  البتكارا( أ: )هي للمؤمتر الثالث الرئيسللللللللللللللية والركائز". األغذية جمال يف والنزاهة األغذية وسللللللللللللللالمة السللللللللللللللوق، ابتكارات

 وجيمع. يةاألغذ يف للغش التصلللللللللللللدي كيفية:  األغذية جمال يف النزاهة( ج)و األغذية، سلللللللللللللالمة( ب) البحرية؛ األغذية يف
 ودولية ةوخاصللللللل عامة ومنظمات األكادميية واألوسلللللللاط البحرية املأكوالت ومسلللللللتوردي جمهزي من عاملًيا مجهورًا مًعا املؤمتر

 .خمتلفة ختصصات من ومشاركني واحلكومات األمساك ومفتشي
 

 االستهالك
 

األسواق  واإلقليمية، باإلضافة إىل حتقيق الوصول إىلتواصل املنظمة مساعدة األعضاء على تطوير األسواق احمللية  -26
الدولية. وكجزء من ذلك، ساعدت املنظمة البلدان على إضافة قيمة ملواردها السمكية وزيادة استهالك األمساك على 

سية، من خالل ر املستوى احمللي. وقد ُدعمت املبادرات الرامية إىل إدراج األمساك يف النظم الغذائية احمللية، كالوجبات املد
وضع سياسات وخطط عمل على املستويني القطري واإلقليمي. كذلك ُطّورت واخُتربت يف السياق احمللي منتجات منخفضة 
التكلفة، لكنها مغّذية للغاية. ويشمل ذلك منتجات مغّذية ُطّورت من منتجات مسكية ثانوية تتولد أثناء جتهيز األمساك.  

لفقري للسمك مساحيق أمساك غنية باملغذيات الدقيقة واخترب مدى القبول هلا وتكوين كما طّورت بنجاح من العمود ا
املغذيات وامللوثات احملتملة فبها. وجيري القيام مبزيد من العمل لتحسني السياسات الرامية إىل تشجيع استهالك األمساك 

سية ساتية، من مثل برامج الوجبات املدر وتطوير منتجات منخفضة التكلفة، لكنها مغّذية، موجهة إىل األسواق املؤس
 احلكومية واملستشفيات واملنظمات غري احلكومية اليت توزّع األغذية يف خميمات الالجئني.

 
 النظم الطوعية إلصدار الشهادات

 
طط خ استدامة األغذية البحرية، وهي أداة مرجعية عاملية لتقييمبشأن تشارك املنظمة يف أعمال املبادرة العاملية  -27

إصدار الشهادات الطوعية من جانب أطراف ثالثة بناء على معايري أُرسيت يف مدونة السلوك للصيد الرشيد، ويف اخلطوط 
التوجيهية للمنظمة للتوسيم البيئي لألمساك واملنتجات السمكية من املصايد الطبيعية البحرية/الداخلية، واخلطوط التوجيهية 

. وتستند املبادرة ااألحياء املائية، وغريها من صكوك املنظمة والصكوك املتفق عليها دوليً  الفنية إلصدار الشهادات لرتبية
فافية يف سالمة األغذية وهتدف إىل تشجيع الشبشأن استدامة األغذية البحرية إىل منوذج املبادرة العاملية بشأن العاملية 

جني وخفض االزدواجية وتكاليف إصدار الشهادات للمنتأسواق األغذية البحرية وحتقيق التكافؤ بني اخلطط املعيارية 
 ا.منتسبً  اس التوجيهي للمبادرة بصفتها عضوً وللمصدرين على حّد سواء. وتشارك املنظمة يف اجملل
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 واإلحصاءات االقتصاد
 

 األسماك ألسعار والزراعة األغذية منظمة مؤشر
 

 املستوى لىع السمكية واملنتجات األمساك أسعار تطورات حتليل يف مفيدة حتليلية أداة األمساك أسعار مؤشر -28
الطبيعية  األمساك من داملصي) خمتلفة إنتاج وأساليب جغرافية وألسواق األنواع، جملموعات فرعية مؤشرات وضعت وقد. العاملي
 البحرية غذيةاأل أسواق يف والتغريات االجتاهات إليصال قوية أداة األمساك أسعار مؤشر أن كما(.  ةاملستزرعاألمساك  مقابل
 .العامل يف الرائدة االسترياد أسواق من مرجعي سعر 100 من يقرب ما إىل احلايل املؤشر ويستند. أوسع مجهور إىل العاملية

