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 (؛ وهي مبادرة من منظمة األغذية والزراعةQRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
 للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

 www.fao.org وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة:
 

A 

 األسماك مصايد لجنة
 اللجنة الفرعية المختصة بتجارة األسماك

 الدورة السادسة عشرة

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

 من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد 11رصد تنفيذ المادة 
  

 موجز
 

، ممارساااات ما بعد الصااايد والتجارة، من مدو ة 11تعرض هذه الوثيقة موجز عن التقدم احملرز يف تنفيذ املادة  
الساااالوأ بشاااا ا الصاااايد الر،اااايد )املدو ة(، وتساااالث الرااااوي على اةاالت حيل يضرء تنفيذ املادة  ديا ل عراااااي 

 منظمة األغذية والزراعة. يف
 اللجنة الفرعية نبالتي يجب اتخاذها من جااإلجراءات 

  من مدو ة السلوأ بش ا الصيد الر،يد؛ 11توفري اإلر،اد بش ا كيفية دعم وتوسيع  ضاق تنفيذ املادة 
  ياا احلايل.لتحسني االستبتوفري اإلر،اد بش ا  ديد اةاالت اليت ينبغي إجراي املزيد من العمل فيها 

 
  



COFI:FT/XVI/2017/12  2 

 

 

 مقدمة
 
من قبل األعراي من خالل استبياا، عرب  ظام لرفع التقارير ا تقل إىل منصة إلكرتو ية  11يتم رصد تنفيذ املادة  -1

. وميكن النفاذ إىل هذا االساااااااااااااتبياا اإللكرتوي ابديد عن طريق بوابة اصاااااااااااااصاااااااااااااة على النضاق اإللكرتوي 2015يف عام 
إمكا ية ضلبات الالزمة للسريّة واألمن و ة، من خالل استخدام أمساي مستخدمني وكلمات سّر فريدة، وهو يفي باملتللمنظم

 االستخدام.
 
ومّت جتميع املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة و ليلها على أساس استبيا ات التقييم الذايت اليت استكملها وقدمها  -2

 .1،بكة اإل رت تعلى  2017مايو/أيار  5/،باط وفرباير 20األعراي يف منظمة األغذية والزراعة خالل الفرتة املمتدة بني 
 
باسااااام الدول   اد األورويب )منظمة عراااااو(  يب ادولة عراااااو، ومن اال 123ووردت اإلجابات املساااااتكملة من  -3

من األعراي يف منظمة األغذية  املائةيف  77دولة عرو متثل  151الثما ية والعشرين األعراي فيه، مما يفري إىل  موع 
 والزراعة.

 
 الدورة المستجيبوناألعضاء  نسبة االستجابة

 2012 -الدورة الثالثة عشرة  منظمة عرو 1+  عرو ا 15 من األعراي يف منظمة األغذية والزراعة املائةيف  22
 2014 -الدورة الرابعة عشرة  منظمة عرو 1+  عرو ا 88 من األعراي يف منظمة األغذية والزراعة املائةيف  60
 2016 -الدورة اخلامسة عشرة  منظمة عرو 1+  عرو ا 115 من األعراي يف منظمة األغذية والزراعة املائةيف  73
 2017 -الدورة السادسة عشرة  منظمة عرو 1+  عرو ا 123 من األعراي يف منظمة األغذية والزراعة املائةيف  77

 
 ومواصلة تحسين عملية اإلبالغ المستكملةجودة االستبيانات 

 
سبة املتبقية النمن األسئلة الواردة يف االستبيا ات املقّدمة، وتضابقت  املائةيف  94ومّتت اإلجابة يف املتوسث على  -4

 (.املائةيف  1( أو اخلا ات الفارغة )املائةيف  5ال ينضبق" )با"مع اإلجابات  املائةيف  6 البالغة
 
 اية يفوالتعليقات والبيا ات املقّدمة رّدة فعل إجيابية للغويشااااّكل  ساااان معّدل االسااااتجابة واسااااتكمال البيا ات،  -5
 يتعلق باستخدام االستبياا اإللكرتوي، ويشري إىل ارتفاع مستوى االهتمام واملشاركة من جا ب األعراي. ما
 

                                                      
مثلني مّت تعميم االساااااااااااااتبياا على ميع األعرااااااااااااااي يف منظمة األغذية والزراعة )املسااااااااااااا ولني احلكوميني، واملكاتب اإلقليمية والقضرية للمنظمة، وامل  1

 .2017/،ااااباطفرباير 20املختصااااة بتجارة األمساأ التابعة للجنة مصااااايد األمساأ( يف الدائمني، وبنة مصااااايد األمساأ، واملشاااااركني يف اللجنة الفرعية 
، أرسلت رسائل تذكري بااااااااااااااااا"التسجيل" و"تقدت االستبياا"، ومت توفري الدعم ملختل  البلداا من 2017مايو/أيار  5فرباير/،باط و 20ويف الفرتة بني 

 أجل استكمال االستبياا.



