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 افتتاح الدورة

 
يف  ُ رد  الخدعألمس السخئاع   شخ مس ل جنخ  الر  ةخ  اتةي خ  ايجخئألمس ا  خئ  اليئاعخ  ل جنخ    خئابد ا  خئ  )ال جنخ ( -1

اخخد  مس مي  خخ   خخل  سخخبئنةئ. عأ  اخخ  ال جنخخ   2019ن يمرب/تشخخ ابل البخخئين  29ىل   25يةيتخخ ،  سخخبئنةئ خخخالل الرخخرتمس اتميخخدمس  خخل 
 ل ا  ضخئء يف  ن مخ  ا غذابخ  عالزألا خ  لأل خ   48الر  ة   ل ترداب هئ ل ب د اتضةف   ى مي ل يةئيي . عقد حض  الدعألمس 

 ةخخ  الدعلةخخخ . عتخخ د قئيمخخخ  غتنخخخدعاني   اقبًخخئ  خخخل اتن مخخئ  احلك  ةخخخ  الدعلةخخخ  عاتن مخخئ  غخخخة احلك   17اتي خخدمس )اتن مخخخ ( ع
 .عات اقبني يف ات ي  غء هبذا الير اب 

 
،  خخداب   خخئل  داألمس Juan Ignacio Gandarias Serrano  خخل  سخخبئنةئ السخخةد عقخخد ألرخخى الك مخخ  الرتحةبةخخ  نةئاخخ ً  -2

 .عمس السمكة  عالييتذاب  يف  سبئنةئ )ات ي  دال(  ئابد ا  ئ  عت اة  ا حةئء اتئية ،  داألمس   ئابد ا  ئ ، يف ع األمس الزألا   عالب  
 
، انيي  داب   داألمس   ئابد ا  ئ  عت اةخ  ا حةخئء اتئيةخ  يف  ن مخ  ا غذابخ  عالزألا خ  Audun Lemعألرى السةد  -3

حةئء اتئية  اتداب  العئل اتسئ د طداألمس   ئابد ا  ئ  عت اة  ا ، Árni M. Mathiesen ل السةد  الك م  االيييئحة  نةئا ً 
 يف  ن م  ا غذاب  عالزألا   )ات ي  هئء(.

 
 اعتماد جدول األعمال والرتتيبات اخلاصة ابلدورة وتعيني جلنة الصياغة

 
 ل جدعل ا  مخئل  ىل اعخد  13ا يمد  ال جن  الر  ة  جدعل ا  مئل )ات ي  ألف( يف ي ء اقرتاح نرمل البند  -4

. عم خي أحخد ا  ضخئء   حخ  ال ئايخ  أميبخ   خل اخا  (ات يخ  جخة ) ى ال جنخ  الر  ةخ  يف. عت د ال ئايخ  اتع عيخ    خ9البند 
 عاحد قبمل انعرئد الدعألمس.

 
 عأحئم  ال جن  الر  ة    ًمئ ابةئمب االخي ئصئ  عحر ق الي  اب  اتردل  ل االحتئد ا عألعيب. -5
 
سخخ  ل جنخخ  ال خخةئغ  عميخخالال  خخل اخخنيتالدابش ) ندعنةسخخةئ( ألية Nona Gae Lunaعانيةبخخ  ال جنخخ  الر  ةخخ  السخخّةدمس  -6

 عغئان عين ندا عيةة  انل عميندا عميةاببئس عالن عابج عنة  اب ندا عال الاي  اتي دمس ا   ابكة  مي  ضئء يف جلن  ال ةئغ .
 

  حملة عامة عن قطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية
 
عاقرتح  اجملئال  COFI:FT/XVII/2019/2  يئح يف ال ثةر أثن  ال جن  الر  ة    ى حت ةمل ا  ئن  الشئ مل ات -7

الت  كل أمب تشم ائ  م ةئ  الي  ةمل اتسيرب ة  ل ينمة  يف جمئل جتئألمس ا  ئ ، عخبئص  اليسجةمل غة الكئ مل ل يجخئألمس يف 
لبشخخ ي يف اعخخخ   خخئ اخخخني ا قخخئلة ، عم ابرخخخ  اسخخيعمئل ا  خخخئ  السخخيةدا ئ  غخخخة غذايةخخ   رئاخخخمل اسخخيةدا ائ لالسخخخياال  ا

اتنخخخئم  يف العخخخئا. عتبخخخئدل أ ضخخخئء ال جنخخخ  الر  ةخخخ  اآلألاء حخخخ ل االجتئهخخخئ  احلداببخخخ  يف جمخخخئال   نيخخخئ  ا  خخخئ  عاتنيجخخخئ  
السخخخمكة ، عاليجخخخئألمس هبخخخئ عاسخخخياالميائ   خخخى ال خخخعةد الخخخ مل،  يخخخئيً   ىل الرضخخخئاي ال يةسخخخة  الخخخت تخخخيث    خخخى قطخخخئ ي   خخخئابد 

  .ييعائ عا يمئدهئ   ى ال عةد الرط  ية  لدابا  عالسةئسئ  ا خةمس الت جي ي ع ا  ئ  عت اة  ا حةئء اتئ
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عالح خ  ال جنخ  الر  ةخ  الخخدعأل ال يةسخي الخذي ابيدابخخ  قطئ خئ   خئابد ا  خئ  عت اةخخ  ا حةخئء اتئيةخ  عاليجخخئألمس  ا   -8
عسخخبمل العخخةش عالخخدخمل. عألرخخ  ال جنخخ   ال خخ   غلنسخخب   ىل ا  خخل اليتخخذايي العخخئتي، ميمسخخئه  يف النمخخ  االقي خخئدي عالينمةخخ ،

الر  ة  الض ء   ى أمهة   مخمل اتخ أمس يف هخذابل الرطخئ ني عالخدعأل احملخ ألي الخذي تضخط ع اخ  الب خدامب النئ ةخ  يف  نيخئ  ا  خئ  
ع نيجئ  ا  ئ  عاليجئألمس هبخئ. ميخذل ، أاخئأل  ال جنخ  الر  ةخ   ىل اتةخزا  عاالحيةئجخئ  اخلئصخ  ارطخئ    خئابد ا  خئ  

 اق الدعلة  عاالسيرئدمس  ل اليجئألمس.ل يتةمس احلج  عالي داي  الت اب اجاائ يف ال ص ل  ىل ا س  ا
 
عاّدد  ال جن  الر  ة    ى ي عألمس اسي داث اةئ   ياتة  تشئألمي  الب دامب النئ ة  عال سةمئ قطئ    ئابد ا  ئ   -9

ئ. عألرخخ  الضخخ ء   خخى أمهةخخ  عجخخ د ن خخئل جتخخئألي اخخرئف ال خخيتةمس احلجخخ  يف اليجخخئألمس اطق ةمةخخ  عالدعلةخخ  اشخخكمل أميبخخ   ن خخئيً 
ع يخخني ع  ّحخخد ُتطبّخخ  يةخخ  اطجخخ اءا  اط ابرخخ   يسخخر  ال ابشخخ هبئ أي جةةخخز. عجخخّدد  ال جنخخ  الر  ةخخ  د ماخخئ ل خخدعأل ال يةسخخي 

تي    غليجخئألمس. الذي تضط ع ا   ن م  ا غذاب  عالزألا   يف ت ية اخلربمس الرنة  اتية   ، عانئء الردألا  عحت ةمل اتسئيمل ا
عاخّدد  أابًضخئ   خخى الخدعأل احملخخ ألي الخذي تيدابخخ  ال جنخ  الر  ةخ  ا صخخرائ اتنيخدى العخخئتي ال حةخد اتة خخص تنئقشخ  الرضخخئاي 

 .اليجئألاب  يف   ئابد ا  ئ  عت اة  ا حةئء اتئية 
 

عت اةخ  ا حةخئء اتئيةخ ، عميخذل  عاّد  ال جن  الر  ة    ى أمهةخ  د خ  الينمةخ  اتسخيدا   لرطخئ ي   خئابد ا  خئ   -10
غلن خخ   ىل الي خخداي  الخخت ابط حاخخئ تيتخخة اتنخخئا عتخخده أل ات ايخخمل عاحل ميمخخ  غخخة اتاليمخخ . ع خخرّب  ال جنخخ  الر  ةخخ   خخل د ماخخئ 
لإلج اءا  الت تيدي  ىل ال قئاب   ل ال ةد غخة الرخئن ين دعمب  اخالد عدعمب تن خة ، عألد خ  عالرضخئء   ةخ ، عقخد   اليرخئألاب  

 .اتبئدألا  ال منة  يف تنرةذ هذه اطج اءا   ل
 

عألرخخخ  ال جنخخخ  الر  ةخخخ  الضخخخ ء   خخخى أمهةخخخ  البةخخخئان  عاتع   خخخئ  الدقةرخخخ  عاحلسخخخن  الي قةخخخ  لخخخد    م ةخخخ  عيخخخع  -11
السةئسئ ، عألصد ع داألمس قطئ ي   ئابد ا  ئ  عت اة  ا حةئء اتئية ، عأ ئد  الي ميةد   ى الدعأل اهلئل الذي تضط ع اخ  

عت اةخ  ا حةخئء اتئيةخ . عم بخ  ال جنخ  الر  ةخ   خل اتن مخ   ا  خئ ن م  ا غذاب  عالزألا   يف اطح ئءا  اخلئص  ا ئابد  
  اصخخ   تخخ ية انخخئء الرخخدألا  لي سخخني  م ةخخ  لخخع البةخخئان  ال منةخخ ، عخبئصخخ  اخخئ ابخخد   جاخخ د ا  ضخخئء لي رةخخ  أهخخداف 

   ل عالسةئسئ  يف جمئل  داألمس   ئابد ا  ئ .الينمة  اتسيدا   عتعزابز اليرئ مل اني الع
 

 املواضيع العاملية والعمل مع املنظمات الدولية

 
 COFI:FT/XVII/2019/3 قخخخخّد   ا  ئنخخخخ  هخخخخذا البنخخخخد اتخخخخدأل    خخخخى جخخخخدعل ا  مخخخخئل غالسخخخخينئد  ىل ال ثةرخخخخ  -12

 خى صخعةد  بخئدألمس النمخ  ا  ألق جلاخ  يخمئمب عأحئم  ال جن  الر  ة    ًمئ غليردل الذي أح  ت   ن مخ  ا غذابخ  عالزألا خ   
ع  خخى  أمب ابكخخ مب ل نسخخئء عالشخخبئب   قخخع   ميخخزي يف االسخخرتاتةجةئ  اخلئصخخ  اينمةخخ  االقي خخئداي  الرئيمخخ    خخى احملةطخخئ 

