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  افتتاح الدورة
  
األمساك التابعة للجنة مصــــــــــــــايد األمساك ُعقدت الدورة الســــــــــــــادســــــــــــــة عشــــــــــــــرة للجنة الفرعية املختصــــــــــــــة بتجارة  -1
بدعوة كرمية من  2017ســـــــــــــــبتمرب/أيلول  8إىل  4الفرعية) يف بوســـــــــــــــان، مجهورية كوريا، خالل الفرتة املمتدة من   اللجنة(

عضــوا  31حكومة مجهورية كوريا. وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها للبلد املضــيف على كرم ضــيافته. وقد حضــر الدورة 
منظمات من املنظمات احلكومية الدولية  4من أعضـــــــــــــــاء منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة) ومراقبون من 

ذا التقرير   .واملنظمات غري احلكومية الدولية. وترد قائمة باملندوبني واملراقبني يف املرفق باء 
  
املصــايد اخلارجية والســياســات الدولية يف وزارة احمليطات  املديرة العامة ملكتب، Shin Hee Cho وألقت الســيدة -2

  ).الكلمة الرتحيبية نيابة عن مجهورية كوريا (املرفق دال ومصايد األمساك يف مجهورية كوريا
  
، Árni M. Mathiesen ، أمني اللجنة الفرعية، الكلمة االفتتاحية نيابة عن الســـــيدAudun Lem وألقى الســـــيد -3

  ).املساعد للمنظمة (املرفق هاءاملدير العام 
  

  اعتماد جدول األعمال والترتيبات الخاصة بالدورة وتعيين لجنة الصياغة
  
اعتمـــــدت اللجنـــــة الفرعيـــــة جـــــدول األعمـــــال (املرفق ألف). وترد الوثـــــائق املعروضـــــــــــــــــــة على اللجنـــــة الفرعيـــــة و  -4
  .جيم املرفق يف
  
  .وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورويبأحاطت اللجنة الفرعية علًما ببيان االختصاصات و   -5
  
ا للجنة الصــــــياغة وكال من األرجنتني، ( Mazifur Rahman انتخبت اللجنة الفرعية الســــــيدو   -6 بنغالديش) رئيســــــً

   .وكندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، ومجهورية كوريا، ونيوزيلندا، والفلبني، وسرياليون، والسويد أعضاء يف جلنة الصياغة
  

  األسماكورات األخيرة في تجارة التط
  
وأثنت اللجنة  .COFI:FT/XVI/2017/2 عرضــــــــت األمانة هذا البند من جدول األعمال اســــــــتنادا إىل الوثيقة -7

الفرعية على األمانة ملا قّدمته من وصـــــــف وحتليل وافيني وجمديني واقرتحت جماالت للنظر فيها يف التحليل املقبل للتطورات 
  .جتارة األمساكاحلاصلة يف جمال 

  
وقّدمت اللجنة الفرعية معلومات عن آخر االجتاهات يف جتارة األمساك ومنتجات مصــــايد األمساك وعن القضــــايا  -8

ذا الشـــــأن توجيهات للعمل واملبادرات  الرئيســـــية اليت تؤثر يف قطاعي مصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية. كما أســـــدت 
 .املستقبل يف
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نة الفرعية الدور الرئيســـــــــــي الذي يؤديه قطاع مصـــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف حتقيق األمن وأبرزت اللج -9
الغذائي يف العامل، باعتباره مصــــدرا لألغذية وعامال يســــاهم يف حتقيق التنمية والنمو االقتصــــاديني ويف ســــبل كســــب العيش 

لط الضــــوء على الدور احلاســــم الذي تؤديه   البلدان النامية يف إنتاج األمساك ومنتجات مصــــايد األمساكوتوليد الدخل. وســــُ
ا، كما أشري إىل السمات واالحتياجات اخلاصة لقطاع مصايد األمساك الصغرية احلجم    .ويف االجتار 

  
ارة جت وأعربت اللجنة الفرعية عن قلقها إزاء العدد املتزايد للتدابري اليت قد تنطوي على تأثريات حمتملة بالنسبة إىل -10

األمساك ومنتجات مصـايد األمساك، خاصـة تلك اليت متّس الصـادرات اآلتية من البلدان النامية. وأشـري إىل أّن هذه التدابري 
باتت مرتبطة أكثر فأكثر بكيفية إدارة املوارد الســــمكية. كما متت اإلشــــارة إىل العدد املتزايد ملســــتندات االســــترياد املختلفة 

أمهية عدم خلق حواجز ال لزوم هلا أمام التجارة. وشـــــّددت اللجنة الفرعية على ضـــــرورة توحيد معايري  املطلوبة، مبا يف ذلك
   .التجارة الدولية بقدر أكرب ودعت املنظمة إىل مواصلة اجلهود اليت تبذهلا يف هذا الصدد

  
ن تنظيم (الصـــــيد  دون إبالغ ودو وأعربت اللجنة الفرعية عن تأييدها للتدابري الرامية إىل منع الصـــــيد غري القانوين -11

غري القانوين) وردعه والقضــــاء عليه، مبا يف ذلك التتّبع وخطط توثيق املصــــيد، مشــــرية إىل أن هذه التدابري ينبغي أّال تصــــبح 
حواجز فنيــة ال لزوم هلــا أمــام التجــارة، وقــّدمــت معلومــات عن املبــادرات الوطنيــة املتخــذة يف جمــال تطبيق تلــك التــدابري. 

ارت كذلك إىل ضـــــرورة حظر اإلعانات اليت تســـــاهم يف قدرات الصـــــيد املفرطة والصـــــيد املفرط لألمساك والصـــــيد غري وأشـــــ
القانوين. كما أشــــــري إىل أمهية اإلنتاج املســــــتدام واالســــــتهالك. وقامت اللجنة الفرعية بتشــــــجيع املنظمة على إجراء دراســــــة 

  .تتناول تأثري الشحنات العابرة
  

اللجنة الفرعية الدور الذي تضـــــــــــــطلع به املنظمة يف بناء القدرات الفنية يف القضـــــــــــــايا املتصـــــــــــــلة بالتجارة وأيّدت  -12
والتسويق، مبا يف ذلك النفاذ إىل األسواق، فضًال عن زيادة املنافع والقيم الناشئة عن موارد املصايد على املستوى القطري. 

التكنولوجي  لدراية يف ما يتعلق بالربامج اخلاصــــة بالبنية التحتية والتطورواقرتح بعض األعضــــاء أن تعمد املنظمة إىل تطوير ا
ا أن  وأن تيسري إعداد الدراسات أو املشاريع الالزمة لدعم البلدان النامية اليت تفتقر إىل البنية التحتية املالئمة اليت من شأ

  .ملشاركة يف التجارة الدوليةحتّد من املناولة غري السليمة للموارد يف مرحلة ما بعد الصيد ومن ا
  

وشــــــــــــــــّددت اللجنـة الفرعيـة على الطريقـة اليت ميكن من خالهلـا للتجـارة الـدوليـة يف منتجـات مصــــــــــــــــايـد األمسـاك  -13
ن احلوار والتشــاور يف ما بني البلدان واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية املعنية وأصــحاب املصــلحة  االســتفادة من حتســّ

 ذلك القطاع اخلاص. وُسلط الضوء أيًضا على أمهية املشاركة النشطة يف املنتديات واملفاوضات الدولية إىل املعنيني، مبا يف
   .جانب احلاجة إىل حتسني تبادل املعلومات وإىل تركيز اإلجراءات املتخذة على املسائل األساسية

  
والتنمية  مات دولية أخرى على غرار منظمة التعاونوأثنت اللجنة الفرعية وأيّدت التعاون املتنامي بني املنظمة ومنظ -14

  .يف امليدان االقتصادي ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العاملية
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تخصــــــصــــــة ملنظمة وشــــــّددت اللجنة الفرعية على الدور اهلام الذي تضــــــطلع به املنظمة يف توفري اخلربات الفنية امل -15
التجارة العاملية ولألعضاء يف ما يتعلق باملفاوضات اجلارية بشأن اإلعانات املقدمة ملصايد األمساك. وأيّدت اللجنة الفرعية 