3  COFI:FT/XVI/2017/12 

 

 املائة يف 100وبلغ معدل االسااتجابة ناامن األقاليم املختلفة )النساابة املئوية للبلداا املسااتجيبة حسااب اإلقليم(:  -6
ألفريقيا،  املائةيف  78ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، و املائةيف  79للشاااااااارق األدىن، و املائةيف  81ألمريكا الشاااااااامالية، و

 بنوب غرب احمليث اهلادئ. املائةيف  50، و2ألوروبا املائةيف  64آلسيا، و املائةيف  74و
 
ياا احلايل ببتجارة األمساأ التابعة للجنة مصاااايد األمساأ اساااتعراض االساااتوتعتزم أما ة اللجنة الفرعية املختصاااة  -7

وعلى وجه اخلصوص، وكما اقرتء بعض األعراي بالفعل، يلزم إدخال التحسينات  .حمّدث، للت كد من أ ه وانح و قريب ا
ألسااااائلة واناااااحة كد من أا امزيد من التفاصااااايل يف تعليمات الرّد، وال سااااايما يف النظام املعيار ، وللت  إلناااااافة التالية:
 وحمدثّة.

 
 الهيكل

 
 يتكوا االستبياا من ستة أقسام: -8
 

  االستخدام املس ول ل مساأ –القسم األول 
  التجارة الدولية املس ولة –القسم الثاي 
  املتعلقة بتجارة األمساأ لوائحالقوا ني وال –القسم الثالل 
  11القرايا املستجدة يف تنفيذ املادة  –القسم الرابع 
  التحديات الراهنة –القسم اخلامس 
  تعليقات إنافية –القسم السادس 

 
 اتلفا عن درجات سااااااااااااا اال   29وتضلب األقساااااااااااااام الثالثة األوىل من االساااااااااااااتبياا إىل األعرااااااااااااااي، من خالل  -9

مدى تضبيقهم للتدابري املتعلقة باالساااااااااتخدام املسااااااااا ول ل مساأ، واأل ظمة والقوا ني بشااااااااا ا  لإلبالغ عن ،3التصاااااااااني 
 التجارة الدولية املس ولة.

 
وتضلب األقسااااام الثالثة التالية إىل األعراااااي، من خالل ةسااااة أساااائلة مفتوحة،  ديد التحديات الراهنة املتعلقة  -10

و ظم الساااااالمة وناااااماا ابودة، وقضاع ما بعد الصااااايد، والتجارة الدولية يف بشااااا ا القراااااايا املساااااتجدة،  11بتنفيذ املادة 
 وكذلك الفرصة لتوفري تعليقات إنافية.واللوائح األمساأ واملنتجات السمكية، والقوا ني 

 
 تحليل اإلجابات

 
على أساااااااااااااائلااااة التصااااااااااااااني  يف الوثيقااااة ميكن االطالع على  لياااال إحصاااااااااااااااااائي مفصااااااااااااااااال لالسااااااااااااااتجااااابااااات  -11

COFI:FT/XVI/2017/Inf.9.يتعني قرايته باالقرتاا مع هذه الوثيقة ، 
 

                                                      
 ّد ذاته، الذ  تحتسب كعرو واحد.أوروبية غري منتسبة إىل اال اد األورويب، واال اد األورويب حب يشمل إقليم أوروبا بلدا  ا  2
 اإلجابات با)ال ينضبق( حني اأير  ا أو أجنز(. وقُبلت ) ُفذ كل ،يي تقريب   5التضبيق( و)مل تضّبق، أو بدأت للتو يف  1تراوحت اإلجابات املمكنة بني   3