   اتسط ئ  اتئية  ا خ ى، ائ يف  ل  ت اة  ا حةئء اتئية ،   ى ال عةد ال مل
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  ا غذابخ  عالزألا خ  جلاخ    اء خ   م اخئ  خع أهخداف الينمةخ  اتسخيدا  ، عخبئصخ  عأقّ   ال جن  الر  ة  جبا د  ن مخ -13
، 1-4-14يف  خخئ ابيع خخخ  اينمةخخخ  اتناجةخخخئ  تياخخخ ا  اتسخخخي ى ا عل الخخت ترخخخع يخخخمل عالابخخخ  اتن مخخخ ، عال سخخخةمئ اتياخخخ ا  

يف  ى ترخخخدل اليرخخخخئألاب . عمّت اطقخخخ األ همب هخخخذه اتناجةخخخئ  تخخخ ي  لأل ضخخخئء الرخخخدألمس   خخخ1-ب-14ع 1-7-14، ع1-6-14ع
 .ال ق  اتنئسي اش مب اليردل الذي حي  عن    ى صعةد حترة  أهداف الينمة  اتسيدا  

 
عأثنخخ  ال جنخخ  الر  ةخخ    خخى اليعخخئعمب اطجيخخئيب الرخخئي  اخخني  ن مخخ  ا غذابخخ  عالزألا خخ  ع ن مخخئ  دعلةخخ  أخخخ ى،  بخخمل  -14

ا  خخ  اتي خخدمس ل يجخخئألمس عالينمةخخ ، ع ن مخخ  العمخخمل الدعلةخخ ، عاتن مخخ   ن مخخ  اليعخخئعمب عالينمةخخ  يف اتةخخدامب االقي خخئدي، ع خخيج  
الب  اب  الدعلةخ ، عاتن مخ  العئتةخ  ل جمخئأل  ع ن مخ  اليجخئألمس العئتةخ . عاخّجع  أابًضخئ   خى   اصخ   هخذا اليعخئعمب  خع الرتميةخز 

 .  ى  نئص  أليةسة  تيع   ايجئألمس  نيجئ    ئابد ا  ئ  عت اة  ا حةئء اتئية 
 

عأابّخخخد  ال جنخخخ  الر  ةخخخ  اتنئقشخخخئ  اتسخخخيم مس اخخخني  ن مخخخ  ا غذابخخخ  عالزألا خخخ  ع ن مخخخ  اليعخخخئعمب عالينمةخخخ  يف اتةخخخدامب  -15
االقي خخئدي اخخئ يف  لخخ  يف  خخئ ابيع خخ  ايبسخخةط الط بخخئ  اخلئصخخ  غطح خخئءا  اشخخكمل  خخئل عت سخخةع نطخخئق قئ خخدمس اةخخئان  

 .اب ا  د     ئابد ا  ئ  ن م  اليعئعمب عالينمة  يف اتةدامب االقي ئدي ح ل ترد
 

ع رّب  ال جن  الر  ة   ل ترداب هئ لعمخمل  ن مخ  ا غذابخ  عالزألا خ   خع اتن مخ  العئتةخ  ل جمخئأل   خل أجخمل حتسخني  -16
الن خخئل اتنسخخ  لي صخخةف السخخ ع ا سئسخخة  عت  ةزهخخئ لأل خخئ  عاتنيجخخئ  السخخمكة ، عالخخذي ابشخخئأل  لةخخ   خخئدمس غلن خخئل اتنّسخخ ، 

ا غذابخخ  عالزألا خخ    اصخخ   اليعخخئعمب  خخع اتن مخخ  العئتةخخ  ل جمخخئأل  عحسخخي اتريضخخى  خخع اترئقةخخ  اليجخخئألمس عم بخخ   خخل  ن مخخ  
الدعلة  هن ا  احلة اان  عالنبئ   الرباب  اتاددمس غالنر اض، عخبئص  يف  ئ ابيع   اي سةع نطئق أل    الن خئل اتنسخ  لةشخممل 

 . سي ى ا ن ا  عا ن ا  اتئية   غ اض الزابن 
 

عادد  خدد ميبخة  خل ا  ضخئء   خى أمهةخ  اخييخئل اترئعيخئ  اشخ مب اط خئان  يف جمخئل   خئابد ا  خئ  يف اخا   -17
خخخالل اتخخيج  الخخ  األي البخخئين  شخخ  تن مخخ  اليجخخئألمس العئتةخخ . عد ًمخخئ لي خخ  اترئعيخخئ ، م بخخ  ال جنخخ   2020اب نةخخ /حزاب امب 

الخخد   الرخخل لأل ضخخئء يف ات ايخخةع اتي خخ   ا خخئابد ا  خخئ  عتن مخخ  الر  ةخخ   خخل اتن مخخ  اتسخخئمه  اشخخكمل يئ خخمل يف تخخ ية 
 .اليجئألمس العئتة  حسي اتريضى

 
عأحئمخخ  ال جنخخ  الر  ةخخ    ًمخخئ غجلاخخ د الكبخخةمس الخخت تُبخخذل   خخى اتسخخي اي  ال منةخخ  تكئي خخ  ال خخةد غخخة الرخخئن ين  -18

 خخل ال خخةد يف اليجخخئألمس الدعلةخخ . عألّحبخخ  ال جنخخ  الر  ةخخ   دعمب  اخخالد عدعمب تن خخة  عال قئابخخ   خخل دخخخ ل  نيجخخئ  هخخذا النخخ  
اخخد ج  ن مخخ  العمخخمل الدعلةخخ  يف جمم  خخ  العمخخمل اتشخخرتمي  اتعنةخخ  اكئي خخ  ال خخةد غخخة الرخخئن ين دعمب  اخخالد عدعمب تن خخة   ىل 

دى، اخئ يف  لخ  جئني  ن مخ  ا غذابخ  عالزألا خ  عاتن مخ  الب  ابخ  الدعلةخ ، عاخّجع  اليعخئعمب اتسخيم   خل خخالل هخذا اتنيخ
عيع اخي ئصئ  عل ايح داخ ة  جدابدمس. عمُ ي ميذل  أمب ت اصخمل  ن مخ  ا غذابخ  عالزألا خ  د خ  ا  ضخئء ل يخع عتنرةخذ 
خطخخط العمخخمل ال منةخخ  تكئي خخ  ال خخةد غخخة الرخخئن ين دعمب  اخخالد عدعمب تن خخة . عاخخجع  ال جنخخ  الر  ةخخ  اتن مخخ ، يف  مخخئأل 

الرئن ين دعمب  االد عدعمب تن ة ، ت ية اتسئ دمس الرنة  لأل ضئء  خل أجخمل حت ةخمل  خطط العممل ال منة  تكئي   ال ةد غة
اط خخئان  عالخخربا ج اتي خخ   ا خخئابد ا  خخئ  ع ح خخئيائ اخخئ ابسخخئ د   خخى حتدابخخد ع ليتخخئء اط خخئان  اتي خخ   هنشخخط  ال خخةد 

  ئية  الت تر يائ  ن م  اليجئألمس العئتة .الرئن ين دعمب  االد عدعمب تن ة   ع   كئنة  اتسئمه  يف ال يئء اش عط الشر غة
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 من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد 11رصد تنفيذ املادة 
 

، عأ  اخ   خل ترخخداب هئ  COFI FT/XVII/2019/4ألّحبخ  ال جنخ  الر  ةخ  غلي  ةخخمل الشخئ مل ل خ دعد يف ال ثةرخخ  -19
يف   جنخخ  الر  ةخخ  ا  ئنخخ    خخى   اصخخ   اجلاخخ د الخخت تبخخذهلئتعخخدل الخخ د اتميخخئ  عاتيزاابخخد غسخخيم األ   خخى االسخخيبةئمب. عاخخجع  ال

سبةمل  ايدمس  عدل اطجئا  اردأل أميرب  ل جئني الب دامب غخة اتسخيجةب ، ال سخةمئ الب خدامب النئ ةخ  السخئح ة  عالخدعل اجلزألابخ  
دمس أميب    ةائ  ل جئنخي ال يتةمس النئ ة . عم ب  ال جن  الر  ة   ل ا  ئن  أابًضئ تنرةح ا سئ   ل    ل   ى أج ا  حمدّ 

ا  ضخخئء اخخئ ابسخخّامل الي  ةخخمل عاطجخخ اءا  ال ا ةخخ   ىل ترخخدل اتسخخئ دمس الرنةخخ  عانخخئء الرخخدألا  يف اتسخخيربمل ع جخخ اء  زابخخد  خخل 
الي  ةمل لإلجئغ  اتري ح   ل أجمل حتدابد االجتئهئ  عاالسيرئدمس  ل  ل  يف  ممل جلن    ئابد ا  خئ  عال جنخ  الر  ةخ  

 .ألمس ا  ئ  عاتنببر   نائاتةي   ايجئ
 

عاخخدد  ال جنخخ  الر  ةخخ    خخى يخخ عألمس ا يبخخئأل اطجخخئغ    خخى االسخخيبةئمب ابئاخخ   نط خخ  ل عمخخمل  خخل خخخالل  عئجلخخ   -20
  ل اتدعن . 11الي داي  الت تعرتض ا  ضئء لدى تنرةذ اتئدمس 

 
املعلومةةةات  منظمةةةة األغذيةةةة وال راعةةةة  معلومةةةات بشةةةأن األغةةةواش والتةةةةارة  غلةةةوبفي  وشةةةب ة

 "FISHINFOالسم ية "
 

ط طخئء  ع   خئ  حمّدثخخ   "FISHINFO" أاخئد  ال جنخ  الر  ةخ  اعمخخمل غ خ ارةش عاخبك  اتع   خخئ  السخمكة  -21
 .COFI:FT/XVII/2019/5ع  ث ق هبئ  ل ا س اق عاليجئألمس عألّحب  غل ثةر  

 
ئ تبخخئدل اتع   خخئ  علخخع البةخخئان  عجخخدعى عأثنخخ  ال جنخخ  الر  ةخخ    خخى  خخئ ابخخ ي ه غ خخ ارةش  خخل خخخد ئ  ال سخخةم -22