ديســـــــمرب/كانون األول  13إىل  10بشـــــــّدة املشـــــــاركة النشـــــــطة يف املؤمتر الوزاري احلادي عشـــــــر ملنظمة التجارة العاملية (من 
، األرجنتني)، وأعربت عن دعمها للتوصل إىل نتائج ملموسة يف ما يتعلق باإلعانات املقدمة ملصايد ، بوينس آيرس2017

م يف هذه املفاوضات. وأّكدت اللجنة  األمساك. وشّجع بعض األعضاء القطاع واخلرباء الفنيني على املشاركة لالسرتشاد 
خالل  لوزاري احلادي عشـــر من أجل تســـهيل التوصـــل إىل اتفاقالفرعية على أمهية التوصـــل إىل نتائج ملموســـة قبل املؤمتر ا

   .االجتماع. كما مت عرض االقرتاحات واملبادرات املتخذة حىت اآلن من جانب عدد من األعضاء
  

  تقرير من أمانة اللجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية التابعة للجنة مصايد األسماك
  

عن املناقشـــــــات وأنشـــــــطة املتابعة اليت )  COFI:FT/XVI/2017/3بتقرير األمانة (الوثيقةرّحبت اللجنة الفرعية  -16
ا الثامنة املنعقدة يف عام  ا اللجنة الفرعية املختصــة برتبية األحياء املائية، والذي يشــمل دور ا املقبلة اليت  2015أجر ودور

امة اليت ميكن أن تقدمها تربية األحياء املائية الرشيدة واملستد. وأقّر بعض األعضاء بأمهية املسامهات 2017ستعقد يف عام 
لتحقيق األمن الغذائي والتغذية بشـــكل عام، وباألخص ملبادرة النمو األزرق، ملا هلما من أمهية متبادلة بالنســـبة إىل كل من 

   .اللجنتني الفرعيتني
  

ا يشّكالن عنصر  واتفقت اللجنة الفرعية على أّن االستخدام املستدام ملوارد -17 ين حامسني تربية األحياء املائية وصو
ملبادرة النمو األزرق اليت أطلقتها املنظمة وللجهود املبذولة من أجل تنمية تربية األحياء املائية بصـــــــــــــورة رشـــــــــــــيدة. ويف هذا 

ة التحتية، ونفاذ منتجي يالســياق، اقرتح األعضــاء الرتكيز بقدر أكرب على التخطيط املكاين، وحتســني املهارات، وتطوير البن
تربية األحياء املائية إىل ســـالســـل القيمة واألســـواق الدولية، والعمالة وفرص العمل الالئقة. ومت تســـليط الضـــوء كذلك على 
املمارســـات اجليدة لرتبية األحياء املائية، وســـالمة األغذية وتتبع منتجات تربية األحياء املائية، باإلضـــافة إىل مراعاة أهداف 

   .نمية املستدامة املتصلة برتبية األحياء املائيةالت
  

وطُلب إىل املنظمة احلرص على أن تكفل أنشـــــــــــطة مبادرة النمو األزرق اليت أطلقتها يف جمال تربية األحياء املائية  -18
إىل  ةتســــــهيل احلصــــــول على املزيد من الدعم وتوطيد جهود املســــــاعدة الفنية وتنمية القدرات من جانبها، خاصــــــة بالنســــــب

  .مسائل جتارة األمساك لدى البلدان النامية مبا فيها الدول النامية اجلزرية الصغرية
  

  في منظمة األغذية والزراعة األسماكتقرير عن األنشطة المتصلة بتجارة 
  

وأثنت اللجنة  .COFI:FT/XVI/2017/4 عرضــــــــت األمانة هذا البند من جدول األعمال اســــــــتنادا إىل الوثيقة -19
الفرعية على األمانة ملا أتاحته من معلومات شــاملة وجمدية وأشــادت باضــطالع إدارة مصــايد األمساك وتربية األحياء املائية 

  .مبجموعة واسعة من األنشطة املتصلة بتجارة األمساك
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مة على مواصلة ظوأّكدت اللجنة الفرعية على أمهية عمل املنظمة يف جمال بناء قدرات البلدان النامية، وحثت املن -20
تقدمي الدعم الفين لتيسري الوصول إىل األسواق وسالمة األغذية البحرية. وأشارت اللجنة الفرعية إىل الصعوبات اليت تعاين 
منها بعض البلدان النامية من أجل حتقيق التنســـــــــــــــيق الفعلي بني خمتلف األجهزة احلكومية الوطنية املعنية بتجارة األمساك 

   .شرتاطات املتصلة بالتصدير أو االشرتاطات الدوليةأجل تطبيق اال من
  

وأّكدت اللجنة الفرعية جمدًدا على أمهية االتفاق بشــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصــــيد غري القانوين  -21
لوقاية من دخول ل دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضـــــــــاء عليه بالنســـــــــبة إىل مواجهة الصـــــــــيد غري القانوين وباعتباره أداة

ا إىل أمهية إجراءات بناء القدرات  أمساك غري قانونية إىل التجارة الدولية وإىل األســـواق احمللية. وأشـــارت اللجنة الفرعية أيضـــً
  .القائمة حالًيا يف ما يتعلق بتنفيذ االتفاق املذكور لتسهيل مشاركة البلدان النامية يف هذا اإلطار التشريعي اجلديد

  
   .ت اللجنة الفرعية بأمهية التتّبع باعتباره أداة هامة ملكافحة الصيد غري القانوينوأقرّ  -22

  
وأّكدت اللجنة الفرعية جمدًدا على أمهية التجارة باخلدمات اليت توفرها مصـــــــــــــــايد األمساك ورّحبت باســـــــــــــــتعراض  -23

ايد األمساك رة باخلدمات اليت توفرها مصـــــاألدبيات املقدم. واتفقت اللجنة الفرعية على عقد مشـــــاورة للخرباء بشـــــأن التجا
ا أن تتيح إجراء حتليل أكثر تفصــــــيال ضــــــمن نطاق واضــــــح املعامل. وأشــــــارت اللجنة الفرعية مع التقدير إىل  واليت من شــــــأ

   .الدعم املقدم من أعضاء االحتاد األورويب (منظمة عضو) للمسامهة يف مشاورة اخلرباء املذكورة
  

الفرعية بتوطيد التعاون بني املنظمة واألجهزة املعنية األخرى، على غرار الدســتور الغذائي ومنظمة ورّحبت اللجنة  -24
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــــــــــادي والبنك الدويل واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة، خاصــــــــــــة يف ما يتعلق بقدرة املنظمة 

   .على إسداء املشورة العلمية
  

عية عن دعمها لعمل املنظمة الرامي إىل حتســـــني النظام املنســـــق لتوصـــــيف الســـــلع األســـــاســـــية وأعربت اللجنة الفر  -25
   .وترميزها بالنسبة إىل منتجات األمساك ومصايد األمساك ومواصلة التعاون مع منظمة اجلمارك العاملية

  
اوضـــــات اجلارية ما يتعلق باملفوأيّدت اللجنة الفرعية بشـــــّدة تعاون املنظمة مع منظمة التجارة العاملية، خاصـــــة يف  -26

حالًيا بشـــــأن اإلعانات املقدمة ملصـــــايد األمساك. وأشـــــارت اللجنة الفرعية إىل الدور احلاســـــم الذي تضـــــطلع به املنظمة من 
ا املفاوضات بشأن اإلعانات املقدمة ملصايد األمساك، خاصة مع مراعاة احلاجة إىل  أجل إسداء مشورة اخلرباء لتسرتشد 

 نتيجة إجيابية خالل املؤمتر الوزاري احلادي عشــــــر. وشــــــّددت اللجنة الفرعية على أمهية املســــــاعدة الفنية وبناء التوصــــــل إىل
  .القدرات يف ما يتعلق باإلعانات املقدمة ملصايد األمساك يف البلدان النامية

  
ورّحبت اللجنة الفرعية بعمل املنظمة املتصــل بأهداف التنمية املســتدامة، خاصــة املقاصــد املتعلقة بتجارة األمساك  -27

من أهداف التنمية املســــتدامة، وحتديًدا اإلعانات املقدمة ملصــــايد األمساك. وأشــــارت اللجنة الفرعية إىل  14ضــــمن اهلدف 
من أهداف  14امية إىل بناء القدرات، املســـــــــــــــّجلة لدى املنظمة لتنفيذ اهلدف االلتزامات الطوعية، مبا فيها اإلجراءات الر 