 .،به الوطينال ينضبق الس ال على السياق الوطين أو 
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يف  3.45أفاد األعراااااااااااي، لا يف ذلك العديد من البلداا غري الساااااااااااحلية، عن مسااااااااااتوى جيد )وبصاااااااااافة عامة،  -12
ما بعد الصاااااايد  ني العاملي واإلقليمي ملمارساااااااتعن الونااااااع اا جيد  ، وقدموا منظور  11املتوسااااااث( من االمتثال لتنفيذ املادة 

  عن القرايا النا،ئة الرئيسية وابهود ابارية والشواغل.وقضاع التجارة، فرال  
 
يف املتوسااااااث(،  3.62)واللوائح وجه اخلصااااااوص، يبدو أا معدالت تنفيذ التدابري املتصاااااالة باعتماد القوا ني وعلى  -13

يف املتوسث(،  3.39يف املتوسث(، والتجارة الدولية يف األمساأ واملنتجات السمكية ) 3.54و ظم نماا السالمة وابودة )
 تشري إىل وجود بيئة م سسية وتقنية متكينية على الصعيد العاملي.

 
( املساااااااتويات اإلمالية األدىن للتنفيذ. وعلى 2.95) وأظهرت التدابري اليت جير  تنفيذها يف قضاع ما بعد الصااااااايد -14
( اةال الذ  أفاد 2.51اخلاص، ،اااّكل اةال املرتبث بالرصاااد الفعال والتصاااد  لئثار البيئية أل شاااضة ما بعد الصااايد )حنو 

(، والتدابري املتخذة 2.82عن أدىن مسااااااتوى للتنفيذ، تليه التدابري املتخذة من أجل تقييم الفاقد ما بعد الصاااااايد واحلد منه )
 (.2.89القيم املرافة )لتعزيز 

 
 اوهذا هو التقرير الرابع الذ  أعدته أما ة اللجنة الفرعية املختصاااااااااة بتجارة األمساأ بشااااااااا ا هذا املوناااااااااوع. و ظر   -15

)بلاداا  يباة اتلفاة(، يقاارا ابادول أد ااه  تاائر التقاارير الثالثاة األخرية وتحللهاا، مع األخاذ  اإلجاابااتالختالف معادل 
منظمة عراااااااو(. ويقدم ابدول حملة عامة  1+  عراااااااو ا 59كلها )ما  موعه   اأجابت عليهاليت  لبلدااابعني االعتبار فقث 

 .5و 1متوسضات بسيضة(، مع ردود ممكنة ترتاوء بني خالل السنوات ) 11عن كيفية اإلبالغ عن التنفيذ العاملي للمادة 
 

 الدورة معدل التنفيذ العاملي
 2014 -الدورة الرابعة عشرة  3.26
 2016 -الدورة اخلامسة عشرة  3.48
 2017 -الدورة السادسة عشرة  3.58

 
ولزيااادة إثراي التحلياال، يقاادم الرساااااااااااااام البياااي أد اااه حملااة عااامااة عن كي  مت اإلبالغ عن هااذه النتااائر على  -16

 املستوى اإلقليمي.
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 11التحديات في تنفيذ المادة 
 
لخيصاااااااها الواردة. وقد تُرمت التعليقات التفصااااااايلية اليت وردت، ومت تاملفتوحة  لإلجاباتويرد أد اه  ليل  وعي  -17

 بالنسبة ل عراي.  دي ا 11واإلبالغ عنها من أجل إبراز أكرب قدر ممكن من اةاالت اليت يشكل فيها تنفيذ املادة 
 
يئيااة جتماااعيااة والبباااعتبااارهااا  موع الرتتيبااات القااا و يااة واال وياادرأ األعرااااااااااااااااي أأليااة حوكمااة مصاااااااااااااااايااد األمساااأ -18

واالقتصااااااادية والسااااااياسااااااية املسااااااتخدمة إلدارة مصااااااايد األمساأ، على املسااااااتويات الدولية والوطنية واحمللية. ولذلك، يرحب 
ا ال يتجزأ من املدو ة يغضي ميع ابوا ب املختلفة املتعلقة ب  شاااااااااضة ما بعد الصااااااااايد، باعتبارها جزي   11األعرااااااااااي باملادة 

وكوسااااايلة لتحساااااني املمارساااااات، وإدماا الشاااااواغل االجتماعية والبيئية املرتبضة بقضاع ما بعد الصااااايد، ودعم االساااااتخدام 
 اإل ساا. صحةاملستدام واملس ول واآلمن للموارد املائية، واألهم من ذلك تعزيز ومحاية 

 
واإلبالغ ب ا إ شاي امل سسات وونع السياسات والعمليات، أمر أساسي لإلدارة الفعالة ملصايد  االعرتاف مويت -19

 األمساأ، إىل جا ب نرورة املشاركة املتعددة األطراف، والتعاوا، وتنسيق االحتياجات.
 