ت خ  اخلخد ئ  غلنسخب   ىل العمخخمل   خى اتسخي ى الرطخ ي. عأميخخد  جمخدًدا أمهةخ  غ خ ارةش  خخل أجخمل نشخ  اتع   خئ  اشخخ مب 
 "النرئ   ىل ا س اق، ائ يف  ل  ا ن م  ال ا ة  ل يجئألمس الدعلة  غ  ئ  عالعممل يف اتسيربمل اش مب "ا اغمل جتئألاب  حمخددمس

 .  ئابد ا  ئ ع يف  ن م  اليجئألمس العئتة  ع صداأل أل ز الن ئل ات ّحد ات ج  حن  اتسيةدل غلنسب   ىل  نيجئ  ا  ئ  
 

عادد  ال جن  الر  ة    ى ي عألمس  ا ا  اةخئان  ع ع   خئ  غ خ ارةش عتسخاةمل احل خ ل   ةاخئ  خل خخالل ألااخط  -23
ا خخئابد ا  خخئ  عت اةخخ  ا حةخخئء اتئيةخخ ، اخخ ا امس الرتميةخخز   خخى الرضخخئاي ا سئسخخة   غأل    خخى ات قخخع اطلكخخرتعين ل من مخخ  اخلخخئ 

 .ات تبط  اش ع  غ  ارةش
 

عأميد  ال جن  الر  ة  جمدًدا أمهة  أمب ت اصمل  ن م  ا غذاب  عالزألا   أتداب  دعألهئ يف جمئل الينسة  يخمل اخبك   -24
الدعلة  انيجئ  ا  خئ  ع  خئابد ا  خئ  عاخدد    خى احلئجخ  ط طئء ديع ل يجئألمس  FISHINFOاتع   ئ  السمكة  

 ىل اذل جاد خئ  لد   اتن م  احلك  ة  الدعلة  تع   ئ  الس ق عاخلخد ئ  اليعئعنةخ  اخلئصخ  غتنيجخئ  السخمكة  يف 
 (.INFOPÊCHEأي ابرةئ )
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 جودة وغالمة األمساك واملنتةات السم ية

 
عاعمخخمل اتن مخخ  يف جمخخئل جخخ دمس  COFI:FT/XVII/2019/6 ةرخخ  اتر خخ   عالشخخئ   ألّحبخخ  ال جنخخ  الر  ةخخ  غل ث -25

الضخخ ء   خخى أمهةخخ  العمخخمل اتشخخرت  عاليعخخئعمب  خخع ال ميخخئال  ا خخخ ى  عسخخال    نيجخخئ  ا  خخئ  عت اةخخ  ا حةخخئء اتئيةخخ   سخخ ط ً 
 .يف جمئل ا غذاب  عسال   ا غذاب ن  ًا  ىل تعرةدا  هذا ات ي   ائ يف  ل  اطائألمس  ىل العالق  الرئيم  اني اليتش 

 
عأاخخخد  ال جنخخخ  الر  ةخخخ  د ماخخخئ الرخخخ ي لعمخخخمل اتن مخخخ  يف جمخخخئل اتشخخخ ألمس الع مةخخخ  تسخخخئندمس  م ةخخخ  عيخخخع   اصخخخرئ   -26

 .الدسي أل اليتذايي عس ط  الض ء   ى احلئج   ىل   اص   اتن م  ت ية ات األد ليةسة هذا العممل
 

 ، ألغخخخ  ت قخخخف جلنخخخ  الدسخخخي أل اليتخخخذايي اتعنةخخخ  غ  خخخئ  عاتنيجخخخئ  السخخخمكة   خخخل عأاخخخئأل  ال جنخخخ  الر  ةخخخ   ىل أنخخخ -27
العممل، ابسيمّ  االيطال  اعممل خم ص  ل خالل جلئمب  عنة  أخ ى   ى غخ األ العمخمل يف جمخئل السخم ل  خل جئنخي جلنخ  

 .الدسي أل اليتذايي اتعنة  غت  ئا 
 

سم ل الب  اب  اجلدابدمس   ى غ األ تسم  ا  ئ  اتداألاب  عيف جمخئل عألّحب  ال جن  الر  ة  اعممل اتن م  يف جمئل ال -28
 .اجلسةمئ  البالسيةكة  الدقةر  عادد    ى ي عألمس   اص   هذا العممل

 
عأا    ال جن  الر  ة  احلئج   ىل  عئجل   س ل  الرئقد عاتادأل  ل ا غذابخ  يف سخةئق ا  خل اليتخذايي ع  خى مخ ل  -29

 خخخئابد ا  خخخئ  عت اةخخخ  ا حةخخخئء اتئيةخخخ  عألّحبخخخ  غلعمخخخمل اتضخخخط ع اخخخ  يف هخخخذا اجملخخخئل، خئصخخخ  سالسخخخمل اط خخخداد يف جمخخخئ   
 .اتع   ئ  اتيئح   ل ا دامس الي جةاة  ل من م  اتيئح   رب ابك  اطنرتن  اش مب الرئقد عاتادأل  ل ا غذاب 

 
  الط ئلخي اتضخ مس. عأاخئد  أابًضخئ عأاد  ال جن  الر  ة  د ماخئ لعمخمل اتن مخ  يف جمخئل الكشخف اتبكخ  لطرخ ا -30

غتن مخ  طصخداألهئ اتطبخ    خل "أتثخةا  تيتخة اتنخئا   خى   خئابد ا  خئ  عت اةخ  ا حةخئء اتئيةخ " الخذي ابيضخّمل ت جةاخخئ  
ل ب خخدامب اشخخ مب اليكةخخف  خخع تيتخخة اتنخخئا عأتثخخةا   لخخ    خخى سخخال   ا غذابخخ . عد خخ  ال جنخخ  الر  ةخخ  اتن مخخ   ىل   اصخخ   

 . ل أجمل يا  أتثةا  تيتة اتنئا   ى سال   ا غذاب  ال سةمئ د ًمئ لرطئ    ئابد ا  ئ  ال يتةمس احلج العممل 
 

عأثنخخ  ال جنخخ  الر  ةخخ  أابًضخخئ   خخى  خخئ أ طيخخ  اتن مخخ   خخل  ع   خخئ  اشخخ مب  م ةخخئ  الخخ ي  عاالحيرخخئ  عاخخّجع   -31
 جتئهئ  ا عسع نطئقًئ عالعممل  ع احلك  ئ  ال منة .  ى  ج اء حت ةمل  عّم  هلذه اتع   ئ  ائ يف  ل  الن   يف اال

 
 مصايد األمساك الصغرية احلةم  غالغل القيمة وعمليات ما بعد الصيد والتةارة

 
 COFI:FT/XVII/2019/7 أ  ا  ال جنخ  الر  ةخ   خل ترخداب هئ لأل ئنخ    خى اتع   خئ  الخت قخّد يائ يف ال ثةرخ  -32

ذي تضط ع ا    ئابد ا  ئ  ال يتةمس احلجخ  يف تعزابخز سخال   ا غذابخ  عد خ  سخبمل العخةش عأمّيد  جمّدًدا الدعأل احلئس  ال
 .تالابني ا اةئ  يف لةع أحنئء العئا، يضاًل  ل   ح  الر   ل  د  ل الرر  عتشجةع االسيةدال اتسيدال ل م األد
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سالسخخخمل اتخخ األد عال صخخخ ل  ىل ا سخخ اق ع اخلخخخربا  ال منةخخ  يف جمخخخئل اسخخيدا   عاخخّدد  ال جنخخ  الر  ةخخخ    خخى أمهةخخ   -33
هبخذا الشخ مب،  خل أجخمل تعزابخز  سخئمه    خئابد ا  خئ  ال خيتةمس احلجخ  يف  ئالرةم  ع م ةخئ   خئ اعخد ال خةد عاليجخئألمس عتبئدهلخ

)ب(  خخل أهخخداف الينمةخخ  اتسخخيدا  ، عسخخّ ط  الضخخ ء   خخى الخخدعأل ا سئسخخي الخخذي تضخخط ع اخخ  اتخخ أمس يف  14حترةخخ  اهلخخدف 
 .د ال ةدقطئ   ئ اع

 
ع مّيخخ   ال جنخخ  الر  ةخخ  غخلطخخ ط الي جةاةخخ  الط  ةخخ  لضخخمئمب اسخخيدا     خخئابد ا  خخئ  صخخيتةمس النطخخئق يف سخخةئق  -34

ا  ل اليتذايي عالرضئء   ى الرر ، ا صرائ أدامس  ام ، عأعص  ا اص   د   تنرةذ هذه اخلطخ ط الي جةاةخ  عتكةةراخئ  خع 
 .اطداألمس اتسيدا   ت ئابد ا  ئ  ع  بئدئ ائ ابي اي   السةئقئ  احمل ة 

 
عأ  ن  ال جن  الر  ة  د مائ الكئ مل ل عمخمل الخذي تضخط ع اخ  اتن مخ  ليعزابخز سالسخمل الرةمخ  ع م ةخئ   خئ اعخد  -35

ال ةد عاليجئألمس يف   ئابد ا  خئ  ال خيتةمس احلجخ  عأمّيخد  يخ عألمس أمب ت اصخمل اتن مخ  هخذا العمخمل عأمب ترخ ل ايعزابخز اجلاخ د 
تخخ ية يخخ    يسخخئعاب  ل خخيتئأل ال خخةئدابل ل  صخخ ل  ىل ا سخخ اق، عألّحبخخ  ال جنخخ  الر  ةخخ  غجلاخخ د اتبذعلخخ   خخل   خخل أجخخمل د خخ 

أجخخمل انخخئء الرخخدألا  ليمكخخخني النسخخئء ع ن مخخئ  صخخيتئأل ال خخخةئدابل اخخئ يف  لخخ   خخل خخخخالل  ن خخئ  ا مخخ اف الرئ  خخ  غخخخة 
 .ج احلك  ة  يف االحتئد ا ي ابري اتة    ت ئابد ا  ئ  ال يتةمس احل

 
عسّ ط  ال جن  الر  ة  الض ء   ى اتبئدألا  ال منة  ال ا ة   ىل تر ةمل اخلسخئي  يف   ح خ   خئ اعخد ال خةد عحتسخني  -36

ترنةخخئ  اليجاةخخز  خخل أجخخمل تعزابخخز قةمخخ  اتنيجخخئ   خخل خخخالل تر ابخخ  قخخدألا  العخخئ  ني يف قطخخئ   خخئ اعخخد ال خخةد، عأاخخئأل   ىل 
 .يمل   ئابد ا  ئ  عخئألجائاحلئج   ىل د   تن ابع ي   ت لةد الدخمل 

 
عأمّيخخد  ال جنخخ  الر  ةخخ  أمهةخخ   نشخخئء تعئعنةّخخئ  علعةّخخئ  ل خخةئدي ا  خخئ  لي سخخني قخخدألا  السخخ طئ  اتةي خخ   -37

  ى االارتا  يف  داألمس هذا الرطئ ، عاتسئ دمس يف جكخني اجلاخئ  الرئ  خ  يف   خئابد ا  خئ  ال خيتةمس احلجخ  ل مشخئألمي  يف 
أل، عأاخخئأل   ىل الي خخداي  الرئيمخخ  ات تبطخخ  هنشخخئء هخخذه اهلةئخخئ  عانخخئء الرخخدألا  ات تبطخخ  هبخخئ. عميخخذل   م ةخخئ  صخخنع الرخخ ا

سخخّ ط  ال جنخخ  الر  ةخخ  الضخخ ء   خخى أمهةخخ  اتبخخئدألا  ال منةخخ  ل يخخع سةئسخخئ  ع م ةخخئ  اطداألمس اتشخخرتمي  عتعزابزهخخئ عطيخخرئء 
 مئاع  ال   ى  ن مئ    ئابد ا  ئ  ال يتةمس احلج .