 
 يف لسمكيةا واملنتجات األمساك مصايد منتجات إلدراج اوحتديثً  بساطة أكثر مؤشر وضع على العمل تواصلو  -29

 ضمنانيت ال ومها األغذية، استهالك ألسعار العاملي واملؤشر العام الغذاء أسعار مؤشر مها املنظمة مؤشرات من مؤشرين
 التنمية إدارة عم الوثيق بالتعاون املائية األحياء وتربية األمساك مصايد إدارة النشاط هبذا وتقوم. املنتجات هذه حالًيا

 .املؤشرين هذين عن املسؤولة واالجتماعية، االقتصادية
 

 نماذج توقعات مصايد األسماك
 

تغطي مطبوعة "التوقعات الزراعية" السنوية املشرتكة بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة  -30
 اتوقعً  2017األغذية والزراعة توقعات العرض والطلب على سلع زراعية خمتارة على املدى املتوسط. ويقدم إصدار عام 

، تتضمن هذه املطبوعة فصالً منفصالً عن األمساك يصف النتائج الرئيسية لنموذج 2011. ومنذ عام 2026-2017لسنوات 
األمساك الذي وضعته منظمة األغذية والزراعة بالتعاون واالتفاق مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. وهلذا 

وذج ا يف هذا النم، لكنه ال يزال غري مدمج متامً م للتوقعات الزراعيةاملستخد Aglink-Cosimoالنموذج روابط مع منوذج 
األخري. واهلدف هو التوصل إىل منوذج متكامل وديناميكي. والنتائج مهمة، ال فحسب لقطاع مصايد األمساك بوجه عام، 

احليوانات  ألعالف وإنتاجبل أيضا للروابط وترابطات االعتماد املتبادل مع قطاعات األغذية األخرى، وال سيما قطاعي ا
 األرضية.

 
 سيناريوهات

 
 ألمساكا على حتديث السيناريوهات السابقة للنمو املستقبلي يف تربية األحياء املائية ويف مصايد اتعمل املنظمة أيضً  -31

ج جلانب الطلب مع منوذ  ا تربية األحياء املائية متضافرً الطبيعية. وتستند هذه الدراسة إىل حتليل دقيق جلانب العرض يف
، وسيتم حتليل اآلثار املرتتبة على 2050لتقدمي توقعات للعقد املقبل. وعالوة على ذلك، ستقدم توقعات حىت عام 

رتبية األحياء املائية األمهية والتأثري احملتملني ل النظر يفالسياسات وإجراء حتليالت إقليمية. والغرض الرئيسي من الدراسة هو 
 على األمن الغذائي وإمدادات األغذية يف املستقبل.
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 التجارة في خدمات مصايد األسماك
 

 استعراًضا مةاملنظ جتري بأن األمساك، مصايد للجنة التابعة األمساك، بتجارة املختصة الفرعية اللجنة أوصت -32
 االستعراض هذا على االطالع وميكن األمساك، مصايد خدمات يف التجارة جمال يف املوجودة للعناصر جرًدا وتضع لألدبيات

 .COFI:FT/XVI/2017/Inf.4ة الوثيق يف
 

ا هناك أن إالّ  للتحليل، ُأخضللللللع قد األعمال من العديد أن من الرغم علىو  -33  تعاجل يتال املطبوعات يف عاًما نقصللللللً
 ذات دمةخ اعتباره ميكن ملا تصنيف أو نطاق أو موحد تعريف وجود عدم مع ذاهتا، حبدّ  األمساك مصايد خدمات مسألة