حتية املادية، فتقار إىل املوارد، والكفايات، والبىن التوتشاامل املسااائل الرئيسااية املبلغ عنها على الصااعيد الوطين اال -20

 والتعقيدات النامة عن نع  التنسيق وتداخل األدوار واملس وليات بني اتل  الوزارات/اإلدارات املعنية.
 
ات ييف بلداا كثرية، على الرغم من أ ه مّت اإلبالغ عن مساااااااااااائل رئيساااااااااااية و د 11ويُنّفذ ابزي األكرب من املادة  -21

 راهنة، على النحو املوجز يف األقسام التالية.
 

 التحديات الراهنة المتعّلقة بنظم ضمان الجودة والسالمة
 
هذه البلداا  أفادتال يزال هناأ العديد من البلداا اليت تفتقر إىل النظم الوطنية لرااماا ابودة والسااالمة، وقد  -22

عن عدة جهود السااااااااتعراض اإلطار اهليكلي واإلدار  والقا وي لتعزيز  وعية وسااااااااالمة األمساأ واملنتجات الساااااااامكية على 
لة القيمة وحلماية حقوق املسااااااااااااااتهلكني. ويف بعض احلاالت، جير  العمل على تضوير و ديل املعايري  طول ساااااااااااااالساااااااااااااا

 ات الدولية واخلضوط التوجيهية للدستور الغذائي.والتشريعات الوطنية من أجل االمتثال للمتضلب
 
وقاد أُبلغ يف العادياد من البلاداا، عن وجود  ظم لسااااااااااااااالماة األغاذياة وجودناا، ولكن يف معظم األحيااا مل يتم  -23

 نهجة بسااابب القيود على امليزا ية، وعدم وجود سااالضة اتصاااة، وقصاااور البىنتضويرها بشاااكل كاف و/أو تنفيذها بصاااورة مم
  إىل النقال، واألسااااااااااااااواق، والتجهيز، والتخزين( واالفتقاار إىلاملنااولاة على ما الساااااااااااااافيناة وصااااااااااااااوال  هاا )من رافقياة ومالتحت

 املشغلني/املفتشني ذو  املهارات، وخاصة بالنسبة ملصايد األمساأ احلرفية.
 
يت ت ثر على عنها والوعلى وجه اخلصااااوص، يشااااكل ا قضاع وفشاااال ساااالساااالة التربيد أحد العوامل الرئيسااااية املبلغ  -24

   السالمة وابودة، باإلنافة إىل االعتماد احملدود لنظم اإلجرايات التشغيلية املوحدة و ليل املخاطر ومراقبة النقاط احلرجة.
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وأ،ااااااااااااارت معظم البلداا إىل ارتفاع تكالي  )من املعدات إىل اسااااااااااااتهالأ الضاقة( وصااااااااااااعوبات )مثل إمدادات  -25
وال سيما بالنسبة  ،عمليات نماا ابودة والسالمة وتنفيذها، لا يف ذلك  ظم اإل،راف واملراقبة عدادإالكهرباي املستقرّة( 

 ملصايد األمساأ الصغرية النضاق.
 
رامر إىل حد كبري إىل عدم وجود ب ويُعزى  قص االسااااااااااااااتثمار والبحوث يف  ال التكنولوجيا اخلاصااااااااااااااة باألمساأ -26

 اع اخلاص يف قضاع مصايد األمساأ.)وحوافز( لتحسني املناولة ما بعد الصيد، وإىل نع  مشاركة مستثمر  القض
 
عن عدم وجود برامر للتوعية والتدريب املناساااااااب )من الصااااااايادين إىل املشاااااااغلني  تقريب اميع األعرااااااااي  أفادوقد  -27

 يف  االت املمارسات الصحية والسالمة ونماا ابودة واحلد األدىن من معايري ابودة. النهائيني( واملفتشني واملستهلكني
وأ،اااار بعض األعرااااي إىل نااارورة توسااايع املعارف بشااا ا املمارساااات ابيدة يف  ال املناولة، وإدخال ممارساااات وخدمات 

 مساأ لرية النضاق، من أجل  قيق احلفظ السااااااليم حديثة ملا بعد الصاااااايد، وال ساااااايما يف مصااااااايد األمساأ احلرفية والصااااااغ
 واملنتجات السمكية وزيادة سالمتها وجودنا.