 
عاخخخّدد  ال جنخخخ  الر  ةخخخ    خخخى أمّب صخخخيتئأل ال خخخةئدابل اب اجاخخخ مب حتخخخداي  يف االسخخخيرئدمس اشخخخكمل  خخخئدل  خخخل يخخخ    -38

اليجخخئألمس عيف اال يبخخئل تيط بخخئ  الرطخخئ ني العخخئل عاخلخخئ  اخخئ ابشخخممل  صخخداأل الشخخائدا  عالييبخخع. عاخخّجع  ال جنخخ  الر  ةخخ  
  ا خئابد ا  خئ  ال خيتةمس احلجخ ، اخئ يف  لخ   خل خخالل اتن م    ى د   اجلا د ال ا ة   ىل تعزابخز اطن خئف يف  خئ ابيع خ

  اء   خطط  صداأل الشخائدا  عالييبخع ع يط بخئ  ت ثةخ  ات خةد  خع اخلطخ ط الي جةاةخ  الط  ةخ  لضخمئمب اسخيدا     خئابد 
 ا  ئ  صيتةمس النطئق.

  



7 

 

أل ات ايخخمل عرئاألهخخخئ اترتتبخخخ    خخخى عأ  اخخ  ال جنخخخ  الر  ةخخخ   خخل ق راخخخئ   اء الي خخخداي  النئلخخخ   خخل تيتخخخة اتنخخخئا عتخخخده   -39
. عأائأل   ىل أنخ  ه كخئمب اجلاخئ  الرئ  خ  يف   خئابد ا  خئ   ال يتةمس احلج ائ ابشممل   ئابد ا  ئ  ،   ئابد ا  ئ 

ال يتةمس احلج  اسيضئي  ات ايخمل احل جخ  عاتامخ   بخمل حممةخئ  اتخئنيت عف عاحملمةخئ  اتئيةخ ، عاالسخيرئدمس يف ال قخ  نرسخ   خل 
 نة  احل  ل   ى ات األد اتئية  عاسيةدا ائ   ى حن   سيدال.  كئ
 

عاخخّجع  ال جنخخ  الر  ةخخ  اتن مخخ    خخى االسخخيرئدمس  خخل الر صخخ  الخخت تية اخخئ السخخن  الدعلةخخ  ت خخئابد ا  خخئ  عت اةخخ   -40
   ئابد ا  ئ  ال يتةمس احلج . ليس ةط الض ء   ىا حةئء اتئية  احل ية  

 
 افيتها من منظور جتاريمشروعية املنتةات وشف

 
ألّحبخخ  ال جنخخ  الر  ةخخ  غلعمخخمل اتي اصخخمل الخخذي ترخخ ل اخخ   ن مخخ  ا غذابخخ  عالزألا خخ  حخخ ل اتشخخ ع ة  عالشخخرئية  ميمخخئ  -41

 .COFI:FT/XVII/2019/8ابُع ض يف ال ثةر  
 

 ف تخ يّ  اخ ًحئ عأ  ا  ال جن  الر  ة   ل د مائ ل من م   ل أجمل االنيائء  ل   داد عثةر  ت جةاة   م ة  سخ -42
 عمًرئ ل ج اني الرنة  عالعم ة  ال يةسة  ل ةط ط الي جةاة  خلطط ت ثة  ات ةد عسيجّمع  ع   ئ  قّةم  لي جةخ  ا  ضخئء 
 نخخخد عيخخخع تخخخدااة جتئألابخخخ  عخطخخخط  ا  صخخخ   لي ثةخخخ  ات خخخةد تكئي خخخ  ال خخخةد غخخخة الرخخخئن ين دعمب  اخخخالد عدعمب تن خخخة . عمّت 

هخخذه الي جةاخخئ   جخخئً قئيمخخئً   خخى اتةخخئم . عأُ ةخخد الي ميةخخد   خخى أمّب خطخخط ت ثةخخ  ات خخةد  اليشخخدابد   خخى يخخ عألمس أمب تعيمخخد
 لةس  أدامس " نئسب  يف لةع احلئال ".

 
غلعدابخخد  خل اليجخخئألب ال منةخخ  الخخت ي خخ  يف تنرةخذ ا نشخخط  عالخخربا ج الخخت تعخخئ   ئعأحئمخ  ال جنخخ  الر  ةخخ    ًمخخ -43

ن ين دعمب  اخخالد عدعمب تن خخة ، عخبئصخ  يف جمخخئل االنضخمئل  ىل االترخخئق اشخ مب اليخخدااة الخخت اتسخئيمل اتيع رخخ  غل خةد غخخة الرخئ
تيةخخذهئ دعلخخ  اتةنخخئء تنخخع ال خخةد غخخة الرخخئن ين دعمب  اخخالد عدعمب تن خخة  عألد خخ  عالرضخخئء   ةخخ ، ععيخخع خطخخط ت ثةخخ  ات خخةد 

الخت ترخ ل اينرةخذ خطخط ت ثةخ  ات خةد اتشخئألمي   خع تك مب  ي ايم   ع اخلط ط الي جةاة . عأاة  ىل أنّخ  ابيعخني   خى الب خدامب 
 ا دامب أخ ى يف عق   بك  عاشكمل  يك أل.

 
عأق   ال جن  الر  ة  ا يع خطط عمنة  خمي ر  لي ثة  ات ةد عادد    ى يخ عألمس جتنّخي الع ايخ  اليجئألابخ  غخة  -44

كئنةخخ  عصخخ ل قطخخئ    خخئابد ا  خخئ  الضخخ عألاب  عاخخجع    خخى ا يمخخئد الخخن   اطلكرتعنةخخ    خخى نطخخئق أعسخخع،  خخع يخخمئمب   
ال خخيتةمس احلجخخ   ىل هخخذه اليكن ل جةخخئ . عأاخخئأل  أابضخخئً  ىل يخخ عألمس د خخ  االسخخيةدال اتيبخخئدل خلطخخط ت ثةخخ  ات خخةد ليرخخئدي 

 اال دعاجة  عاليكئلةف غة الض عألاب  ل مسيةد ني.
 

 خل خخالل ح رخئ   مخمل عاجيمئ خئ   عألّحب  ال جنخ  الر  ةخ  غ نشخط  اخلئصخ  غلي  ةخ  الخت قئ خ  هبخئ اتن مخ  -45
حخخ ل خطخخخط ت ثةخخخ  ات خخةد عم بخخخ    اصخخخ   هخخذا العمخخخمل. عاخخخّدد  ال جخخ  الر  ةخخخ    خخخى يخخ عألمس أمب ت اصخخخمل اتن مخخخ  تخخخ ية 
اتسخخخئ دمس الرنةخخخ  لبنخخخئء قخخخدألا  ا  ضخخخئء  خخخل أجخخخمل تنرةخخخذ اخخخ ا ج  كئي خخخ  ال خخخةد غخخخة الرخخخئن ين دعمب  اخخخالد عدعمب تن خخخة ، 

ذل ، الربا ج الت تد   االنضمئل  ىل االترخئق اشخ مب اليخدااة الخت تيةخذهئ دعلخ  اتةنخئء عتنرةخذ ابشممل،   ا ألأ  ي عألمس ل ائ
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هخخذا االترخخئق ععيخخع اخلطخخط اتاليمخخ  لي ثةخخ  ات خخةد. عابنبيتخخي أمب ابرخخّ  هخخذا الخخد   غالخياليخخئ  يف السخخةئقئ  ال منةخخ ، عأمب 
 لي دابد احيةئجئ  الينمة .ابضمل ا يمئد  ج   مب  ل خالل اسيةدال  م ةئ  حت ةمل البع ا  

 
ع خخرّب  ال جنخخ  الر  ةخخ   خخل د ماخخئ ل عمخخمل اجلخخئألي الخخذي ترخخ ل اخخ  اتن مخخ  يف جمخخئل اليتخخش يف ا غذابخخ  عاخخجع   -46

 ئغذابخ . عأعصخ  ال جنخ  الر  ةخ  أابًضخاتن م    ى   اص   هذا النشئط،  ع اطق األ غآلئاأل العدابدمس النئل   ل اليتخش يف ا 
اجل انخخي اتيعخخددمس ا عجخخ  ل يتخخش يف ا غذابخخ  عاي دابخخد اليخخدااة عا ن مخخ  عا دعا  عاطجخخ اءا  ال يةسخخة  اتن مخخ  غلن خخ  يف 

 تكئي   اليتش يف ا غذاب   رب خمي ف سالسمل الرةم ، ائ ابسئ د ا  ضئء يف  كئي   اليتش.
 

 أل اليتخخخذايي اليئاعخخخ  ل جنخخخ  عم بخخخ  ال جنخخخ  الر  ةخخخ  أابضخخخئً  خخخل اتن مخخخ   مخخخال  جمم  خخخ  العمخخخمل اطلكرتعنةخخخ  ل دسخخخي -47
الدسي أل اليتذايي اتعنة  ار ص ال األدا  عال ئدألا  اليتذايةخ  عن خ   صخداأل الشخائدا  حخ ل العمخمل اجلخئألي ل من مخ    خى 

 اليتش يف ا غذاب ، تسئ دمس جمم    العممل اطلكرتعنة  يف  داعالهتئ ح ل هذا ات ي   اهلئل.
 