  الل الفرتةخ التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة، خالل املؤمتر بشــــــــــــــــأن احمليطــات الــذي ُعقــد يف نيويورك، الواليــات املتحــدة األمريكيــة
  .2017يونيو/حزيران  9إىل  5من 
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  وارتباطها بالتجارة األسماكاالستدامة االجتماعية في سالسل قيمة مصايد 
  

   رّحبــــت اللجنــــة الفرعيــــة بــــإدراج االســـــــــــــــتــــدامــــة االجتمــــاعيــــة على جــــدول األعمــــال كمــــا هو مبّني يف الوثيقــــة -28
COFI:FT/XVI/2017/5 والوثيقة COFI:FT/XVI/2017/Inf.8. وأّكدت على أمهية مســـائل االســـتدامة االجتماعية

وجدواها الكربى يف ســـــلســـــلة القيمة، خاصـــــة اإلقرار حبقوق اإلنســـــان وحقوق العمل ومحايتها يف ســـــالســـــل القيمة الوطنية 
ا بأن تواصــــــل املنظمة تعزيز عملها يف هذا اجملال بصــــــورة شــــــاملة يف ضــــــوء واليتها  والدولية. وأوصــــــت اللجنة الفرعية أيضــــــً
الواضـــــــــــــحة وبالتعاون الوثيق مع املنظمات الشـــــــــــــريكة الدولية مبا فيها منظمة العمل الدولية واملنظمة البحرية الدولية ومؤمتر 
األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومنظمة التعاون والتنمية يف 

  .ن املنظماتامليدان االقتصادي وغريها م
  

وأشـــارت اللجنة الفرعية إىل األمهية احملورية للقضـــايا االجتماعية والعرقية بالنســـبة إىل مسعة القطاع وشـــّددت على  -29
مسؤولية القطاع نفسه جتاه من يعملون يف سالسل القيمة السمكية وبالنسبة إىل استدامة سبل عيش اجملتمعات احمللية اليت 

اتعتمد على إنتاج األمسا   .ك وجتهيزها وتوزيعها واالجتار 
  

وأقّر األعضــــاء بالروابط القائمة بني الصــــيد غري القانوين وانتهاك حقوق اإلنســــان وحقوق العمل يف هذا القطاع،  -30
مع التشــــــديد على احلاجة إىل توطيد التعاون بني الوكاالت، مبا يشــــــمل التعاون بني الســــــلطات اليت متثل مصــــــايد األمساك 

ا صـــــــــــكوك من قبيل االتفاق بشـــــــــــأن التدابري اليت والعمل و  املوانئ والوظائف املعنية األخرى، على حنو ما تنص عليه أيضـــــــــــً
  .تتخذها دولة امليناء

  
وشـــّددت اللجنة الفرعية على أمهية تطبيق اخلطوط التوجيهية الطوعية لضـــمان اســـتدامة مصـــايد األمساك الصـــغرية  -31

ُج قائمة على حقوق اإلنســــان احلجم يف ســــياق األمن الغذائي والق ضــــاء على الفقر (اخلطوط التوجيهية) وما يرافقها من 
وفرص إلشراك وتعزيز اجملتمعات احمللية املنتجة لألمساك وتشجيع التشاور مع أصحاب املصلحة احملليني ومع املنظمات غري 

كي الوعي طوط التوجيهية املذكورة وأن تذ احلكومية ومشــــــــــاركتها. وجيدر باملنظمة أن تواصــــــــــل تقدمي املســــــــــاعدة لتطبيق اخل
  .بأمهية حقوق اإلنسان وحقوق العمل القائمة حالًيا جلميع العاملني يف قطاع األمساك

  
وأفاد األعضـــاء عن اجلهود املبذولة من قبل احتادات قطاع األغذية البحرية، باإلضـــافة إىل الســـلطات احلكومية، من  -32

أجل وضــــع معايري ومواصــــفات للحماية االجتماعية (مثل رعاية الطفل واألم، حقوق العامالت يف قطاع األمساك) والســــالمة 
اصــــــة جتهيز األمساك) والتدابري املتخذة للمســــــاعدة يف تطبيق األنظمة اخل والصــــــحة املهنيتني، (مثل الســــــالمة يف البحار ولدى

بالعمل واملعايري املتعلقة مبراحل ســـلســـلة القيمة أو القطاع بأكمله. وأّكد األعضـــاء على التدبري املتخذة لتطبيق أحكام اتفاقية 
نية ني الوطين واإلقليمي ولوضـــــع تدابري وطبشـــــأن العمل يف قطاع صـــــيد األمساك على املســـــتوي 188منظمة العمل الدولية رقم 

تســـتوجب، مثالً، إعادة حتديد علم الســـفن األجنبية اليت تقوم بعمليات الصـــيد يف املياه اإلقليمية وشـــهادات حقوق اإلنســـان 
  .يف مصايد األمساك وتنمية القدرات يف جمال حقوق اإلنسان وحقوق العمل يف قطاع مصايد األمساك
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حصــــــــول البلدان النامية على املســــــــاعدة الفنية والدعم لتنمية القدرات من قبل املنظمة ملعاجلة وطلب األعضــــــــاء  -33
ا أن تعزز مســــامهات كل من ســــالســــل قيمة مصــــايد  مســــائل االســــتدامة االجتماعية والســــياســــات والتدابري اليت من شــــأ

ق التنمية د الدخل وفرص العمل ويف حتقياألمساك، مبا فيها األمساك الصــــــغرية احلجم، وســــــالســــــل القيمة الســــــمكية يف تولي
االقتصـــادية يف الســـياقات احمللية والوطنية. وجرى التذكري بأّن املعايري االجتماعية، مبا فيها حقوق اإلنســـان وحقوق العمل، 

  .جيب أن تسري على الدول املستوردة واملصّدرة على حد سواء
  

اعية والتحديات اخلاصة مبصايد األمساك املرتبطة مبعاجلة القضايا االجتموأشارت اللجنة الفرعية إىل املهام املعقدة  -34
ذات الصلة حبقوق اإلنسان وحقوق العمل يف سالسل القيمة السمكية ومصايد األمساك، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص 

بحث املنظمة يف أن تب اللجنة الفرعية مهام تطبيق الصــــــكوك واخلطوط التوجيهية القائمة ذات الصــــــلة وتنفيذها. وأوصــــــت
إمكانية العمل، بالتعاون الوثيق مع املنظمات الشــــــــــــريكة وأصــــــــــــحاب املصــــــــــــلحة املهتمني، من أجل إعداد وثيقة توجيهية 
ملساعدة العاملني يف سالسل القيمة السمكية على تنفيذ ما هو قائم من صكوك ومعايري وتدابري تشمل السلوك املسؤول 

  .وق اإلنسان ومعايري العمل الدوليةيف جمال األعمال التجارية وحق
  

  الحد من الفاقد والمهدر من األسماك
  

بشــــــأن احلّد من الفاقد واملهدر من األمساك. وأقّرت اللجنة  COFI:FT/XVI/2017/6 عرضــــــت األمانة الوثيقة -35
ظمة يف هذا والتغذية وبعمل املنالفرعية إقراراً واســـــــــــعاً بأمهية احلد من الفاقد واملهدر من األغذية يف ســـــــــــياق األمن الغذائي 

ا ســــــــّلمت بأن احلد من الفاقد واملهدر من األغذية يف ســــــــلســــــــلة القيمة الســــــــمكية يشــــــــّكل عنصــــــــراً مهماً  اجملال. كما أ
  .مساعي حتقيق اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية من
  

يمة ملهدر من األغذية يف ســــــــــــالســــــــــــل القوشــــــــــــّددت اللجنة الفرعية على الطابع املعّقد واملتعدد األوجه للفاقد وا -36
الســـــــــــــــمكية وعلى احلقيقة البســـــــــــــــيطة املتمثلة يف أن األمساك تشـــــــــــــــكل أغذية، وعلى هذا النحو، ينبغي اســـــــــــــــتخدامهـا 

   .كامالً  استخداماً 
  

من  روأخذت اللجنة الفرعية علماً بأن البلدان املتقّدمة والنامية ســـــــــتتبع أولويات خمتلفة عند معاجلة الفاقد واملهد -37
األغذية على املستوى الوطين، وأنه يتعّني على املنظمة الرتكيز على دعم البلدان النامية يف تقييم الفاقد واملهدر من األغذية 