 
بلداا عن مسااااااااااا لة عدم كفاية أو عدم فعالية خدمات املختربات ومرافقها على الصاااااااااااعيد الوطين، وأفادت عدة  -28

لغ عنها لبحرية. وتشااامل املساااائل األخرى املبلرصاااد األونااااع/احلاالت، وجتنب املخاطر النا،ااائة املتعلقة بساااالمة األغذية ا
املضبقة ضث سااااااااليب التحليلية املساااااااتخدمة، واخلناااااااع /غياب  ظم إدارة البيا ات، وموثوقية  تائر املختربات، وفعالية األ

 ألخذ العينات.
 
بعض البلداا عن احلاجة إىل موايمة األطر واملعايري القا و ية املتعلقة بساااااااااااالمة وناااااااااااماا جودة األمساأ  وأفادت -29

واملنتجااات الساااااااااااااامكيااة يف داخاال البلااداا، حياال أفااادت التقااارير باايفا إجرايات ومعااايري اتلفااة ُتضبق يف  فس البلااد على 
ة الصحية الرعيفة . وبسبب  ظم الرقابتم استهالكها حملي اى تلك اليت سياملنتجات السمكية املوجهة ل سواق الدولية وعل

توفري  ما يتّم تناول األمساأ وجتهيزها يف ظل ظروف صااحية ساايئة، مما ي د  إىل منتجات املسااتهلكة /املباعة حملي ا، غالب الل
 أمساأ ومنتجات مسكية غري آمنة ومنخفرة ابودة إىل السوق احمللية.

 
 ع ما بعد الصيدفي قطا  الراهنةالتحديات 

 
معظم البلااداا عن عاادم الكفااايااة يف اخلربات واملعاادات )مرافق التجميااد على ما الساااااااااااااافن، وخاادمااات  أفااادت -30

 املربد( والبنية التحتية )الضرق، واألساااااااااواق، وهياكل التخزين( باعتبارها التحد  الرئيساااااااااي يف قضاع ما بعد التفريغ، والنقل
الصااايد، لراااماا املعابة الصاااحيحة للمنتجات القابلة للتل  مثل األمساأ، وال سااايما بالنسااابة ةتمعات الصااايد التقليدية 

   ومصايد األمساأ الصغرية النضاق.
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كثرية عن ابهود الرامية إىل تعزيز األطر التشااااغيلية وامل سااااسااااية والقا و ية لتحسااااني إ تاا املنتجات   بلداا وأفادت -31
السااااامكية وحفظها وجتهيزها وتساااااويقها. وأُبلغ عن  ديات تتعلق بتحساااااني ساااااالسااااال التربيد، وتعزيز اساااااتهالأ األمساأ، 

سري ملصيد العرني، وإدخال تكنولوجيات جديدة لتيش، وتشجيع استخدام اواعتماد  ليل سالسل القيمة، واحلد من الغ
 إ تاا املنتجات ذات القيمة املرافة بضريقة تراعي البيئة.

 
يل  ديد اخلساااااااااااائر على طول سااااااااااالسااااااااااالة وال تزال العديد من البلداا تبلغ عن الفاقد ما بعد الصااااااااااايد، من ح -32

اقد ما بعد ساااني الفهم واملعرفة بشااا ا آثار الفابة و من الصااايد إىل االساااتهالأ، وتنويع تقنيات املع اإلمدادات السااامكية
 د على البيئة واحلالة االقتصادية للمشغلني.الصي
 
 صاعوبة احلصاول على الشاهادات التوسايمات اإليكولوجية وإصادار الشاهادات، وكذلك مشاكلة ا عن دد   وأُفيد -33
لتعقيااد وتنوع املعااايري القااائمااة )أ  تااداخاال الشااااااااااااااهااادات اإللزاميااة وغري اإللزاميااة(. وعلى الرغم من ذلااك، يباادو أا   ظر ا

 األعراي يدركوا أأليتها من حيل االستدامة واملس ولية وك داة تسويقية إلنافة القيمة إىل املنتجات السمكية.
 