 خًرا ويف املستقبلالتتّبع  عمل منظمة األغذية وال راعة مؤ 
 

ألّحب  ال جن  الر  ة  اعممل اتن م  الط ابمل ا  د يف جمئل الييبع يف قطئ ي   ئابد ا  ئ  عت اةخ  ا حةخئء اتئيةخ   -48
، عأثن    خى س سخ   ال ئايخ  اتيع رخ  غلييبخع الخت ُ  يخ  COFI:FT/XVII/2019/12    ى حن   ئ ه   بنّي يف ال ثةر 

 .2008يمل ان د خمي ر   ل جدعل ا  مئل  نذ سن    ى ال جن  الر  ة  
 

عاخخخّجع  ال جنخخخ  الر  ةخخخ  اتن مخخخ    خخخى   اصخخخ   ترخخخدل اتسخخخئ دمس الرنةخخخ  لأل ضخخخئء  خخخل أجخخخمل تطخخخ اب  ن خخخ  ل ييبخخخع  -49
عتطبةرائ  خع اطقخ األ اةي خف أعجخ  تطبةخ  هخذه الخن     خى غخ األ سخال   ا غذابخ  عاتشخ ع ة  عالي سخة  اطابك لخ جي عت ثةخ  

 .ت ةد عاليتش يف جمئل ا غذاب ا
 

عأاخخد  ال جنخخ  الر  ةخخ  ترخخداب هئ لعمخخمل اتن مخخ  يف جمخخئل الييبخخع  خخل أجخخمل الي  ةخخ  عترخخدل اتسخخئ دمس الرنةخخ  عم بخخ   -50
اتضخي قخدً ئ يف هخذا العمخمل. عا يُخخرب أابًضخئ أنخ  ابيعخني   خخى اتن مخ  اسخيةدال خربهتخئ الرنةخخ  عجت اياخئ لب خ ألمس  ن خ ألا  ع عئجلخخ  

ا  يف جمخخئل تطخخ اب  عتطبةخخ  ن خخ  الييبخخع يف ميخخمل  خخل الرطخخئ  اخلخخئ  ع  خخى اتسخخي ى احلكخخ  ي. عأعصخخ  ال جنخخ  الر  ةخخ  البيتخخ  
اض عألمس أمب تعممل اتن مخ    خى لخع احلك  خئ   خع الرطخئ  اخلخئ  عأصخ ئب ات خ    اآلخخ ابل ليبخئدل  خئ مت الي صخمل  لةخ  

 . ل اسينيئجئ 
 

الدألاس   ل تطبة  تكن ل جةئ ق ا د البةئان  اليس س ة    ى ن   الييبع يف  عاسيبر  ال جن  الر  ة  أابًضئ صدعأل -51
سالسمل الرةم  اخلئص  ا ئابد ا  ئ  عت اة  ا حةئء اتئية  علكنائ أائأل   ىل أمّب هذه ا دامس اتيطخ ألمس ل يتئابخ  قخد ال تكخ مب 

 بع الرئيم    ى اليكن ل جةئ البسةط . نئسب    ى الدعال عم ب   ل اتن م  الب ث يف   كئنة  تطبة  أاكئل اليي
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 صون التنوع البيولوجي والتةارة

 
ألّحبخخخخخخخ  ال جنخخخخخخخ  الر  ةخخخخخخخ  غتع   خخخخخخخئ  الخخخخخخخت قخخخخخخخد يائ ا  ئنخخخخخخخ  حخخخخخخخ ل الينخخخخخخخ   البة لخخخخخخخ جي عاليجخخخخخخخئألمس يف ال ثةرخخخخخخخ   -52

COFI:FT/XVII/2019/9.  البخئأل مس يف ا  خ   عأ ئد  ال جن  الر  ة  الي ميةد   ى أمب  ن م  ا غذاب  عالزألا خ  هخي اهلةئخ
اتي خخدمس ت خخئابد ا  خخئ  عت اةخخ  ا حةخخئء اتئيةخخ ، ع خخرّب   خخل د ماخخئ خلطخخ   مخخمل اتن مخخ  يف جمخخئل تعمخخة  ا يبخخئألا  الينخخ   

 .البة ل جي يف  م ائ
 

 .عم ب  ال جن  الر  ة   ىل اتن م  انئء قدألا  ا  ضئء، حسي الط ي، يف جمئل ترةة  ا ألصدمس السمكة  -53
 

د  ال جنخخخ  الر  ةخخخ    خخخى أمهةخخخ  ا خخخئ  الرخخخ األا  غالسخخخينئد  ىل أيضخخخمل اتع   خخخئ  الع مةخخخ  اتيئحخخخ ، عأ طخخخ  عاخخخدّ  -54
اليع ةمخخخئ  ل من مخخخ ،   خخخى الن خخخ  اتط خخخ ب، ت اصخخخ   اتشخخخئألمي  يف اتنيخخخداي  اخلئصخخخ  غالترئقخخخئ  البةئةخخخ  اتيعخخخددمس ا مخخخ اف 

 .عت ية اتش ألمس هلئ يف  ئ ابيع   ا ئابد ا  ئ 
 

عألّحب  ال جن  الر  ة  ايعئعمب اتن م  اتسيم   ل أجمل ت ية اخلربمس الرنة  يف جمئل  داألمس   خئابد ا  خئ  عاليخدااة  -55
اتي    غليجئألمس الترئقة  اليجئألمس الدعلة  هن ا  احلة اان  عالنبئ   الربابخ  اتاخّددمس غالنرخ اض عاالحتخئد الخدع  حلرخي الطبةعخ  

    م امئ ح ل الين   البة ل جي.ئ يفحبةث ابسرتادامب هب
 

عألّحب  ال جن  الر  ة  غتسئمه  اطجيئاة  عحسن  الي قة  لير اب  ي اب  اخلرباء االسيشئألي السئدس اليئاع ل من مخ   -56
نبخخئ   الخخذي عيّخخ  اتشخخ ألمس الع مةخخ  عالرنةخخ   خخل حئلخخ  ا نخخ ا  يف  خخئ لخخص  عخخئابة اترئقةخخ  اليجخخئألمس الدعلةخخ  هنخخ ا  احلةخخ اان  عال

الرباب  اتاّددمس غالنر اض. عم ب  ال جن  الر  ة   ىل اتن م    اص   اليعئعمب  ع االترئقة  لي ية اتع   ئ  ل ر األا  الرئيمخ  
  ى الع   عاتيع رخ  ارخ اي  ا نخ ا  اتئيةخ  اتسخييت   جتخئألايً يف   يرخئ  االترئقةخ . ميخذل ، اخجع العدابخد  خل ا  ضخئء اتن مخ  

 .اخلربمس لالترئقة  اش مب ا ن ا  غة اتدألج  يف الر اي  ع ا  ا مهة  غلنسب   ىل ا  ضئء،   ى الن   اتط  ب  ى ت ية 
 

ع خخخرّب اعخخخ  ا  ضخخخئء  خخخل اخخخ اغ ا  اشخخخ مب اليرسخخخةا  اتةي رخخخ  تعخخخئابة اطدألا  يف قخخخ اي  االترئقةخخخ ،   خخخئ أ خخخئد   -57
 .ابة ه   ل  سيعلة  ا م اف يف االترئقة ال جن  الر  ة  الي ميةد   ى أمب ترسة هذه اتعئ

 
عم بخخ  ال جنخخ  الر  ةخخ   ىل اتن مخخ  العمخخمل  خخع أصخخ ئب ات خخ     ا  ال خخ     خخى ترةخخة  االقرتاحخخئ ،  خخل أجخخمل  -58

 .تعزابز االتسئق يف السةئسئ  عاطاالد  ل ترةة  حئل  ا ن ا  القرتاحئ  اطدألا  يف الر اي 
 

لي خخخداي  اتسخخخيم مس الخخخت ت اجااخخئ الب خخخدامب النئ ةخخخ  )ا مخخخ اف عغخخخة ا مخخخ اف( يف   خخخداد عأقخخّ   ال جنخخخ  الر  ةخخخ  غ -59
االسخينيئجئ  اعخخدل الضخخ أل يف االترئقةخخ ، عد خخ  اتن مخخ   ىل  سخخئ دمس ا  ضخخئء، حسخخي الط خخي، عخبئصخخ  الب خخدامب النئ ةخخ ، 

 . ل أجمل تةسة جتئألهتئ غ ن ا  اتدألج  يمل ات ي  البئين غالترئقة 
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عألّحب  ال جن  الر  ة  غلعممل اجلئألي ل من م  يف جمئل ص مب ات األد ال ألاثةخ  اتئيةخ  لألغذابخ  عالزألا خ  عاسخيةدا ائ  -60
 .اتسيدال

 
عأ  نخخ  ال جنخخ  الر  ةخخ  يخخ عألمس أمب تكبّخخف اتن مخخ   م اخخئ   خخى اطاخخالد  خخل حئلخخ  اتخخ األد اتئيةخخ  عاليرخخدل احملخخ   يف  -61

هداألمس   ئابد ا  ئ  عص مب الينخ   البة لخ جي   خى حنخ   سخيدال. عم بخ  ال جنخ  الر  ةخ   ىل  عيع عتنرةذ اليدااة اخلئص 
اتن م  تردل هذا اطاالد ا يت  عاي   عاشكمل ابسامل   ى أص ئب ات     ال ص ل  لةخ ،   خى الن خ  ا  بخمل غليعخئعمب 

  ع اجلائ  الرئ    يف   ئابد ا  ئ .
 

 صول األمساك واملنتةات السم ية إىل األغواشاالتفاقات التةارية األخرية وو 
 

ألّحبخخخخخخخخخ  ال جنخخخخخخخخخ  الر  ةخخخخخخخخخ  همهةخخخخخخخخخ  اتع   خخخخخخخخخئ  اتيئحخخخخخخخخخ  اشخخخخخخخخخ مب االترئقخخخخخخخخخئ  اليجئألابخخخخخخخخخ  اطق ةمةخخخخخخخخخ  يف ال ثةرخخخخخخخخخ   -62
COFI:FT/XVII/2019/10 عسّ ط  الض ء   ةائ. 