 كثري ب د األمساك احملددة أكثر متثيالً يوعالوة على ذلك، فإن حقيقة أن بعض خدمات مصلللللللللللللا. األمساك مبصلللللللللللللايد صللللللللللللللة
 .ميكن أن تؤدي إىل حتليل متحيز لنطاق ومشول خدمات مصايد األمساك املطبوعاتيف تلك ترد من غريها 

 
 عناصر من لالنتقال انطالق نقطة توفر أن ميكن COFI:FT/XVI/2017/Inf.4ة الوثيق أن رغم الصدد، هذا يفو  -34

 مصايد للجنة لتابعةا األمساك، بتجارة املختصة الفرعية اللجنة به أوصت الذي النحو على ا،تعقيدً  أكثر عناصر إىل أبسط
 حتليل أي تقييم يف صعوبة يشّكل امم أساسية، بعناصر املتعلقة البيانات يف شديدة قصور مناحي هناك تزال ال األمساك،
 .الصدد هذا يف تقدم إحراز ويف األمساك مصايد خلدمات

 
 تنظر أن فرعيةال للجنة ميكن منهجي، إطار وضع ذلك يف مبا اجملال، هذا يف الدراسات تطوير مواصلة بغية لذا،و  -35
 .امليزانية خارج من موارد من مُتول املسألة، هذه حول خرباء مشاورة عقد جدوى يف
 

 مبادرة النمو األزرق
 

لعمللل ا إىل النظري املفهوم من املنظمللة أطلقتهللا اليت األزرق النمو مبللادرة انتقلللت 2017و 2016 عللامي خالل -36
  عقللدهللا ملزمعا األخرى، اململلاثلللة احلوارات ومع واهلنللد، فريدي وكللابو غرينللادا يف عقللدت اليت األزرق النمو حوارات بللإجراء

 دياتالتح لبحث الرئيسية الفاعلة اجلهات مًعا احلوارات هذه وجتمع. 2017 عام من الحق وقت يف واملكسيك ةمالط يف
  وباإلضللللللللللافة .خمتلفة للتجارة وجوانب التمويل املناقشللللللللللات وتشللللللللللمل األزرق، للنمو أعمال جدول إىل التحول يف والفرص

 مصللللرف مع شللللراكات أقيمت حيث أفريقيا، يف سلللليما وال ازدياد، يف الدعم املقدم إىل البلدان زالي ال احلوارات، هذه إىل
 كجزء" األزرق االقتصلللللادو  أفريقيا برنامج" إلجناز الدويل البنك ومع األزرق لالقتصلللللاد البارز برناجمه إلجناز األفريقي التنمية

 من جمموعة يف الفنية املسلللللللللاعدة تقدمي على العمل هذا ويرّكز. األفريقية من أجل صلللللللللمود احمليطات أسلللللللللاسلللللللللي يف احلزمة
 ا ذا العمل حاليً ويركز ه. األسواق إىل الوصول إمكانية وحتسني اإليكولوجي والتوسيم األغذية سالمة ذلك يف مبا اجملاالت،

 إقليم يف بلدان يف األزرق للنمو الدعم قدم كذلك.  البلدان اليت لديها خطط للتوسللللع يف العامني املقبلنييف عدد قليل من 
 البحر ومنطقة التينيةال وأمريكا( إندونيسلللللليا وبنغالديش وسللللللري النكا والفلبني وفييت نام وكرييباس) اهلادئ واحمليط آسلللللليا

قطاع  وكان معظم هذا الدعم يف(. تونس واجلزائر واملغرب) األدىن والشلللللللرق( بربادوس وسلللللللانت لوسللللللليا وغرينادا) الكارييب
 .تربية األحياء املائية لتحسني املمارسات والتكنولوجيات
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  ضللللللللللللللللأف وتشللللللللللللللجيع التشلللللللللللللللاركيللة القرار صللللللللللللللنع وعمليللات اجليللدة احلوكمللة تعزيز على املنظمللة مبللادرات تركزو  -37
  مت إدراجه الذي املائية األحياء وتربية األمساك صللللللايدمل الشللللللامل النهج مع ومتاشللللللًيا. األمساك مصللللللايد جمال يف املمارسللللللات