اي املائية،  ا يف مصايد األمساأ أو تربية األحيية غري مرمو ة متام  وال تزال إمكا ية تتبع األمساأ واملنتجات السمك -34

كما أفاد العديد من األعراااااااااااااااي. وهناأ حاجة معرتف اا لتعزيز  ظم التتبع، وإدخال خضث توثيق املصاااااااااااااايد، وونااااااااااااااع 
دوا إبالغ  يو اسااارتاتيجيات فعالة للتحقق من املنتجات السااامكية يف ميع مراحل سااالسااالة اإلمداد، ملنع الصااايد غري القا 

د األمساأ يا يف مصايد األمساأ الصغرية النضاق ومصاويتجلى التحد  أساس   ودوا تنظيم على الصعيدين الوطين والدويل.
 احلرفية.

 
مااا يتعلق باااملعرفااة مااا بعااد الصاااااااااااااايااد، أفااادت بعض البلااداا عن  قص يف البيااا ااات والقاادرات للتحقيق يف  ويف -35

واالجتاهات واملسااائل املسااتقبلية، يف قضاع ما بعد الصاايد يف كل من مصااايد األمساأ الضبيعية واملخاطر  ،التحديات الراهنة
 وتربية األحياي املائية.

 
وارد البشرية ملمعظم البلداا عن عدم كفاية اخلربات وا أفادتما يتعلق باإلدارة املستدامة ملصايد األمساأ،  ويف -36

ري املناخ على األثر البيئي ملصايد األمساأ وأ شضة صيد األمساأ، ويف قياس أثر تغ  يف قياسني الرئيسيباعتبارها التحدينْي 
ما يتعلق بقضاع مصااايد األمساأ الصااغرية النضاق. وأُفيد ب ا هناأ عامال  آخر  مصااايد األمساأ واحلّد منه، وال ساايما يف

د إلدارة مصاااااايد األمساأ ومراقبة الصاااااي ي ثر على اساااااتدامة عمليات مصاااااايد األمساأ، وهو عدم كفاية اإلطار التنظيمي
غري القا وي دوا إبالغ ودوا تنظيم، مما ي ثر مبا،ااااااارة على ابهود الرامية إىل  قيق أقصاااااااى قدر من االساااااااتدامة ملوارد 

 .الربية األمساأ
 
قضيع إدارة  ث الرااااااااااااااوي على ارتفاع تكالي  العمليات واحلاجة إىلمّت تسااااااااااااااليما يتعلق برتبية األحياي املائية،  ويف -37

ا. ويف معظم احلااااالت، التفريخ روف احمللياااة ، مماااا ي ثر على التكاااالي  والتكي  مع الظال يتم إ تااااا قضيع التفريخ حمليااا 
   )تعريض املخزو ات ل مراض الوبائية املتكررة(.
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 التحديات الراهنة في التجارة الدولية
 
)لا  ،ددت على أألية هذه املعلوماتعن عدم وجود معلومات موثوقة عن السوق و  تقريب اوأفادت ميع البلداا  -38

عار، واإلجرايات والوثائق املضلوبة للتخليص ابمركي،  يف ذلك املعلومات املتعلقة بالتجارة واألسااااااااااااااواق، وتقارير األساااااااااااااا
ري الوصااول ايات مصااايد األمساأ( لتيسااوظروف االسااترياد، والتعريفات ابمركية، واحلواجز التجارية، وقواعد املنشاا ، وإحصاا

 إىل األسواق اخلارجية، وال سيما بالنسبة ملصايد األمساأ احلرفية ومصايد األمساأ الصغرية النضاق.
 
وأفادت بعض البلداا عن عدم وجود هياكل/مرافق أسااااااساااااية مناسااااابة ومعدات نااااارورية لتساااااهيل الوصاااااول إىل  -39

االفتقار إىل األموال   عن ديات تتمثل يف ارتفاع تكالي  النقل واالتصااااالت، فراااال  األساااواق الدولية. ويتم اإلبالغ عن 
 الالزمة للموارد البشرية املاهرة واالستثمارات يف التكنولوجيات ابديدة.