 
لير ةدابخ " يف االترئقخئ  اليجئألابخ  عأعص  ال جن  الر  ة  اتن م  اي دابث هذا العممل غلنسب   ىل "ا حكئل غخة ا -63

الخخت هتخخّ  قطخخئ ي   خخئابد ا  خخئ  عت اةخخ  ا حةخخئء اتئيةخخ  لع يخخ    خخى الخخدعألمس اترب خخ  ل جنخخ  الر  ةخخ . عاخخدد  ال جنخخ  الر  ةخخ  
  خى أمهةخ  أمب ابكخ مب هخذا العمخمل  سخينًدا  ىل ال قخئيع عغخة قخئي    خى أحكخئل  سخبر  عأمب ابيضخمل  ع   خئ   خل االترئقخئ  

  .ألاب  يف الب دامب النئ ة  عاتيرد  اليجئ
 

ا حكئل غة الير ةداب " يف االترئقئ  اليجئألابخ  قخد تنطخ ي   خى حتخداي  غلنسخب  "عأائأل  ال جن  الر  ة   ىل أمّب  -64
 ىل اع  الب دامب ع  ى أن   ل ا مب ات ة ئ   ل ت   االترئقئ  اليجئألاب  الت أ خدهتئ اتن مخ  أمب تسخّامل ياخ  ا  ضخئء 

 ألا  ا خةمس. عت قر  ال جن  الر  ة   ند الطئاع اليدألجيي تدعن  الس    اش مب ال ةد ال اخةد الخت  م خ    خى ألاخط ل يط
 .1995الرضئاي البةئة  غليجئألمس  نذ سن  

 

 التواصل يف جمال تربية األحياء املائية مع املستهل ني وأصحاب املصلحة اآلخرين

 
 جن  الر  ة  اتةي   ارتاة  ا حةئء اتئية  هذا البند  ل جدعل ا  مئل   ى أعص  ال جن  الر  ة  أمب تب ث ال -65

جتنًبئ ل يك األ عاليخداخمل يف العمخمل عطارخئء  نئقشخي  يخمل  نيخدى  COFI:FT/XVII/2019/11 الن   اتع عض يف ال ثةر 
 . نئسي أميب 

 
تئية ،  ىل جئني   ئابد ا  خئ ، تعئجلخ  انطبئ خئ  عأقّ   ال جن  الر  ة  همهة  الي اصمل يف جمئل ت اة  ا حةئء ا -66

اتسخخيا كني عت خخخ ألاهت  اخلئمئخخ . عسخخخ ط  ال جنخخ  الر  ةخخخ  الضخخخ ء   خخى الي خخخداي  الخخت ت اجااخخخئ احلك  خخئ  عقطخخخئ  ت اةخخخ  
  .ا حةئء اتئية  ل ي اصمل   ى حن  يعئل اش مب  نيئ   نيجئ  ت اة  ا حةئء اتئية  عاسياالميائ
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جنخخ  الر  ةخخ    خخى دعأل اتن مخخ  عاحلك  خخئ  عالرطخخئ  اخلخخئ  عأصخخ ئب ات خخ    اآلخخخ ابل  خخل أجخخمل عاخخدد  ال  -67
الي اصخخمل عانخخئء البرخخ  ع ايدمس الشخخرئية  يف سالسخخمل الرةمخخ  اخلئصخخ  ا خخئابد ا  خخئ  عت اةخخ  ا حةخخئء اتئيةخخ  عد خخ   ىل تكبةخخف 

العخ اب  ع  حخ   ع   خئ  ميئيةخ  ع  ثخ ق هبخئ ليةطخي العممل  ل أجخمل ت لخ  اتشخ ألمس الرئيمخ    خى الع خ  عات جاخ  ل جماخ أل 
ال سخخخئيمل السخخخ بة  خب خخخ   ت اةخخخ  ا حةخخخئء اتئيةخخخ  عات خخخئابد الطبةعةخخخ    خخخى حخخخدال سخخخ اء. عأعصخخخ  ال جنخخخ  الر  ةخخخ  هدألا  هخخخذه 

 .ال سئيمل يمل تر اب  حئل  ات األد السمكة  عت اة  ا حةئء اتئية  يف العئا
 

نشخخخط  اتشخخخرتمي   خخخع اهلةئخخخ  العئ خخخ  ت خخخئابد أ خخخئ  الب خخخ  ا اخخخة  اتي سخخخط عسخخخ اهئ  خخخل عأابخخخد  ال جنخخخ  الر  ةخخخ  ا  -68
 ن مئ  عاّجع  ت   ا نشط . عأثن  ال جن  الر  ة    خى اليعخئعمب ال ثةخ  اخني ال جنخ  الر  ةخ  اتةي خ  ايجخئألمس ا  خئ  

ًضخخخئ  ىل أمهةخخخ  العمخخخمل اجلخخخئألي ل يخخخع اخلطخخخ ط عال جنخخخ  الر  ةخخخ  اتةي خخخ  ارتاةخخخ  ا حةخخخئء اتئيةخخخ . عأاخخخئأل  ال جنخخخ  الر  ةخخخ  أاب
 الي جةاة  لرتاة  ا حةئء اتئية  اتسيدا  .

 
 املسؤولية االجتماعية يف غالغل القيمة السم ية

 
عأثنخخ    خخى  COFI:FT/XVII/2019/13 أاخخئأل  ال جنخخ  الر  ةخخ   ىل العمخخمل الخخذي   يخخي  ا  ئنخخ  يف ال ثةرخخ  -69

 .شئعأل ال اسع  عالشئ    ط داد هذه ال ثةر جا د اتن م  يف  مئأل  م ة  الي
 

عأقّ   ال جن  الر  ة  همهة  اتسيعلة  االجيمئ ة  يف قطئ ي   ئابد ا  خئ  عت اةخ  ا حةخئء اتئيةخ  عأاخئأل   ىل أنخ   -70
الخخت   يخ    يشخخّعي. عسخخ ط  ال جنخخ  الر  ةخخ  الضخخ ء   خخى ميخخ مب جمخئل العمخخمل هخخذا ال ابنخخدأل  يف  مخخئأل ا نشخخط  ا سئسخخة  

تضط ع هبئ اتن م ، عهخ  ابريضخي اليعخئعمب ال ثةخ   خع سخئي  ال ميخئال  اتية  خ  اخئ ابشخممل  ن مخ  العمخمل الدعلةخ  عاتن مخ  
 .الب  اب  الدعلة  ع ن م  اليعئعمب عالينمة  يف اتةدامب االقي ئدي ائ ابيمئاى  ع االترئقئ  الرئيم  حئلًةئ

 
أي  مخمل يف هخذا اجملخئل جيخي أمب ابكخ مب خئًصخئ ارطخئ    خئابد ا  خئ   عأمّيد  ال جن  الر  ة   خل جدابخد   خى أمبّ  -71

ع ا مئاع يل. عد   ال جن  الر  ة  أابًضئ اتن م   ىل يمئمب أمب تعكس ال يت  اتسيةد   الطئاع الط  ي  ي ت جةاخئ . 
عأمب تعطخي ت جةاخئ  عاّدد  ال جنخ  الر  ةخ  أابًضخئ   خى أمّب نيخئيج هخذا العمخمل جيخي أمب تكخ مب غخة   ز خ  عاخئ    ع م ةخ  

  م س  تسئ دمس اجلاخئ  الرئ  خ  يف قطخئ    خئابد ا  خئ    خى تطبةخ  عتنرةخذ ال خك   عاخلطخ ط الي جةاةخ   ا  ال خ   
الرئيم ، حسي اتريضى، د ًمئ ل مسيعلة  االجيمئ ة ، ميمئ جيي أمب تشممل الرتميةز   ى ممئألسئ  االجتخئأل غلبشخ  عالعمخمل 

أميخخد  ال جنخخ  الر  ةخخ  جمخخدًدا يخخ عألمس أمب اب اصخخمل أصخخ ئب ات خخ    ميئيخخ   شخخئألمييا  يف الرسخخ ي   خخى  خخا سخخرل ال خخةد. ع 
 . ممل اتن م 

 
ع ل أجمل  عئجل  أعج  الر   هذه، أعص  ال جن  الر  ة  ا  ئن  ه داد عثةر  اسيش اية ، غليشخئعأل  خع ا  ضخئء،  -72

كخل ل من مخ  أتدابيخ  يف هخذا اجملخئل. عم بخ  ال جنخ  لي دابد سةئق الرضخئاي اخلئصخ  ارطخئ    خئابد ا  خئ  عالخدعأل الخذي  
الر  ةخخخ  أمب تيضخخخمل ال ثةرخخخ  االسيشخخخ اية  خط مًخخخئ   ابضخخخ  عايخخخ    خخخل أاخخخ   الي خخخداي  عأمب تشخخخة  ىل أصخخخ ئب ات خخخ    
 ال يةسةني، ائ يف  ل  أدعاأله  عاخي ئصئهت  ععالايهت  ا سئسخة ،  خع اطاخئألمس  ىل ال خك   الدعلةخ  عا دعا   ا  ال خ  
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الرئيمخ ،  يخئي   ىل حتدابخد سخخئي  ا نشخط  عالعم ةخئ  اجلئألابخ . عم بخخ  ال جنخ  الر  ةخ    حخ  هخخذه ال ثةرخ  ل جنخ  الر  ةخخ  يف 
 دعألهتئ اترب   ط طئء ت جةائ  ا ددهئ.