 البيئية وانباجل تنسللللللللللليق إىل املنظمة أطلقتها اليت األزرق النمو مبادرة ترمي املسلللللللللللتدامة، التنمية أهداف من 14 اهلدفيف 
 النمو بني توازن وهي. احمللية للمجتمعات ُمنصلللللللللللفة منافع حتقيق لضلللللللللللمان احلية املائية للموارد واالقتصلللللللللللادية واالجتماعية

 .منها النطاق والصغرية احلرفية وتلك الصناعية املائية األحياء وتربية األمساك مصايد وبني واحلفظ،
 

 األخرى الدولية والهيئات المنظمات مع وعملها والزراعة األغذية منظمة تعاون
 

 الطبيعية والموارد الطبيعة لحفظ الدولي االتحاد
 

 قائمةالب يتعلق ما يف وخاصة الطبيعية، واملوارد الطبيعة حلفظ الدويل االحتاد مع والزراعة األغذية منظمة تتعاون -38
 للقيام تئأُنش اليت االحتادو  املنظمة بني املشرتكة املؤقتة املخصصة الفنيني اخلرباء وجمموعة باالنقراض، املهددة ألنواعاحلمراء ل
 .5-15و 4-14 املستدامة التنمية هبديف املتعلقة للمؤشرات املطلوب بالرصد

 
االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة والقائمة احلمراء ومؤشللللللللللللللر القائمة احلمراء إىل اقرتاح هذه املؤشللللللللللللللرات  ترويجى وأد -39

 مؤشر مع متسًقا االقرتاح هذا يكن ومل د األمساك.ي، وهو مؤشر مصا4-14الستخدامها كمؤشر هلدف التنمية املستدامة 
 جنم واالحتاد ةاملنظم بني رمسي تبادل إىل أدى ما طويلة، فرتة منذ والزراعة األغذية منظمة وضللعته الذي" األمساك مصللايد"

 .واالحتاد املنظمة بني مشرتكة 4-14 املستدامة التنمية هبدف معنية مؤقتة خمصصة فنية عمل جمموعة إنشاء عنه
 

 لقائمة التقييم نم مزيد إجراء األمساك مصايد للجنة التابعة األمساك بتجارة املختصة الفرعية اللجنة طلب وأسفر -40
 4-14 املستدامة ةالتنمي هبدف املعنية املخصصة الفنية العمل جملموعة اجتماع عقدعن  القائمة هذه ومؤشر الدويل االحتاد

 املؤشلللللللللللرات بني تكاملال عن للبحث الطبيعية واملوارد الطبيعة حلفظ الدويل واالحتاد والزراعة األغذية منظمة بني املشلللللللللللرتكة
 أوثق وابطر  إلقامة سلللللللبل عن البحث مواصللللللللة على واالحتاد املنظمة اتفقت وقد. األمساك مبصلللللللايد الصللللللللة ذات والتدابري
 إجناز قبل املسللللللتدامة التنمية أهداف من 4-14 باهلدف املتعلقة املتحدة األمم عمليات تنسلللللليق وحتسللللللني التداخل وجتنب

 والنباتات حليواناتا أنواعب الدولية التجارة اتفاقية وتقييمات آيشي وأهداف املستدامة التنمية أهداف على املقبلة األعمال
 .باالنقراض املهددة الربية

 
إعداد مشروع  اوبناء عالقة أكثر ثقة. وجيري حاليً  لدى الطرفنيمبادرات العمل  إيضاحن التعاون املعزز من ومتك -41

علمية تصللللللللف العالقة بني مؤشللللللللرات مصللللللللايد األمساك التابعة ملنظمة األغذية والزراعة واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة  وثيقة
 . وسلللللللللللريتبط ذلك زطة مشلللللللللللرتكة لزيادة فعالية االتصلللللللللللال بني العمليات والنواتج 2017واملوارد الطبيعية لنشلللللللللللرها يف عام 

 .املشرتكة بني الوكاالت
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 المستدامة أهداف التنمية
 