  .يف سالسل القيمة السمكية مع التشديد على مصايد األمساك الصغرية احلجم
  

الـــدعم يف جمـــال بنـــاء القـــدرات الفنيـــة لتمســـــــــــــــــت إوأحـــاطـــت اللجنـــة الفرعيـــة علمـــًا بـــأن بعض البلـــدان النـــاميـــة  -38
والتكنولوجية على تقييم الفاقد واملهدر من األغذية واحلد منهما، مبا يغطي بالقضــــــــــــــايا اخلاصــــــــــــــة مبرحلة ما بعد الصــــــــــــــيد 

  .املرجتع واملصيد العرضي واملناولة بعد الصيد والتخزين والتجهيز واملصيد
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 بّلغت عنها البلدان األعضـــــــــــــــاء للحد من الفاقد واملهدر من األغذية وأحاطت اللجنة الفرعية علماً بالربامج اليت -39
يغطي جمموعة واســــعة من العناصــــر على امتداد ســــلســــلة القيمة الســــمكية. وتضــــمنت األمثلة أشــــكال خمتلفة من إدارة   مبا

ر القانونية، وخطط طاملصــــــــيد العرضــــــــي واملصــــــــيد املرجتع واســــــــتخدامهما، وتطوير البنية التحتية، والتقدم التكنولوجي، واأل
  .العمل والسياسات، واحلوافز االقتصادية، وتوعية الرأي العام، واالسرتاتيجيات املركزة على التغذية

  
وشّددت اللجنة الفرعية على أمهية الشراكات لضمان مشاركة أصحاب املصلحة املعنيني من احلكومات واجملتمع  -40

  .يد املسار املؤدي إىل احلد من الفاقد واملهدر من األغذية يف القطاعاملدين والقطاع واجملتمعات احمللية يف حتد
  

وأعربت اللجنة الفرعية عن دعمها القوي لعمل املنظمة املمّول من حكومة النرويج والرامي إىل إنشـــــــاء مســـــــتودع  -41
بعض األعضاء  وأعرب عاملي جترييب يتضمن توجيهات للحد من الفاقد واملهدر من األغذية يف سالسل القيمة السمكية.

عن اهتمامهم باملشـــاركة يف إنشـــاء مســـتودع التوجيهات القائم على شـــبكة اإلنرتنت، ودعا إىل توفري املزيد من الدعم املايل 
  .لتوسيع نطاق العمل رهناً بنجاح الفرتة التجريبية

  
  الخطوط التوجيهية الطوعية لخطط توثيق المصيد

  
، باعتماد مؤمتر املنظمة للخطوط COFI:FT/XVI/2017/7 عرض األمانة للوثيقةرّحبت اللجنة الفرعية، بعد  -42

، مســـلطة الضـــوء على دورها املهم يف حتقيق اســـتدامة مصـــايد 2017التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصـــيد يف يوليو/متّوز 
ا يف منع التجارة باملنتجات السمكية املتأتية من الصيد غري    . القانويناألمساك، إىل جانب كفاء

  
وأعربت اللجنة الفرعية عن دعمها لعمل املنظمة املقرر يف جمال التوعية خبطط توثيق املصـــــــــــــيد. وشـــــــــــــّددت على  -43

مدى تكامل هذه اخلطط مع صـــــــكوك ومبادرات دولية أخرى على غرار االتفاق بشـــــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء، 
دوى فضـــــالً عن احلاجة إىل برامج تكاملية ذات ج ،النقل املربّدة وســـــفن التموينوالســـــجّل العاملي لســـــفن الصـــــيد وســـــفن 

اقتصـــــادية يف جمايل تنفيذ خطط توثيق املصـــــيد وبناء القدرات حتقيقاً هلذه الغاية. كما ســـــّلطت اللجنة الفرعية الضـــــوء على 
ني زة اإلقليمية وأصــــــحاب املصــــــلحة املعنيالدور الذي تؤديه املنظمات اإلقليمية إلدارة مصــــــايد األمساك، وغريها من األجه

  .من القطاع، يف تنفيذ هذه اخلطط، إىل جانب االضطالع بأنشطة بناء القدرات، ال سيما على املستوى اإلقليمي
  

وشـــــــــــــــّددت اللجنة الفرعية على أن تكون خطط توثيق املصـــــــــــــــيد قائمة على األدلة وأال تتحول إىل حواجز فنية  -44
جارة، مع تســـــــــــليط الضـــــــــــوء على فائدة املواءمة لتفادي االزدواجية والتكاليف غري الضـــــــــــرورية بالنســـــــــــبة لزوم هلا أمام الت ال
  .املستخدمني إىل
  

وإن اللجنة الفرعية، مبوازاة اإلشـــــــــارة إىل أمهية العديد من املكونات املدرجة يف برنامج املســـــــــاعدة العاملي املقرتح،  -45
فصــــــل هلذه الغاية أمر ســــــابق ألوانه. واقرتحت اللجنة الفرعية أن تقوم املنظمة قّدمت توصــــــية مفادها أن إنشــــــاء برنامج من

 .مرحلة الحقة باإلبالغ عن أفضل املمارسات بناًء على جتارب التنفيذ على املستويني الوطين واإلقليمي يف
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  آخر المعلومات عن األنشطة المتصلة بجودة األغذية وسالمتها
  والنفاذ إلى األسواق

  
 الوثيقـــــة ســـــــــــــــّلطـــــت اللجنـــــة الفرعيـــــة الضـــــــــــــــوء على أمهيـــــة العمـــــل الـــــذي تقوم بـــــه املنظمـــــة كمـــــا يرد ذكره يف -46

COFI:FT/XVI/2017/8  املتعلقة بإســـداء املشـــورة العلمية إىل هيئة الدســـتور الغذائي بناء على نتائج اجتماعات أجهزة
ّدمة إىل العاملية. كما وافقت على املســـاعدة الفنية املق تقييم املخاطر املشـــرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـــحة

ا وتيســـــــري النفاذ  البلدان النامية وتلك اليت متر مبرحلة انتقالية ملواصـــــــلة تطوير نظمها اخلاصـــــــة مبراقبة ســـــــالمة األغذية وإدار
  .األسواق إىل
  

حة العاملية بالتعاون الوثيق مع منظمة الصـــوأعربت اللجنة الفرعية عن تأييدها القوي الســـتمرار املنظمة يف العمل  -47
وخمتلف جلان الدســــتور الغذائي اليت تعىن بالقضــــايا ذات الصــــلة باألمساك، ورأت أن هذا العمل ينبغي أن حيظى مبا يكفي 
من التمويل لضــــــــــــــمان االســــــــــــــتمرار يف إســــــــــــــداء املشــــــــــــــورة العلمية العالية اجلودة إىل عملية الدســــــــــــــتور الغذائي اخلاصــــــــــــــة 

  .واصفاتامل بوضع
  

وأعرب عن الدعم لكل من العمل املشـــــــرتك مع منظمة الصـــــــحة العاملية واملنظمة العاملية لصـــــــحة احليوان بشـــــــأن  -48
مقاومة مضــادات امليكروبات، والعمل املشــرتك مع منظمات دولية أخرى بشــأن تداعيات اجلزيئات البالســتيكية على البيئة 

  .والكائنات احلية املائية وسالمة األغذية
  

وناشــــدت اللجنة الفرعية املنظمة مواصــــلة تقدمي املســــاعدة الفنية إىل البلدان النامية لبناء القدرات يف جمال النظم  -49
احلكومية ملراقبة األغذية، ودعم اجملتمعات احمللية اليت تعتمد على مصـــايد األمساك الصـــغرية احلجم باســـتخدام تكنولوجيات 

إىل املواصـــــفات واخلطوط التوجيهية ومدونات املمارســـــات الصـــــادرة عن الدســـــتور  بســـــيطة تكفل ســـــالمة األغذية اســـــتناداً 
الغذائي. وأحاطت اللجنة الفرعية علماً بأن بعض البلدان النامية التمســـــــــــــت الدعم لتحديد الفرص املتاحة جلمع البيانات 

  .دعماً لوضع مواصفات
  

الدولية بأنواع الحيوانات آخر المعلومات عن األنشطة المتصلة باتفاقية التجارة 
  البرية المهددة باالنقراض والنباتات