 
 التةارة يف اخلدمات املتصلة مبصايد األمساك

 
   ىل جخخدعاهئ غلنسخخب   ىل عالابخخ  ال جنخخ  عأاخخئأل  COFI:FT/XVII/2019/14 ألّحبخخ  ال جنخخ  الر  ةخخ  غل ثةرخخ  -73

 .الر  ة 
 

عأقخخّ   ال جنخخ  الر  ةخخخ  اعخخدل عجخخ د ياخخخ  ميخخئف    اء اليجخخئألمس يف اخلخخخد ئ  اتي خخ   ا خخئابد ا  خخخئ ، اخخئ يف  لخخخ   -74
  خى  غلنسب   ىل اخلد ئ  اخلئص  ا ئابد ا  ئ  حتدابًدا عأعص  اتن م  ا اص   العمخمل   خى هخذا ات يخ    خع اليشخدابد

يخخخ عألمس الرتميةخخخز   خخخى سالسخخخمل الرةمخخخ  اخلئصخخخ  ا خخخئابد ا  خخخئ . عاخخخّجع  ال جنخخخ  الر  ةخخخ  اتن مخخخ    خخخى   طخخخئء  زابخخخد  خخخل 
اطابضخخئحئ  حخخ ل تع ابخخف العمخخمل يف هخخذا اجملخخئل عنطئقخخ ، اخخئ يف  لخخ  تيتةخخة العنخخ امب لة خخبح "جتخخئألمس اخلخخد ئ   ا  ال خخ   

 ."ا ئابد ا  ئ 
 

ى يخخ عألمس أمب ابنطخخ ي هخخذا العمخخمل يف اتسخخيربمل   خخى  زابخخد  خخل ال يخخ ح خئصخخ  يف  خخئ عاخخدد  ال جنخخ  الر  ةخخ    خخ -75
ابيع   غتنئيع اتي    ا  عالر   الرئيم  غلنسب   ىل الب دامب النئ ة ، ائ ابشممل ت لةد ي   العممل عحت ةمل  ابخ ادا  غلعم خ  

ةخخخ    اء جتخخخئألمس اخلخخخد ئ   ا  ال خخخ   ا خخخئابد ا جنبةخخخ . ع خخخالعمس   خخخى  لخخخ ، ابنبيتخخخي أابًضخخخئ   ا خخخئمس أمهةخخخ  جتمةخخخع الخخخُناج ال من
ا  خخئ ، اخخئ يف  لخخ  يف السخخةئقئ  ال خخنئ ة  عالنطخخئق ال خخيتة   خخى حخخدال سخخ اء،  يخخئي   ىل اسيكشخخئف اتمئألسخخئ  اجلةخخدمس 

 .عحتدابدهئ
 

 التقارير املقدمة من األعضاء واملراقبني ذات األمهية ابلنسبة إىل اللةنة الفرعية

 
بئدألمس العئتة  اش مب اسيدا   ا غذاب  الب  اب ، عالي خئلف الخدع  الحتخئدا    خئابد ا  خئ  عجلنخ  ت ّجا  ميمّل  ل ات -76

السال   الب  اب ، ع  ميز تنمة    ئابد ا  ئ  يف جن ب ا ق رسةئ، عال ندعق العئتي حلري الطبةع ، غلشك   ىل ال جن  
يمئ  عأثن  لةًعئ   ى ال جن  الر  ة  غ يبئألهخئ  نيخدى ل نرخئ  الر  ة    ى الر ص  الت أ حيائ هلئ ل مشئألمي  يف هذا االج

  ري ح عص ابح ح ل قضئاي اليجئألمس عا س اق.
 

انتخاب رئيس ونواب رئيس الدورة الثامنة عشةرة للةنةة الفرعيةة املختصةة بتةةارة األمسةاك التابعةة 
 للةنة مصايد األمساك

 
)نة  اب نخدا(  James Brownل جنخ  الر  ةخ . عانُيةخي السخةد  )السخنيتئل( أليةًسخئ Diéne Ndiayeانُيةي السخةد  -77

 انيًبئ أّعل ل  يةس. عمّت انيةئب مياّل  ل رابس ندا عالربا ابمل عس طن  ُ مئمب عال الاي  اتي دمس ا   ابكة  ن اًغ رخ ابل ل  يةس.
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 أية مسائل أخرى

 
أميخخرب  ىل اليجخخئألمس انخخئء   خخى ت صخخةئ  الخخدعألمس ألّحبخخ  ال جنخخ  الر  ةخخ  جبخخدعل أ مخخئل هخخذه الخخدعألمس ات ّجخخ    خخى حنخخ   -78

 السئار .
 

عأثنخخ  ال جنخخ  الر  ةخخ    خخى اتع   خخئ  احملّدثخخ  الخخ األدمس  خخل لا ألابخخ  ميخخ ألاي  خخل حئلخخ  الخخربان ج ال ايخخد اتشخخرت  اخخني  -79
اي لرةئ اخخئ هبخخذه اتن مخخ  علا ألابخخ  ميخخ ألاي اخلخخئ  غجلئ عخخ  العئتةخخ  ت خخئابد ا  خخئ . عأاخخئد  ال جنخخ  الر  ةخخ  جبما ألابخخ  ميخخ أل 

اتبئدألمس عاّدد    ى أمهة  عج د  يسس  أميئد ة   ئلة  اتسي ى يف جمئل   ئابد ا  ئ  عت اة  ا حةئء اتئية ، عاخّجع  
 اتن م  علا ألاب  مي ألاي   ى   اص   اليعئعمب يف  مئأل هذا الربان ج ال ايد اتشرت .

 
  ى م خي ال جنخ  الر  ةخ ،  ع   خئ  حمّدثخ   خل   كئنةخ   نشخئء جلنخ  ي  ةخ  جدابخدمس خمي خ   عقّد   ا  ئن ، انئءً  -80

 هداألمس   ئابد ا  ئ    ى حن   ئ أعمي    لةائ جلن    ئابد ا  ئ  يف دعألهتئ البئلب  عالبالثني.
 

 موعد وم ان انعقاد الدورة الثامنة عشرة
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COFI:FT/XVII/2019/3  ات ايةع العئتة  عالعممل  ع اتن مئ  الدعلة 

COFI:FT/XVII/2019/4  ل  دعن  الس    اش مب ال ةد ال اةد 11تنرةذ اتئدمس ألصد  

COFI:FT/XVII/2019/5  ع   خخخخخخخخخئ   ن مخخخخخخخخخ  ا غذابخخخخخخخخخ  عالزألا خخخخخخخخخ  اشخخخخخخخخخ مب ا سخخخخخخخخخ اق عاليجخخخخخخخخخئألمس: غ خخخخخخخخخخ ارةش 
 "FISHINFOاتع   ئ  السمكة  " عابك 

COFI:FT/XVII/2019/6  ج دمس عسال   ا  ئ  عاتنيجئ  السمكة 
COFI:FT/XVII/2019/7  ئ  ال يتةمس احلج : سالسمل الرةم  ع م ةئ   ئ اعد ال ةد عاليجئألمس  ئابد ا  
COFI:FT/XVII/2019/8 ش ع ة  اتنيجئ  عارئيةيائ  ل  ن  أل جتئألي  
COFI:FT/XVII/2019/9 ص مب الين   البة ل جي عاليجئألمس 

COFI:FT/XVII/2019/10 ة   ىل ا س اقاالترئقئ  اليجئألاب  ا خةمس ععص ل ا  ئ  عاتنيجئ  السمك 
COFI:FT/XVII/2019/11 الي اصمل يف جمئل ت اة  ا حةئء اتئية   ع اتسيا كني عأص ئب ات     اآلخ ابل 

COFI:FT/XVII/2019/12 الييّبع:  ممل  ن م  ا غذاب  عالزألا    يخ ًا عاتسيربمل 
COFI:FT/XVII/2019/13  اتسيعلة  االجيمئ ة  يف سالسمل الرةم  السمكة 
COFI:FT/XVII/2019/14  اليجئألمس يف اخلد ئ  اتي    ا ئابد ا  ئ 

COFI:FT/XVII/2019/Inf.1  الرئيم  اتيقي  غل ئاي 
COFI:FT/XVII/2019/Inf.2 الرئيم  اتيقي  غتندعاني عاتشئألميني 
COFI:FT/XVII/2019/Inf.3 نص البةئمب االيييئحي 
COFI:FT/XVII/2019/Inf.4  مس العئا مس ل جن  الر  ة  اتةي   ارتاة  ا حةئء اتئيةخ  اليئاعخ  ل جنخ    خئابد تر اب  الدعأل

 2019أغسطس/رب  27-23الن عابج،  (، ت عندهئل،R1287ا  ئ  )

COFI:FT/XVII/2019/Inf.5   تر ابخخ  الخخخدعألمس السئدسخخخ   شخخخ مس ل جنخخخ  الر  ةخخخ  اتةي خخخ  ايجخخخئألمس ا  خخخئ  اليئاعخخخ  ل جنخخخ
 2017سبيمرب/أاب  ل  8-4ا سئمب، لا ألاب  مي ألاي،  (،R1216  ئابد ا  ئ  )
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COFI:FT/XVII/2019/Inf.6  شخخخئألابع خميخخخئألمس تيخخخ ىل تنسخخخةرائ  ن مخخخ  ا غذابخخخ  عالزألا خخخ   -اتسخخخئيمل اتيع رخخخ  غليجخخخئألمس 
 عاخلربمس الرنة  اتيئح   حداث خئألجة 

COFI:FT/XVII/2019/Inf.7 غذابخخ  عالزألا خخ    خخى االسخخيبةئمب حت ةخخمل  ح خخئيي لخخ دعد الب خخدامب ا  ضخخئء يف  ن مخخ  ا 
  ل  دعن  الس    اش مب ال ةد ال اةد 11اخلئ  ا صد تنرةذ اتئدمس 

COFI:FT/XVII/2019/Inf.8   لع البةئان  عترةةمائ  -اليجئألمس يف خد ئ    ئابد ا  ئ  عت اة  ا حةئء اتئية 

COFI:FT/XVII/2019/Inf.9 ل االحتئد ا عألعيب عدعل  ا  ضئء اةئمب االخي ئصئ  عحر ق الي  اب  اتردل  
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 املرفق دال
 

 األمساك صايدم  مدير عام إدارة Juan Ignacio Gandarias Serranoل لمة الرتحيبية للسيد ا
 وتربية األحياء املائية  إدارة مصايد األمساك  يف وزارة ال راعة والثروة السم ية والتغذية يف إغبانيا

 قط()متاح ابللغة اإلغبانية ف
 

 

Excelencias, Director adjunto del Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO (Audun 

Lem), Alcalde de Vigo (Abel Caballero), Presidenta del Subcomité de Comercio Pesquero 

(Carola González), distinguidos delegados, observadores, señoras y señores,  

 

Muy buenos días 

 

Quisiera lo primero de todo, darles la bienvenida a España y agradecer a los distintos delegados de 

países de todo el mundo, miembros de la FAO, organizaciones internacionales y observadores su 

presencia en este Subcomité.  

 

También quiero reconocer a Audun Lem el excelente trabajo de organización y colaboración del 

Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO para llevar a cabo este Subcomité.  

 

Es un placer poder albergar esta decimoséptima sesión del Subcomité de Comercio Pesquero del 

Comité de Pesca de la FAO en la ciudad de Vigo, en Galicia, que encabeza el ranking de regiones en 

producción pesquera en Europa.  

 

El Subcomité de Comercio Pesquero constituye un foro esencial para orientar las reglas de nuestros 

intercambios comerciales desde hace casi 35 años, y los progresos que hemos logrado todos los países 

han sido muy notables.  

 

Nos reunimos los países en este foro de la FAO con la vista puesta en los intercambios comerciales y 

servicios asociados, para buscar la sostenibilidad y la defensa de los recursos y ecosistemas, que son la 

base de la vida de millones de personas en el mundo y de la economía de muchos países que aquí 

estamos.  