 
وسااااااااالضت بعض البلداا الراااااااااوي على أثر إعا ات مصاااااااااايد األمساأ على تنمية مصاااااااااايد األمساأ. وأفادت ب ا  -40

إبالغ ودوا  دوا ألهنا تسااهم يف اإلفراط يف الصاايد والضاقة املفرطة والصاايد غري القا ويمشااكلة كبرية ليس اإلعا ات متثل 
ا ري ألهنا تعضي أفرلية لبعض البلداا وتسمح هلا بالعمل بتكالي  أقل، مما ينعكس يف منافسة غ تنظيم فحسب، بل أير 

 عا ات.عادلة وصعوبات إنافية بميع البلداا اليت ال تستخدم اإل
 
 ، يشاااااااااكل مشاااااااااكلة ليس فقث يفوذكر العديد من األعرااااااااااي أا الصااااااااايد غري القا وي دوا إبالغ ودوا تنظيم -41
وا إبالغ ودوا تنظيم. د ما يتعلق بتجارة منتجات الصااايد غري القا وي يتعلق لمارساااات الصااايد احمللية ولكن أيراااا  يف ما

  ميع الدول.واعرتفت بلداا كثرية باحلاجة إىل تعاوا قو  بني
 
ا تقلبات األسااااااعار، مسااااااائلوتُعترب التعريفات املرتفعة لبعض األمساأ واملنتجات الساااااامكية، وكذلك  -42 . هامة أيراااااا 

وباإلنافة إىل ذلك، ترى بلداا كثرية أا زيادة احلواجز غري التعريفية هلا آثار سلبية على التجارة الدولية، وال سيما بالنسبة 
 للمصدرين الصغار.

 
 ال يزال إصااادار الشاااهادات واملتضلبات األخرى تشاااكل أحد التحديات الرئيساااية يفوكما أفادت معظم البلداا،  -43

ما يتعلق بالتجارة الدولية ملصااااااااااااااايد األمساأ. ويُضلب إىل البلداا املصاااااااااااااادرة أا متتثل لعدد متزايد من التدابري والعمليات 
البحرية، وهي تتغري بساااارعة وباسااااتمرار. ويشااااكل ذلك مشااااكلة لبعض  األحادية للوصااااول إىل أسااااواق األمساأ وامل كوالت

من متضلبات  االبلداا النامية، اليت لديها قدرة حمدودة للوصااااااااااااااول إىل هذه املعايري وفهمها واالمتثال هلا، وما يرافقها غالب  
 توثيق معقدة.

 
ية واالتفاقات لاملوحدة يف التعاري  الدو  وأفادت بعض البلداا عن احلاجة إىل الشاااااااااااااافافية يف املتضلبات واملعايري -44

   املتعددة األطراف.
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وكما أفادت بعض البلداا، ينبغي تبسااااااايث متضلبات الصاااااااحة والصاااااااحة النباتية للمنتجني احلرفيني عند مقار تها  -45
 باملتضلبات املضبقة على املنتجني الصناعيني.

 
االساااتدامة ينبغي أا تكوا، بصااافة عامة، قائمة على املخاطر وسااالضت بعض البلداا الراااوي على أا متضلبات  -46

 .وأال ختلق حواجز ال لزوم هلا أمام التجارة
 

 لوائحالتحديات الراهنة في القوانين وال
 
علة الوطنية وتوساااااااااااااايعها لتغضية ميع ابهات الفا لوائحبلداا عديدة عن أألية اسااااااااااااااتعراض القوا ني والوأفادت  -47

الكاملة  واالقتصااااد الكلي، واملساااائل البيئية( و قيق السااايضرةالرئيساااية وجوا ب أ شاااضة ما بعد الصااايد )البعد االجتماعي، 
  على األمساأ ومنتجات مصايد األمساأ وعمليانا. 

 
المة  ال القوا ني واللوائح املضبقة على معايري الساااااااااااااا وأفادت بعض البلداا عن  قص يف املعارف والقدرات يف -48

عل وابودة، وتدابري الصاااااااحة والصاااااااحة النباتية، والصااااااايد غري القا وي دوا إبالغ ودوا تنظيم، والدساااااااتور الغذائي، مما جي
 للغاية.  مراجعة اإلطار القا وي صعب ا

 
كاالت املتمثل يف نااااااااااع  التنساااااااااايق بني اتل  الو وعلى الصااااااااااعيد الوطين، أفادت البلداا عن التحد  الكبري  -49

 واإلدارات احلكومية املعنية.
 