 وتتضمن. تدامةاملس التنمية أهداف حتقيق يف الشركاء مع جنب إىل جنًبا والعمل البلدان لدعم مستعدة املنظمة -42
 الفقر على للقضاء إجراءات باختاذ البلدان تلزم مقصًدا 169و املستدامة للتنمية اهدفً  17 جمموعه ما 2030 عام خطة

 .2030 عام ُناية حبلول املستدامة التنمية وحتقيق العامل يف واجلوع
 

 وتوليد الفقر وطأة ختفيفو  التغذية وحتسني اجلوع خلفض كبرية  فرًصا املائية األحياء وتربية األمساك مصايد تتيحو  -43
 عام خطة أهداف من بعدد صلة ذات جماالت وتلك الطبيعية، للموارد األفضل االستخدام وضمان االقتصادي النمو

 باإلنتاج صلةال اتذ اجلوانب ذلك يف مبا السمكية، واملنتجات األمساكب الدولية التجارة تيّسر بيئة ضمان ويشّكل. 2030
 .اجلوع على القضاء يف أساسًيا عامالً  واالستهالك،

 
 20 من أكثر فنّظمت نيويورك، يف 2017 حزيران/يونيو يف باحمليطات املعين املؤمتر يف بنشاط املنظمة شاركتو  -44

 .شراكة حوارات ثالثة يف وشاركت جانبية وأنشطة دراسية حلقة
 

 مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(
 

 التعاون جمال ويرتبط. ةكبري   بدرجة والزراعة األغذية ومنظمة األونكتاد بني التعاون تعزز املاضية، السنتني فرتة خالل -45
 مناقشات ارإط يف األمساكب تجارةالو  األمساك مصايد إدارة بني الصالت بشأن األعضاء على املعلومات بنشر الرئيسي

 عمل اتحلق عدة نظمت وقد. املستدامة التنمية وأهداف العاملية التجارة منظمة يف األمساك صايداملقدمة مل عاناتاإل
 .األمر هبذا املتعلقة املعلومات على األعضاء الطالع وروما جنيف يف مشرتكة دراسية وحلقات

 
 املتحدة األمم برنامج مع باالشرتاك كلتامها،  املؤسستان أصدرت ،2016 عام منتصف يف ذلك، إىل باإلضافةو  -46

 الدولية اجلهود دعمل استعدادها الثالث املؤسسات فيه أكدت األمساك، صايداملقدمة مل عاناتاإل بشأن مشرتًكا بيانًا للبيئة،
 حتياجاتاال وعلى الشفافية إىل احلاجة على الضوء وسّلطت املستدامة، التنمية أهداف من 6-14 اهلدف حتقيق إىل الرامية

 يقوم الذي احلاسم الدور إىل أيًضا أشار الذي اإلعالن، هذا على بلد 100 من يقرب ما وقّع وقد. النامية للبلدان اخلاصة
 والقضاء وردعه تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصيد ملنع امليناء دولة تتخذها اليت التدابري بشأن املنظمة اتفاق به

 .تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصيد مكافحة يف عليه
 

 ومؤمتر والزراعة األغذية منظمة قامت ،2017 حزيران/يونيو يف عقد الذي باحمليطات املعين باملؤمتر يتعلق ما يفو  -47
 صلللللايداملقدمة مل اناتعاإل عن املعلومات نشلللللر بعملية قدًما للدفع مشلللللرتكة فعاليات بتنظيم والتنمية للتجارة املتحدة األمم

  إجيابية نتيجة ىلإ التوصللللل هلم تتيح مبدخالت األعضللللاء تزويد إىل سللللعًيا بالتجارة، الصلللللة ذات األخرى واملسللللائل األمساك
 (.2017 األول كانون/ديسمرب) آيرس بوينس يف سيعقد الذي العاملية التجارة ملنظمة احلادي عشر الوزاري االجتماع يف
 



COFI:FT/XVI/2017/4 12 

 

 شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة
 

. والزراعة األغذية منظمة وبني املتحدة األمم يف اإلحصاءات شعبة بني التعاون مت تعزيز املاضية، السنتني فرتة خالل -48
 الفردي الستهالكا تصنيف" وتنقيح التجارة عن اإلحصائية البيانات جمموعة تقاسم الرئيسية التعاون جماالت مشلت وقد