 

Quiero reconocer la importante labor de la FAO en nuestro camino para luchar contra la pesca ilegal, 

no declarada y no reglamentada (INDNR), lacra que debemos eliminar de inmediato.  

 

En este ámbito pesquero puedo afirmar que hoy en día España lidera la lucha contra la pesca ilegal a 

nivel mundial, y nos préstamos a mostrar nuestra experiencia a los asistentes a este Subcomité. Hemos 

llevado a cabo una exhaustiva política de control porque somos conscientes de nuestra responsabilidad 

y de la necesidad de trabajar de una forma sostenible desde los tres pilares de este concepto.  

 

Prueba de esto fue la aprobación del Código de Conducta Pesca Responsable (CCPR), del que ya se 

han cumplido 24 años desde su promulgación en 1995, junto con el “Acuerdo sobre medidas del 

Estado rector del puerto”, primer tratado internacional de carácter vinculante centrado específicamente 

en la pesca INDNR, con un exhaustivo control de puertos e importaciones.  

 

Quiero referirme al grado de cumplimiento en la aplicación del artículo 11 de CCPR, relativo a las 

prácticas postcaptura y comercio que garantizan la calidad e inocuidad del pescado y reglas de 

comercio internacional basadas en la OMC. Aunque a nivel regional hemos hecho grandes progresos, 

debemos mejorar su implantación para que aumenten los acuerdos comerciales y sus beneficios 

derivados en los países exportadores e importadores.  
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También, los acuerdos comerciales son un elemento esencial para asegurar la sostenibilidad 

medioambiental, económica y social de las actividades pesqueras. Unas reglas claras y estrictas en su 

cumplimento permitirán la lucha contra el cambio climático, la contaminación marina y la pesca 

INDNR, que suponen nuestros retos principales. 

Debemos asegurar un “level playing field” en los intercambios comerciales, enfocados en la equidad, 

y con la seguridad jurídica que garantice reglas similares a todas las partes, que fomenten la sana 

competencia entre los distintos operadores.  

Se hace esencial garantizar unas condiciones laborales justas en el ámbito de las actividades pesqueras. 

El Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo es un buen ejemplo, regulando materias 

como la edad mínima para embarcarse, salarios justos, formación, contratos o asistencia de Seguridad 

Social. 

El futuro de la pesca para por consumo responsable por parte de los consumidores. La trazabilidad es 

una herramienta esencial para conocer la información de los productos pesqueros garantizando la 

información a los consumidores, preocupados por la sostenibilidad de los productos que adquieren. 

Éstos tienen derecho a saber qué llega a sus platos, de dónde viene, cómo se ha capturado, de qué 

especies se tratan y tener la confianza y la certeza de que el pescado que compran sea legal.  

Además, la trazabilidad es una herramienta indispensable para evitar el fraude en la comercialización 

de productos pesqueros, buscando alcanzar un alto nivel de protección de los consumidores.  

España considera de vital importancia el desarrollo de las metas contenidas en el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 14 de la Agenda 2030, por la necesidad de conservar y utilizar de manera 

sostenible todos los productos y servicios que los océanos nos proporcionan. Fuimos uno de los 

primeros países que defendió que los océanos protagonizaran un Objetivo de Desarrollo y estamos 

convencidos que el futuro pasa por llevar a cabo una gestión integral de los océanos. 

Apoyamos la creación de áreas marinas protegidas entre las que nos encontramos especialmente 

orgullosos de nuestra Red de reservas marinas de interés pesquero y de haber alcanzado el 10% que 

hemos asumido en el ámbito del punto 5 del ODS14. 

De cara al comercio y el reparto equitativo de los ingresos que genera la actividad pesquera y acuícola, 

el establecimiento de normas comunes e instrumentos que garanticen su cumplimiento, garantizará una 

pesca sostenible, seguridad marítima, empleos decentes, el importante papel de la mujer en las 

actividades pesqueras y un mayor control de la contaminación marina. 

Disponemos de instituciones científicas de renombre dedicadas a los estudios marinos porque somos 

conscientes de que el conocimiento científico es la base sobre la que debemos sustentar nuestras 

políticas y estamos siempre dispuestos a aportar y compartir nuestro conocimiento y nuestro trabajo 

con quien nos lo requiere.  

Termino mi intervención enfatizando la necesidad de dar seguimiento a todos los compromisos 

alcanzados y que podamos acordar en este Subcomité, de cara a alcanzar nuestros ODS y pongamos 

nuestro grano de arena en reducir la pobreza endémica del mundo y realizar un desarrollo sostenible.  

Bienvenidos a esta hermosa ciudad y espero que su estancia sea muy agradable y fructífera. 

Muchas gracias. 



31 

 

 املرفق هاء
 

 انئب مدير إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية  Audun Lem لسيدال لمة االفتتاحية ل
 ( متاح ابللغة اإلغبانية فقط)يف منظمة األغذية وال راعة 
 

Señora Presidente, Excelencias, distinguidos delegados, observadores, señoras y señores, 

 

Muy buenos días 

 

Me complace darle la bienvenida, en nombre del señor Árni Mathiesen, Subdirector General de la 

FAO, a la decimoséptima sesión del Subcomité de Comercio Pesquero del Comité de Pesca de la 

FAO. 

 

Deseo aprovechar esta oportunidad para agradecer al Gobierno del Reino de España por acoger este 

importante evento en Vigo y por su apoyo a su organización. 

 

El Subcomité de Comercio Pesquero de la FAO es el principal foro mundial para debates y decisiones 

sobre cuestiones relacionadas con el comercio pesquero. Teniendo en cuenta la importancia del 

pescado y los productos pesqueros en el comercio internacional, el patrón de suministro de los países 

en desarrollo a los países desarrollados, la relevancia de los operadores a pequeña escala y las mujeres 

en la cadena de valor, tener un foro dedicado para discusiones comerciales con la participación de 

representantes de países de todo el mundo es un aspecto notable. 

 

Esta sesión del Subcomité se celebra exactamente una semana después del Simposio Internacional de 

la FAO sobre Sostenibilidad Pesquera. 

 

La sostenibilidad es un concepto global ampliamente aplicable, pero es particularmente importante 

para la pesca. Y la importancia de la sostenibilidad para la pesca no solo se asocia con su ángulo 

ambiental tradicional. La sostenibilidad es multidimensional, por lo tanto, junto con los aspectos 

ambientales, también debemos abordar los problemas sociales y económicos. La pesca es un ejemplo 

concreto de este aspecto multifacético de la sostenibilidad. 

 

Señoras y señores, 

 

El orden del día de la decimoséptima sesión del Subcomité de Comercio Pesquero es un claro reflejo 

del aspecto multidimensional del comercio pesquero y de la interrelación del sector con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Existe una clara alineación entre alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para poner fin a la pobreza, proteger el 

planeta y garantizar la prosperidad, y los beneficios integrales generados por el comercio pesquero. 

 

A solicitud de los países miembros, el programa de esta sesión se centra más en cuestiones que afectan 

directamente al comercio de pescado y productos pesqueros. Cubre una amplia gama de temas, desde 

el acceso al mercado, la trazabilidad y los acuerdos comerciales hasta los pescadores a pequeña escala 

y la responsabilidad social. 

 

El próximo año, el Código de Conducta de la FAO para la Pesca Responsable celebrará su vigésimo 

quinto aniversario. En mil novecientos noventa y cinco, este Código era un instrumento adelantado a 

su tiempo, y proporciona un marco para guiar los enfoques pragmáticos de los países y operadores, 

independientemente de su tamaño. 
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El comercio tiene el potencial de crear una mejor distribución del ingreso, reducir la inseguridad 

alimentaria, permitir que más países participen en el escenario global, generando beneficios 

económicos, sociales y ambientales. Sin embargo, para alcanzar estos objetivos, los flujos comerciales 

deben guiarse por soluciones sólidas, transparentes, basadas en la ciencia y que no creen barreras 

innecesarias para el comercio, aportando más previsibilidad a toda la cadena de valor. 

 

Durante esta semana, debatiremos los desarrollos recientes sobre el comercio pesquero, así como las 

actividades relevantes llevadas a cabo por la FAO, junto con temas tradicionales y emergentes. 

 

Este foro es único: reunimos a formuladores de políticas de todo el mundo para debatir sobre un 

entorno positivo para que el comercio continúe progresando con éxito. 

 

En este sentido, es importante mantener un debate constructivo durante esta sesión del Subcomité, 

donde los países puedan compartir experiencias, desafíos y abordar los problemas de manera 

constructiva para permitir que la FAO apoye al sector y obtenga resultados pragmáticos. 

 

Me gustaría concluir transmitiendo los mejores deseos del Subdirector General, Árni Mathiesen, y los 

míos, para una fructífera sesión. 

 

Gracias. 

 



 



 



 



)ال جن  الر  ة ( ليك مب ابئا   مئأل  يعدد ا م اف ا  ئ   اتةي   ايجئألمسأنش   جلن    ئابد ا  ئ  ال جن  الر  ة  
يةيت ،  سبئنةئ،  ل مشئعألا  اش مب اليجئألمس الدعلة  ل منيجئ  السمكّة . عقد  رد  الدعألمس السئاع   ش مس ل جن  الر  ة  يف

ئ غليجئألمس الدعلة  لأل  . عأحئم  ال جن  الر  ة    مئً اي قعئ  الس ق اخلئص 2019ن يمرب/تش ابل البئين  29 ىل  25 ل 
عغتسئيمل اتن مئ  الدعلة ، سئي  عممل اتن م   ع ات ايةع العئتة  ال اهن ، ع عاتنيجئ  السمكّة ، عال سةمئ يف  ئ ابيع   غ

، النطئق   ئابد ا  ئ  صيتةمسع ، ا  ئ  عاتنيجئ  السمكة  ج دمس عسال  ابشممل ا س اق )ائ اتيع ر  غلنرئ   ىل 
(، يمل اطمئأل العئل ل يجئألمس عن   الييبع  اليجئألاب  ئالين   البة ل جي عاالترئقعص مب ، ع ة  اتنيجئ  عارئيةيائع ش  

ال جن  الر  ة  يف هذه الدعألمس  عغطيئي   ىل  ل ، تنئعل . الدعلة  ا صر  أدامس هئ   لي رة  أهداف الينمة  اتسيدا  
تنرةذ  حت ةملع ، اليجئألمس يف اخلد ئ  اتي    ا ئابد ا  ئ السمكة  ع رةم  الاالجيمئ ة  يف سالسمل   ايةع اتسيعلة  

. ل  دعن  الس    اش مب ال ةد ال اةد 11 اتئدمس
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