وأفاد العديد من األعراااااااااااااااي عن أألية موايمة املعايري الوطنية مع املعايري الدولية، إىل جا ب احلاجة إىل تعزيز  -50

 ات ما بعد الصيد.وا ب املختلفة لعمليالتنسيق واملشاركة املتعددة األطراف والتعاوا بني الوكاالت احلكومية يف ميع اب
 

 استخدام النتائج وعمل منظمة األغذية والزراعة
 
بضرق متعددة، لا يف ذلك من خالل أ شااااااااااااااضة الرب امر العاد   11تدعم منظمة األغذية والزراعة تنفيذ املادة  -51

واأل شااااضة املمولة من ابهات املاحنة. وتشاااامل األ شااااضة احملددة تنظيم حلقات عمل دولية وإقليمية ووطنية لنشاااار وتعميق 
 تقين.لفهم املدو ة، ودراسات لونع خضوط توجيهية لتيسري تنفيذ املدو ة، وبناي القدرات، والتدريب والدعم ا

 
 .ةالوثيقوسيتم توجيه هذا الدعم و سينه، بفرل املدخالت الواردة من األعراي واملوجزة يف هذه  -52
 
وباإلنااااافة إىل ذلك، ُيشااااّجع أعراااااي املنظمة على السااااعي إىل احلصااااول على الدعم من خالل مكاتب املنظمة  -53

   قضاع مصايد األمساأ وتربية األحياي املائية لديهم.القضرية واإلقليمية يف ميع أحناي العامل، من أجل تنمية 
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ميع املعلومات الالزمة ل عراي لضلب املساعدة  COFI:FT/2017/Inf.10وعلى وجه اخلصوص، توفر الوثيقة  -54
 .من منظمة األغذية والزراعة

 
 الخالصة

 
، وقدموا 11أفاد األعراااااااااااي عن عدد من املسااااااااااائل والتحديات وابهود ابارية والشااااااااااواغل املتعلقة بتنفيذ املادة  -55

بش ا الونع على الصعيدين العاملي واإلقليمي ملمارسات ما بعد الصيد والتجارة يف قضاعي مصايد األمساأ  ا جيد امنظور  
 وتربية األحياي املائية.

 
يف نيئة بيئة متكينية وتوجيه عمليات  11غري ساااااااحلية على االسااااااتبياا، مما يبني أألية املادة وأجابت عدة بلداا  -56

 تربية األحياي املائية، وعمليات ما بعد الصيد على طول سالسل القيمة، والتجارة اإلقليمية والدولية.
 
رة ساااااااي متكيين؛ و ساااااااني إداإجياد إطار تنفيذ  وم ساااااااوبصااااااافة عامة، سااااااايلزم بذل املزيد من ابهود من أجل:  -57

البيا ات و ظم املعلومات املتعلقة باملصاااااايد واألسااااااواق والتجارة؛ وتنفيذ  ظم نااااااماا ابودة والسااااااالمة، وخاصااااااة بالنساااااابة 
للمنتجات املستهلكة يف األسواق احمللية؛ وزيادة آليات الرقابة؛ ودعم  تمعات صيد األمساأ وصغار املشغلني؛ واحلد من 

 الصيد؛ وتعزيز تنفيذ دعم القيمة املرافة ملتضلبات التتبع؛ وتعزيز االستثمار يف القضاعات.الفاقد ما بعد 
 
 على نرورة ونع إطار قا وي حمّدث وحمّسن يساعد على التنفيذ الصحيح والرقابة تقريب او،ددت ميع البلداا  -58

 على اللوائح الوطنية والدولية وعلى تعزيز املمارسات املستدامة.
 
قويني بني احلكومات واملنظمات الدولية، إىل جا ب زيادة الوعي وامللكية من التعاوا الدعم و ال وال بّد من توافر -59

جا ب أصااحاب املصاالحة واملشااغلني على امتداد ساالساالة القيمة، من أجل  قيق إمكا يات قضاع ما بعد الصاايد والتجارة 
 النظم الغذائية الفعالة والشااملة، وكفالة اإلدارة املساتدامة للمواردبشاكل كامل من خالل محاية صاحة املساتهلكني، وتعزيز 

 .املائية والنظم اإليكولوجية
 
ا فقث بفراال ابهود السااخية اليت بذهلا األعراااي يف توفري هذا الكّم من التعليقات كاا إعداد هذه الوثيقة ممكن   -60

من  للمعلومات الوطنية واإلقليمية بشاااا ا عدد كبري اأساااااسااااي  ا وتشااااكل هذه االسااااتجابة مصاااادر   املفصاااالة على االسااااتبياا.
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