  
اليت تتناول برنامج عمل املنظمة يف ما يتعلق باتفاقية التجارة  COFI:FT/XVI/2017/9 عرضت األمانة الوثيقة -50

الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض. وأبدت اللجنة الفرعية دعمها املتواصـــــــــــــــل للتعاون بني املنظمة 
ا 2006واالتفاقية مبوجب مذكرة التفاهم املشـــــــــرتكة بني املنظمة واالتفاقية املربمة يف عام  . وشـــــــــّجعت اللجنة الفرعية أيضـــــــــً

ا وتنســــــــــيقها يف ما بني خمتلف الوكاالت والصــــــــــكوك املعنية يف ما يتعلق باملســــــــــائل املتصــــــــــلة  املنظمة على مواصــــــــــلة تعاو
  .باالتفاقية، مثًال مع السلطات الوطنية املعنية مبصايد األمساك واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك والسلطات
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وأيّدت اللجنة الفرعية مســــــامهة املنظمة اإلجيابية يف الدعوة إىل عقد اجتماع لفريق اخلرباء االســــــتشــــــاري للمنظمة  -51
من أجل تقييم االقرتاحات املقدمة من االتفاقية وأعربت عن تأييدها لعقد اجتماع لفريق اخلرباء االســـــــــــــتشـــــــــــــاري للمنظمة 

  .االتفاقية  لقوائم أو حذفها منها واليت سينظر فيها مؤمتر األطراف الثامن عشر يفإلدراج األنواع املائية املستغلة جتاريّا على ا
  

ا على مراعاة تقرير فريق اخلرباء  -52 وأشـــــــــارت اللجنة الفرعية إىل ضـــــــــرورة أن تعمل املنظمة مع أمانة االتفاقية حرصـــــــــً
الســــابقة  تفاقية مراعاة كاملة يف املرحلةاالســــتشــــاري يف املنظمة والتوصــــيات ذات الصــــلة بشــــأن االقرتاحات املقدمة إىل اال

   النعقاد مؤمتر األطراف يف االتفاقية وخالله، مع اإلشارة إىل أّن املنظمة هي اجلهاز املختص يف األمم املتحدة
  .بشأن مصايد األمساك

  
إتاحة  نوشـــــــــّجعت اللجنة الفرعية الدول األعضـــــــــاء يف املنظمة اليت هي أيضـــــــــا أطراف يف االتفاقية على ضـــــــــما -53

اخلربات يف جمال مصـــــــــايد األمساك لوفود البلدان املســـــــــؤولة عن صـــــــــنع القرارات املتعلقة بعملية اإلدراج على قوائم االتفاقية 
  .احلذف منها أو
  

وطلبت اللجنة الفرعية من املنظمة العمل مع أمانة االتفاقية لضـــــــــــــــمان اســـــــــــــــتناد املعلومات املتعلقة باألنواع اليت  -54
انية إدراجها يف مرفقات االتفاقية إىل أفضـــــل املعلومات العلمية املتاحة واإلبالغ عنها مبوجب عملية منظمة يُبحث يف إمك

وحســــــنة التوقيت ومتســــــقة وشــــــفافة تقدم لألعضــــــاء توجيهات واضــــــحة ومســــــبقة قبل انعقاد مؤمتر األطراف يف االتفاقية، 
  .إلفساح ما يكفي من الوقت الختاذ القرارات املستنرية

  
وقد طلب بعض األعضـــــــــــــــاء إىل املنظمة، بالتعاون مع أمانة االتفاقية، أن تنظر إذا أمكن يف احتمال تغيري املهل  -55

   .النهائية لعرض املقرتحات، كي يتمكن األعضاء من ضمان وقت كاف للنظر يف املشورة العلمية ويف التوصيات
  

ظمة عملها لبات االتفاقية واقرتحت أن تواصـــــل املنوســـــّلطت اللجنة الفرعية الضـــــوء على مدى تعقيد تطبيق متط -56
  .يف جمال بناء القدرات الالزمة، خاصة يف البلدان النامية، من أجل تعزيز إدارة مصايد األمساك لتنفيذ أحكام االتفاقية

  
ملســــــــــتدام اوأحيطت اللجنة الفرعية علما بالتقرير املقبل الذي حيمل عنوان "إدارة مصــــــــــايد األمساك لالســــــــــتخدام  -57

ا." وقد طرح عضـــــوان تســـــاؤالت  للموارد البحرية احلية مبواجهة النظم املتغرية: حتســـــني املعرفة بتأثري قوائم االتفاقية وتداعيا
ذه الدراســـة. وأعلنت اللجنة الفرعية أيضـــاً أنه بســـبب قصـــر الفرتة الزمنية املتاحة اعتباراً  بشـــأن صـــالحيات املنظمة للقيام 

  .ئم، يعترب إجراء حتليل لفعاليتها سابقاً ألوانهمن تنفيذ القوا
  

وشــــّجع بعض األعضــــاء املنظمة على إجراء اســــتعراضــــات شــــاملة للتأثريات النامجة عن قوائم االتفاقية يف صــــون  -58
ا، وكذلك يف اجلوانب االقتصادية    .االجتماعية للمجتمعات اإلقليمية-املوارد السمكية وإدار
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األعضـــــــاء الفرتة الزمنية الطويلة بعد اإلدراج يف القوائم وهي فرتة ضـــــــرورية لبلورة االســـــــتنتاجات بعدم وأبرز بعض  -59
الضــــــرر يف االتفاقية بالنســــــبة إىل األنواع املدرجة ضــــــمن املرفق الثاين باالتفاقية، وكذلك احلاجة القائمة لدى األعضــــــاء إىل 

  .اقيةاحلصول على املساعدة لتنفيذ األحكام اخلاصة باالتف
  

وأيّدت اللجنة الفرعية أخذ املنظمة بزمام مبادرة بشأن فهم مصايد األمساك والتجارة بالنسبة إىل منتجات أمساك  -60
  .القرش والراي من غري الزعانف، وهو موضوع غري مفهوم أو موّثق على أكمل وجه

  
ا يف ســـــــــياق ي حلفظ الطبيعة (االحتاد)، وال ســـــــــيموأيّدت اللجنة الفرعية التعاون القائم بني املنظمة واالحتاد العامل -61

اســــــــــــتعراض القائمة احلمراء لالحتاد، إلجياد أوجه تكامل واختالف يف اســــــــــــتخدام مؤشــــــــــــرات حالة املوارد البحرية، بغرض 
  .تشجيع تنسيق املمارسات وتوحيدها

  
ائية املستغلة م بشأن حالة األنواع املوطلبت اللجنة الفرعية إىل املنظمة أن حتّسن نشرها للمعلومات يف اجملال العا -62

ا مبا يشـــــــــمل معلومات عن املســـــــــائل املتصـــــــــلة باالتفاقية. واعترب بعض األعضـــــــــاء أن هذا األمر قد يســـــــــاعد  جتاريًا وإدار
  .التصّدي للمعلومات املضللة اليت تعممها بعض جمموعات الدعوة واملناصرة يف وسائل اإلعالم يف
  

  محمّية على سبل العيش والتجارة وإمدادات أسماك المائدة واستهالكهاتأثير المناطق البحرية ال
  

بشـــــــــــــــأن برنامج عمل املنظمة اخلاص باملناطق احملمية  COFI:FT/XVI/2017/10 عرضـــــــــــــــت األمانة الوثيقة -63
يد االبحرية. ورّحبت بإدراج هذا البند على جدول األعمال، مشـــــــــــرية إىل التداعيات األوســـــــــــع نطاقًا على إمدادات مصـــــــــــ

  .األمساك والتجارة فيها نتيجة إنشاء مناطق حممية حبرية
  

واعتربت اللجنــة الفرعيــة أّن اإلدارة املكــانيــة، على غرار اســـــــــــــــتخــدام املنــاطق احملميــة البحريــة، أداة مفيــدة لإلدارة  -64
تكييفها  حة وجيرياملستدامة ملصايد األمساك، خاصة إذا كانت النهج قائمة على أسس علمية وعلى معرفة أصحاب املصل

من حيــث التنفيــذ واإلدارة بغيــة حتقيق أهــداف حمــددة. ولكن ينبغي تكملــة املنــاطق احملميــة البحريــة بتــدابري فعــالــة أخرى 
ج النظام اإليكولوجي إلدارة مصايد األمساك   .لإلدارة كجزء من 