 ".االقتصاديةو  البيئية احملاسبة نظام"و" الغرض حسب
 

" الغرض حسب يالفرد االستهالك تصنيف" تنقيح إمكانية بشأن الفرعية الفنية اجملموعة يف املنظمة تشاركو  -49
 اخلامسة األرقام إىل عالتوس على التنقيح وينطوي. األمساك مصايد ومنتجات الزراعية املنتجات تغطية نطاق توسيع هبدف
 يالفرد االستهالك تصنيف" تنقيح مشروع قدم وقد(. األغذية) 01 الشعبة وتنقيح قيادة املنظمة وتتوىل - الُشعب جلميع

 خلرباءا فريق" إىل التنقيح من النهائية النسخة تقدمي املقرر ومن. 2016 عام أواخر يف عاملية مشاورة إىل "الغرض حسب
 .2018 عام يف املتحدة لألمم اإلحصائية اللجنة وإىل 2017 أيلول/سبتمرب حبلول" الدولية بالتصنيفات املعين

 
 النظام هلذا املركزي إلطارا وضع عملية يف بنشاط املنظمة شاركت االقتصادية،و  البيئية احملاسبة بنظام يتعلق ما يفو  -50

 للموارد القتصاديةاو  البيئية احملاسبة نظام أصول حساب يف املستخدمة الكلّية املفاهيم مع اإلمكان، قدر االتساق، لضمان
 اخلطوط وضع يف ةاملنظم سامهت كما.  البحار لقانون املتحدة األمم اتفاقية يف املتضمنة املفاهيم ومع املائية البيولوجية
. األصول استخدامو  عرض حسابات يف املادي وتدفقها األخرى املائية واملوارد األمساك أصول حسابات لتنفيذ التوجيهية
 ومصايد والغابات ةللزراع االقتصاديةو  البيئية احملاسبة نظام" املعنونة الوثيقة من اجزءً  التوجيهية اخلطوط هذه وتشّكل
 وثيقة وصفهاب االقتصاديةو  البيئية باحملاسبة املعنية املتحدة األمم خرباء جلنة 2016 حزيران/يونيو يف أقرهتا اليت" األمساك
  اإلحصاءات شعبة ىلإ الوثيقة تقدمي احاليً  وجيري. االقتصادية-البيئية احملاسبة لنظام املركزي لإلطار دعماً  دولية منهجية

 .املتحدة األمم يف
 

 منظمة الجمارك العالمية
 

 حتسني خالل نم األمساك جتارة تغطية نوعية لتحسني العاملية اجلمارك منظمة مع التعاوين عملها املنظمة تواصل -51
( 2017) للنظام ليةاحلا الصيغة وتعكس. وترميزها السلع لتوصيف املنّسق النظام يف املنتجات وأشكال األنواع مواصفات
 .املنظمة اقرتحتها اليت التعديالت( 2012) منه السابقة والنسخة

 
 اتفاقية يف املتعاقدة األطراف لكافة 2017 الثاين كانون/يناير 1 يف التنفيذ حيز 2017 لعام املنّسق النظام دخلو  -52

 رصدها ينبغي اليت املنتجات وأشكال لألنواع السمكية واملنتجات باألمساك متعلقة تعديالت يشمل وهو. املنّسق النظام
 أمساك ذلك يف مبا باالنقراض، مهددة تكون أن حيتمل اليت لألنواع سيما وال املوارد، إدارة وحتسني الغذائي األمن ألغراض

 وضعت االقرتاح، إعداد ولدى. افرعيً  عنوانًا 36 وعّدل ا،جديدً  فرعًيا عنوانًا 36 استحدث وإمجااًل،. والراي والورنك القرش
 فرعيةال للجنة عشرة الثالثة الدورة خالل تلقتها اليت 2017 عام لنسخة املقرتحة التعديالت بعض أيًضا حسباُنا يف املنظمة
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 ،2017و 2012 عاميل بنسختيه املنّسق النظام تنقيح تعّذر املتاحة، احلرة الرموز حملدودية اونظرً . األمساك بتجارة املختصة
 .الرصد حتتاج اليت أو بالتجارة الصلة ذات املنتجات/األنواع مجيع ذلك يف مبا
 