  
ا لتنفيذ املوأشـــــــــــــــارت اللجنة الفرعية إىل االســـــــــــــــتثمارات الكبرية للقدرات واملوارد اليت -65 ناطق احملمية  جيري القيام 

البحرية، واليت ميكن حتويل مســـــــــارها عن جوانب إدارة مصـــــــــايد األمساك الرئيســـــــــية األخرى. وأبرزت اللجنة الفرعية احلاجة 
ذا اخلصــــــوص نظراً إىل الطائفة الواســــــعة من النهج املختلفة املطلوبة تطبيق ل القائمة إىل أن توّفر املنظمة الدعم لألعضــــــاء 

    .املناطق احملمية البحرية
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وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها للنهج املتوازن والعلمي الذي تتبعه املنظمة يف تعاملها مع املســـــــــائل اخلاصـــــــــة  -66
باملناطق احملمية البحرية، وذلك من خالل مراعاة مبدأي االستخدام والصون املستدامني مع اإلقرار يف الوقت ذاته باملسائل 

  .االجتماعية والثقافية الرئيسية
  

وطلبت اللجنة الفرعية إىل املنظمة مواصـــــلة حتســـــني مســـــتوى التواصـــــل بشـــــأن املعلومات العلمية والفنية اخلاصـــــة  -67
ا اإلجيابية والســـلبية على مصـــايد األمساك والتجارة باألمساك واملســـائل  باملناطق احملمية البحرية، مبا يف ذلك ما يتعلق بتأثريا

  .االجتماعية والثقافية
  

 11  من أهداف التنمية املســـــــتدامة واهلدف 5-14وأقّرت اللجنة الفرعية باملبادرات واملقاصـــــــد الدولية (مثل اهلدف  -68
من أهداف آيتشــــي للتنوع البيولوجي). وأقّرت اللجنة الفرعية تفســــري املنظمة والذي مفاده أنه يتعني اســــتخدام املناطق احملمية 

سيلة لبلوغ األهداف املنشودة وليس كهدف يف حد ذاته. وأعرب بعض األعضاء عن قلقه إزاء الغاية اليت وضعها البحرية كو 
  .يف املائة لتغطية "مناطق حظر الصيد واجلمع" يف املناطق احملمية البحرية 30االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة وهي 

  
 خرى مبنية على املنطقة" اليت ليســــــت بالضــــــرورة "مناطقوســــــّلط بعض األعضــــــاء الضــــــوء على أّن "تدابري فعالة أ -69

ج مقبولة على املســـــــتويني الوطين والدويل لضـــــــمان إدارة مصـــــــايد  حظر الصـــــــيد واجلمع " يف املناطق احملمية البحرية، هي 
  ).من أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي 11األمساك وصون التنوع البيولوجي (على غرار اهلدف 

  
ا وتنســــــيقها مع الســــــلطات الوطنية والوكاالت والصــــــكوك وشــــــّجعت  -70 اللجنة الفرعية املنظمة على مواصــــــلة تعاو

املعنية يف املســــائل املتصــــلة باملناطق احملمية البحرية، مثل التعاون بني املنظمات اإلقليمية إلدارة مصــــايد األمساك ومنظمات 
  .البحار اإلقليمية من خالل مبادرة احمليطات املستدامة

  
وأبرزت اللجنة الفرعية مدى تعقيد تطبيق املناطق احملمية البحرية، ورحبت وشـــــــــــــــجعت جمدداً بتشـــــــــــــــاطر نتائج  -71

دراسات احلاالت اليت جتريها املنظمة، وال سيما احلاالت الناجحة، يف ما خيص معلومات وجتارب األعضاء يف جمال األطر 
  .لنتائج احملققة من خالل املبادرات الوطنية واإلقليميةواخلطوط التوجيهية السياساتية والنهج املتبعة وا

  
وأشـــــــارت اللجنة الفرعية إىل الصـــــــعوبات اجلارية خاصـــــــة بالنســـــــبة إىل البلدان النامية، لتحقيق غايات العمليات  -72

تنمية القدرات من ل الدولية يف ما يتعلق بتطبيق املناطق احملمية البحرية. واقرتحت اللجنة الفرعية أن تســــــــند املنظمة األولوية
أجل مواجهة التحديات العلمية واإلدارية، مبا يف ذلك القضايا االجتماعية والثقافية وتطوير سبل عيش بديلة مبا ميّكن من 

     .إعادة ختصيص املوارد عند تطبيق املناطق احملمية البحرية
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  اتأثير تغير المناخ على مستقبل إمدادات األسماك واالتجار بها واستهالكه
  

وســـــــــّلطت الضـــــــــوء على أمهية  COFI:FT/XVI/2017/11 رّحبت اللجنة الفرعية باملعلومات الواردة يف الوثيقة -73
هذه املسألة، مبا يف ذلك التأثريات احملتملة على االستهالك والتجارة. وأشارت أيًضا إىل مدى تعقيدها خاصة يف ما يتعلق 

غري املناخ، عضاء معلومات عن االجتاهات الوطنية واإلقليمية األخرية املتعلقة بتبتقييم التداعيات احلالية واملقبلة. وعرض األ
مبا يف ذلك التغيريات اليت طرأت على توزيع بعض األرصــدة الســمكية، األمر الذي قد يؤدي إىل صــعوبات يف املفاوضــات 

  .بشأن األرصدة املشرتكة
  

ا اليت رّكزت على إدارة موارد املصــايد على حنو أفضــل وشــّددو  وأفاد األعضــاء عن االســرتاتيجيات الوطنية األخرية -74
على أمهية إدراج آثار تغري املناخ وتدابري التكيف ذات الصلة، يف سياسات إدارة مصايد األمساك والربامج اإلمنائية. وأشار 

  .يةاألعضاء أيًضا إىل ضرورة تناول مصايد األمساك من ضمن سياسات وبرامج تغري املناخ اإلمجال
  

ا إدارة مصـــــــايد األمساك الســـــــليمة واملرنة واملتينة  -75 وشـــــــّددت اللجنة الفرعية على الوظيفة الرئيســـــــية اليت تضـــــــطلع 
القائمة على أسس علمية، باعتبارها األداة الرئيسية للتعامل مع التغيريات والتحديات املناخية والبيئية اليت تواجهها مصايد 

األغذية والزراعة املنظمة الرئيســــــــية إلســــــــداء املشــــــــورة حول نوع أدوات إدارة املصــــــــايد اليت يتعني األمساك. وال تزال منظمة 
ا. وأشـــــارت اللجنة الفرعية إىل ضـــــرورة أال تقتصـــــر أي توجيهات وأي أنشـــــطة لبناء  اســـــتخدامها وبناء القدرات املتصـــــلة 

  .ية على حنو ما تشري إليه الوثيقةللقدرات على البلدان األقل منًوا والبلدان اجلزرية الصغرية النام
  

ا شـــــــــــــــّددت على أّن حمور -76 الرتكيز  وإذ رّحبت اللجنة الفرعية بإدراج تأثري تغري املناخ على جدول األعمال، فإ
الرئيسي للجنة الفرعية ينبغي أن يظل املسائل املتصلة مباشرة بالتجارة واألسواق واليت متلك كل من اللجنة الفرعية واملنظمة 

  .بالنسبة إليها كفاءات فنية ووالية واضحة وميزة مقارنة
  

  من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد 11رصد تنفيذ المادة 
  

وأعربت عن  COFI:FT/XVI/2017/12 رّحبت اللجنة الفرعية بالتحليل الشـــــــــــــــامل للردود الواردة يف الوثيقة -77
  .تمر يف التزايد على االستبيانتقديرها ألعضاء املنظمة على معدل الرد املمتاز واملس

  
وشّددت اللجنة الفرعية على ضرورة إبقاء االستبيان حمّدثًا حبيث تربز فيه املسائل اجملدية واملتطورة، على أن يبقى  -78

     .سهل االستخدام وحيافظ على سرية املعلومات
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  بيانات المراقبين
  

األمساك ومركز معلومات الســوق واخلدمات االســتشــارية اخلاصــة توّجه كل من التحالف الدويل الحتادات مصــايد  -79
باملنتجات الســـــمكية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ومركز تنمية مصـــــايد األمساك يف جنوب شـــــرق آســـــيا والصـــــندوق 