 حتديث مليةع حالًيا جتري سنوات، مخس كل  مرة بانتظام، جيري املنّسق النظام تنقيح أن باالعتبار األخذ معو  -53
 لرصد حلرجيةا املنتجات ونطاق تغطية حتسني لزيادة جديًدا واحًدا مقرتًحا بالفعل املنظمة قدمت وقد. 2022 لعام النظام

 لتحسني لعامليةا اجلمارك منظمة مع تعاوُنا تعزيز إمكانية يف أيًضا املنظمة وتنظر. أفضل حنو على التجارية التدفقات
 عام خريف خالل ةالعاملي اجلمارك منظمة على عرضه فسيتعني جمديًا االقرتاح اعترب ما وإذا. والسمكية الزراعية املنتجات

 اإلمكانية هذه أخذت أن إىل مدعوة األمساك، مصايد للجنة التابعة األمساك، بتجارة املختصة الفرعية اللجنة فإن ولذا. 2017
 ينبغي ليتا املنتجات وأشكال السمكية لألنواع ممكنة إضافات/لتعديالت مقرتحات املنظمة أمانة إىل وتقدم باالعتبار
 .2022 لعام املنّسق النظام نسخة يف إدراجها

 
 منظمة الصحة العالمية

 
نية عن "عوامل التكافؤ ف ثيقةو خالل فرتة السنتني املاضية، واصلت املنظمة تعاوُنا مع منظمة الصحة العاملية بنشر  -54

شف البحرية املرتبطة بالرخويات الثنائية الصمامات"؛ وتوجيهات بشأن "اختيار وتطبيق طرق الكالسمية للسموم البيولوجية 
عن بكترييا الضَّمَّة املسببة لألمراض البشرية وتعدادها يف املأكوالت البحرية"؛ وتنسيق إعداد "توجيهات فنية لوضع برامج 

ور الغذائي إىل جلان الدستور الغذائي املختلفة كلجنة الدست إصحاح الرخويات الثنائية الصمامات"؛ وتقدمي مشورة وتوصيات
 املعنية بنظافة األغذية وجلنة الدستور الغذائي املعنية بامللوثات يف األغذية.

 
 منظمة التجارة العالمية

 
 التجارة نظمةمل الوزاري لالجتماع استعداًدا األمساك صايداملقدمة مل عاناتاإل على للتفاوض جديد زخم توفر مع -55

 جمموعة يف إعالمية دورة نظمت وقد. الصدد هذا يف العاملية التجارة منظمة مع التعاون املنظمة واصلت ،2017 لعام العاملية
 عن عروض دميتق من والزراعة األغذية منظمة خرباء لتمكني خصيًصا العاملية التجارة منظمة يف القواعد على التفاوض
 إحصاءاتو  األمساك، مصايد إلدارة اإلقليمية واهليئات للمنظمات العام اإلطار مثل الصلة، ذات األمساك مصايد مواضيع
 .األرصدة تقييم عملية عن عامة ومعلومات األمساك، عن والزراعة األغذية منظمة

 
 العاملية التجارة منظمة بني التعاون تكّثف ،2017 لعام العاملية التجارة ملنظمة الوزاري املؤمتر عقد اقرتاب معو  -56

 مصايد إىل املقدمة عاناتاإل ذلك يف مبا بالتجارة، املتصلة األمساك مصايد جوانب جمال يف والزراعة األغذية ومنظمة
 شأنب فنيةال ساعدةامل لتقدمي موظفيها أحد إعارة على ،طلبال على بناء والزراعة، األغذية منظمة وافقت وقد. األمساك
 .منظمة التجارة العامليةمانة أ إىل األمساك مصايد إلدارة اإلقليمية املنظمات ودور األمساك مصايد إدارة قضايا