تماع وأثنت مجيًعا جالعاملي حلفظ الطبيعة، بالشـــــكر إىل اللجنة الفرعية على الفرصـــــة اليت أتاحتها هلا للمشـــــاركة يف هذا اال
  .على اللجنة الفرعية باعتبارها منتدى للنقاش املفتوح والصريح حول قضايا التجارة واألسواق

  
انتخاب رئيس ونواب رئيس الدورة السابعة عشرة للجنة الفرعية المختصة بتجارة األسماك 

  التابعة للجنة مصايد األسماك
  

رئيســـــــة للجنة الفرعية. ومت التأكيد على  )مملكة إســـــــبانيا(Aurora de Blas Carbonero ّمت انتخاب الســـــــيدة -80
يف منصــبها كنائب أول للرئيســة. وانتخب كّل من الســنغال ونيوزيلندا   )األرجنتني(Reina Sotillo de Galgano الســيدة

  .كنائبني آخرين للرئيسة
  

  أية مسائل أخرى
  

ل األعمال مثل املناطق احملمية البحرية وتغري املناخ والعمرحبت اللجنة الفرعية بإدراج نقاط جديدة يف جدول   -81
واملســـائل االجتماعية. ولكنها أكدت جمدداً على ضـــرورة اســـتمرار اللجنة الفرعية يف الرتكيز أســـاســـاً على القضـــايا املتصـــلة 

افية على األمانة لكي اإلضــ بالعوامل اجلوهرية اليت تؤثر يف جتارة األمساك واملنتجات الســمكية. وقد اقرتح عدد من املواضــيع
   .تنظر يف إمكانية إدراجها يف الدورات املقبلة

  
وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها آلخر املعلومات اليت أتاحتها مجهورية كوريا عن حالة اجلامعة العاملية ملصـــــايد  -82

  .جلامعة يف صيغته النهائيةاألمساك وشّجعت املنظمة ومجهورية كوريا على وضع االتفاق الرمسي إلنشاء هذه ا
  

، أمني اللجنــة الفرعيــة وعضـــــــــــــــو يف األمــانــة منــذ Audun Lem دكتوروأعربــت اللجنــة الفرعيــة عن تقــديرهــا للــ -83
، على مســـــــــــــــامهته القيمة يف عملها، متمنية له التوفيق يف مهامه اجلديدة كنائب ملدير إدارة مصـــــــــــــــايد األمساك 1998  عام
  .األحياء املائية  وتربية

  
  موعد ومكان انعقاد الدورة السابعة عشرة

  
ا الســابعة عشــرة يف مدينة فيغو.  -84 رّحبت اللجنة الفرعية بالدعوة الكرمية املوجهة من مملكة إســبانيا الســتضــافة دور

   .وسيحدد املدير العام ترتيبات الدورة وموعد ومكان انعقادها بالتشاور مع الرئيس يف ضوء جدول االجتماعات الدولية
  

  اعتماد التقرير
  

  .2017سبتمرب/أيلول  8اعُتمد التقرير يف   -85
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  المرفق جيم
  

  الوثائقبقائمة 
 

COFI:FT/XVI/2017/1 جدول األعمال املؤقت واجلدول الزمين املؤقت  
COFI:FT/XVI/2017/2 آخر املستجدات يف جمال جتارة األمساك  
COFI:FT/XVI/2017/3  تقرير من أمـــانـــة اللجنـــة الفرعيـــة املختصـــــــــــــــــة برتبيـــة األحيـــاء املـــائيـــة التـــابعـــة للجنـــة

  األمساك مصايد
COFI:FT/XVI/2017/4  األنشطة املتصلة بتجارة األمساك يف منظمة األغذية والزراعةتقرير عن  
COFI:FT/XVI/2017/5 االستدامة االجتماعية يف سالسل قيمة مصايد األمساك وارتباطها بالتجارة  
COFI:FT/XVI/2017/6 احلد من الفاقد واملهدر من األمساك  
COFI:FT/XVI/2017/7  املصيداخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق  
COFI:FT/XVI/2017/8  ألسواقالنفاذ إىل او ودة األغذية وسالمتها األنشطة املتصلة جبآخر املعلومات عن  
COFI:FT/XVI/2017/9  آخر املعلومات عن األنشـــــــــــــــطة املتصـــــــــــــــلة باتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات

  والنباتات الربية املهددة باالنقراض
COFI:FT/XVI/2017/10 ــــأ ة على ســـــــــــــــبــــل العيش والتجــــارة وإمــــدادات أمســــاك ت ــــّ ــــة احملمي ــــاطق البحري ثري املن

  واستهالكها املائدة
COFI:FT/XVI/2017/11 ا واستهالكها   تأثري تغري املناخ على مستقبل إمدادات األمساك واالجتار 
COFI:FT/XVI/2017/12  من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد 11رصد تنفيذ املادة  

COFI:FT/XVI/2017/Inf.1 القائمة املؤقتة بالوثائق  
COFI:FT/XVI/2017/Inf.2 القائمة املؤقتة باملندوبني واملشاركني  
COFI:FT/XVI/2017/Inf.3 نص البيان االفتتاحي  
COFI:FT/XVI/2017/Inf.4 استعراض للمنشورات – جتارة اخلدمات املتصلة مبصايد األمساك  
COFI:FT/XVI/2017/Inf.5  تقرير الــدورة الثــامنــة للجنــة الفرعيــة املختصــــــــــــــــة برتبيــة األحيــاء املــائيــة التــابعــة للجنــة

  2015أكتوبر/تشرين األول  9-5، برازيليا، الربازيل، )R1131( مصايد األمساك
COFI:FT/XVI/2017/Inf.6.  عشــــــرة للجنة الفرعية املختصــــــة بتجارة األمساك التابعة للجنة  اخلامســــــةتقرير الدورة

  2016فرباير/شباط  26-22)، أكادير، املغرب، R1148مصايد األمساك (
COFI:FT/XVI/2017/Inf.7 املصــــــــــــــيد  طط توثيقخل تقرير مشــــــــــــــاورة اخلرباء بشــــــــــــــأن اخلطوط التوجيهية الطوعية

)R1205 ،2016 يوليو/متوز 8و 2016أبريـــل/نيســـــــــــــــــان  22-18)، رومـــا، إيطـــاليـــا 
  2017أبريل/نيسان  5-4و 2016 يوليو/متوز 15و

COFI:FT/XVI/2017/Inf.8  بعض االجتاهات  –االســـــــــتدامة االجتماعية يف ســـــــــالســـــــــل قيمة مصـــــــــايد األمساك
  والتحديات

COFI:FT/XVI/2017/Inf.9  التحليل اإلحصـــــــــائي اإلقليمي لردود البلدان األعضـــــــــاء يف منظمة األغذية والزراعة
من مدونة الســـــــــــــــلوك بشـــــــــــــــأن  11على االســـــــــــــــتبيان اخلاص برصـــــــــــــــد تنفيذ املادة 

  الرشيد الصيد
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COFI:FT/XVI/2017/Inf.10 كيفية طلب املساعدة من منظمة األغذية والزراعة 
COFI:FT/XVI/2017/Inf.11  ة ة واخلرب قها منظمة األغذية والزراعمشـــاريع خمتارة تنسّـــ  - املتصـــلة بالتجارةالقضـــايا

 ارجيةاخلألحداث لاملقدمة الفنية 
COFI:FT/XVI/2017/Inf.12 ألعضاءودوله ا صويت املقدم من االحتاد األورويببيان االختصاصات وحقوق الت 
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  المرفق دال
  

   المديرة العامة لمكتب المصايد الخارجية Shin Hee Choة البيان االفتتاحي للسيد
   كوريا والسياسات الدولية في وزارة المحيطات ومصايد األسماك في جمهورية

  (متاح باللغة اإلنكليزية فقط)
  

Good evening distinguished guests,  
 
I am Ms Shin Hee Cho, Director General for Overseas Fisheries and International Policy Bureau of the 
Ministry of Oceans and Fisheries of the Republic of Korea. It is my great pleasure to host this sixteenth 
session of the FAO COFI Sub-Committee on Fish Trade in Busan, number one marine city of Korea. 
Let me begin with my gratitude extended to FAO Members, international organizations and NGOs who 
came all the way to Korea for this Sub-Committee. Especially, I would like to thank you,  
Deputy-Director Audun Lem and all other staff of the FAO Fisheries and Aquaculture Department for 
your hard work to organize this meaningful event.  
 
In September 2015, the UN adopted 17 Sustainable Development Goals (SDGs) to eliminate poverty 
endemic over the world and realize sustainable development. Of the Goals, the 14th falls on “Life Below 
Water: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable 
development” to emphasize importance of oceans and marine resources. The international community 
along with the UN has the commitment to the attainment in the Goal by 2030.   
 
From today, we are here at the sixteenth session of the FAO COFI Sub-Committee on Fish Trade, to 
have a constructive and in-depth discussion to accomplish 10 targets of the 14th goal. We are proudly 
taking a step by step to realize the SDGs by adopting and implementing the Blue Growth Initiative 
(BGI) and Code of Conduct for Responsible Fisheries under the FAO. 
 
According to the OECD-FAO Agriculture Outlook Report for 2017-2026, it is expected that the volume 
of global fishery production, consumption and trade will constantly increase for the next decade. 
Production will reach at 190 million tons in 2026, 15.2% up from the average of 2014 to 2016. Also, 
while aquaculture will expectedly outstrip catch in capture production from 2021, fishery consumption 
will account for 91.5% from 88.4% today with increase to 21.6kg per capita in 2026, a remarkable 
growth comparing with 9.9kg in the 1960s. The outlook of fishery trade volume is continuous growth 
1.5% per year to occupy 26% of all shares, going 53% to Asia of all fishery export volumes.  
 
However, aforementioned development in fisheries has both sunshine and shadow. While satisfyingly 
contributing to global food security and economic advance in developing countries, it notoriously raises 
a number of problems including fishery resources depletion, IUU fishing, human rights violation and 
labor exploitation, traditional fishery collapse and prevalent disease in aquaculture products. Our 
mission shall be all-out efforts for sustainable fisheries to manage fishery resources, prevent IUU 
fishing, promote small-scale fishery and its protection in this on-going improvement both of economy 
in scale and added-value of fisheries. In addition, more efficient and practical policy is required to 
protect fishermen’s rights, create decent jobs, and provide a better welfare system for the fishery 
community. 
 
In this vein, this venue is very timely and meaningful to discuss valuable issues including social problem 
caused by fisheries value chain, voluntary guideline of CDS against IUU fishing, designation of MPAs 
for fishery resource management and protection and CITES matter. It is my hope that progressive 
participation and  resultant wise decision on those issues are extended by the FAO Secretariat and 
Member States to record this Sub-Committee as a great contributor to SDGs achievement and 
sustainable development in fisheries.  
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Wrapping up my speech, I would like to recommend you to experience various fishery products and 
foods in Busan, as this city is at the center of fishery production, processing, distribution and trade. I 
also wish you many fond memories in beautiful Busan. 

Thank you for your listening. 
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  المرفق هاء
  

   الفرعية أمين اللجنة Audun Lemالكلمة االفتتاحية للسيد 
  (متاح باللغة اإلنكليزية فقط)

  
Mr Chairperson, Excellencies, Distinguished Delegates, Observers, Ladies and Gentlemen, 
 
It is with great pleasure that I welcome you, on behalf of Mr Árni M. Mathiesen, Assistant  
Director-General of FAO, to the sixteenth session of the Sub-Committee on Fish Trade of the FAO 
Committee on Fisheries. 
 
I wish to take this opportunity to thank the Government of the Republic of Korea for hosting this 
important event in Busan and for its generous support towards its organization. 
 
The Sub-Committee on Fish Trade is the world’s principal forum for discussions and decisions on fish 
trade issues; therefore, having the meeting in this region of the world is a concrete reminder to all of 
the importance of Asia in the supply, trade and consumption of fish and fishery products. 
 
Trade is a multifaceted issue, and we all know that fish is a complex commodity. We are therefore 
fortunate to have one specialized body like the Sub-Committee, with country representatives from all 
over the world, as a unique forum to discuss relevant issues associated with fisheries and their impact 
on trade. 
 
The fisheries sector and related trade plays an enormously important role for food security and economic 
development for many countries, especially developing countries. In fact, of all food commodities, fish 
is the most traded.  
 
In this regard, the importance of the recently adopted UN Sustainable Development Goals for the fish 
sector is unique. The general framework associated with each UN Strategic Development Goal to end 
poverty, protect the planet and ensure prosperity mirrors exactly the global goals of FAO. 
 
In particular, Sustainable Development Goal 14, which deals with the conservation and the sustainable 
use of the oceans, seas and marine resources, sets specific targets discussed at this Sub-Committee, such 
as illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing, fisheries subsidies and market access. 
 
Ladies and gentlemen, 
 
At every session of the Sub-Committee, we observe new developments affecting fish trade reflected in 
the agenda, but we also see that, together with many positive outcomes for the sector, we continue to 
face a number of issues with negative impacts on trade. 
 
FAO, with the support of its member countries, tries to address these problems. Technical assistance 
and capacity building targeting the entire value-chain are concrete examples of pragmatic approaches 
towards solutions, firmly anchored in FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries. FAO has also 
developed a unique programme, the Blue Growth Initiative, which complements these activities. 
 
The two most recent FAO instruments -- the Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and 
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (PSMA) and the new guidelines on Catch 
Documentation Schemes (CDS) are particularly linked to trade. They are also closely interlinked.  
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Those two instruments are excellent examples of how a forum like the Sub-Committee on Fish Trade 
can make fish trade more sustainable in social, economic and environmental terms. Every meeting of 
this Sub-Committee, by the nature of its informed debate and clear recommendations, can create a 
continuous momentum to generate improvements in order to allow trade to be as inclusive as possible, 
benefiting stakeholders across the board, with more transparency and predictability brought into the 
whole value-chain. 

It is our duty to discuss and facilitate solutions for existing challenges. At the same time we can 
maximize opportunities within the constraints of sustainable production. However, we must also 
reassure that these solutions are sound, science-based, transparent and do not create unnecessary 
barriers to trade. 

During this week, we will debate recent developments on fish trade, as well as relevant activities carried 
out by FAO, alongside traditional topics such as CITES and food safety. Notwithstanding, new topics 
are being presented for the first time: namely MPAs, social sustainability and climate change. 

This Sub-Committee on Fish Trade is the natural forum where policy makers from importing and 
exporting countries; developed and developing; from aquaculture and capture fish producers; from 
coastal, flag and market states get together to create an empowering environment for the sector to 
progress, while successfully addressing the imposed challenges. 

It is our task to identify new issues, even at a premature stage, with potential impacts on trade of fish 
and fishery products. This continuous feedback at the Sub-Committee addressing traditional and 
evolving issues enables FAO to bring pragmatic results towards the sector. 

I would like to conclude by conveying the best wishes of the Assistant Director-General and myself for 
a fruitful session. 



أنشأت لجنة مصايد األسماك اللجنة الفرعية المختصة بتجارة األسماك لتكون بمثابة إطار متعدد األطراف للمشاورات 
 بوسانعشرة للجنة الفرعية في  السادسةحول التجارة الدولية بمنتجات مصايد األسماك. وقد ُعقدت الدورة 

للجنة الفرعية علماً بآخر التطورات المتعلقة بالتجارة وأحاطت ا .2017 أيلول/سبتمبر 8إلى  4من  جمهورية كوريا في
الدولية للمنتجات السمكّية. كما نظرت في مسائل محّددة تتعّلق بالتجارة الدولية وبالتنمية المستدامة لمصايد 

آخر و  ؛الخطوط التوجيهية الطوعية لخطط توثيق المصيدو  ؛الحد من الفاقد والمهدر من األسماكفيها:  األسماك، بما
اتفاقية التجارة وتجارة األسماك و  ؛المعلومات عن األنشطة المتصلة بجودة األغذية وسالمتها والنفاذ إلى األسواق

من مدونة السلوك بشأن الصيد  11رصد تنفيذ المادة ؛ و الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض
صايد االستدامة االجتماعية في سالسل قيمة ممرة األولى المواضيع التالية: . وتناولت اللجنة الفرعية كذلك للالرشيد

تأثير المناطق البحرية المحمّية على سبل العيش والتجارة وإمدادات أسماك المائدة و  ؛األسماك وارتباطها بالتجارة
 .االمناخ على مستقبل إمدادات األسماك واالتجار بها واستهالكه تأثير تغيرو  ؛واستهالكها
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