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 األسماك مصايد لجنة
 اللجنة الفرعية المختصة بتجارة األسماك

 الدورة السابعة عشرة

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  29-25فيغو، إسبانيا، 

 الخدمات المتصلة بمصايد األسماكالتجارة في 
 

 موجز
 

           (املنظمة)                                                                              الوثيقة خارطة طريق موجزة للعمل اإلضـــــــــــايف الذي ســـــــــــوف تضـــــــــــطلع به منظمة األغذية والزراعة  ّ       توفّر هذه 
                                                  وتربية األحياء املائية، مع الرتكيز على تعظيم مســـــــــــامهتها                            اخلدمات املتصـــــــــــلة مبصـــــــــــايد األمساك                  يف ما خيص التجارة يف 

                                           ق هذه بصـــــــورة أســـــــاســـــــية على نتيجة مشـــــــاورة اخلرباء                                                        اإلجيابية يف اقتصـــــــاد البلدان اليت تقدمها. وتســـــــتند خارطة الطري
ُ         اليت ُعقدت عام                                                                               وعلى العمل الذي قامت به املنظمة يف اآلونة األخرية. ويتم التشـــــديد على املكاســـــب احملتملة       2018    

  ،                          اخلدمات املتصــــــــلة مبصــــــــايد األمساك                                                                   اليت ميكن أن حتصــــــــل عليها البلدان باالســــــــتناد إىل إجراء حتليل أكرب للتجارة يف
                                       اتفاقات احلصول على املوارد وسالسل القيمة.      وخباصة 

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب اللجنة الفرعية
 

  توســـــيع نطاق التجارة يف اخلدمات يف ســـــالســـــل القيمة اخلاصـــــة  ب        املتصـــــلة       املشـــــاكل     جلهة               اخلربات الوطنية       تبادل                                                
                                         مدى إعاقة هذه املشـــاكل إلمكانية تقدمي اخلدمات                                                      مبصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية، وتوفري املعلومات عن

                     أو تنمية القطاع ككل؛

  اإلبالغ عن اإلجراءات املتخذة يف ما خيص التصـــــنيفات اإلحصـــــائية، ومجع البيانات واملنهجيات ذات الصـــــلة   و                                                                                      
        املعتمدة                                                   ، وإلقاء الضـــوء على التحديات القائمة، واالســـرتاتيجيات                          اخلدمات املتصـــلة مبصـــايد األمساك          للتجارة يف 

              والفرص احملددة؛
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  اإلبالغ عن التجارب الوطنية يف تعزيز القيمة املضــافة لإلمداد احمللي للخدمات لقطاعي مصــايد األمساك وتربية   و                                                                                             
                                        األحياء املائية، مبا يف ذلك املشاكل القائمة؛

  ة عمل املنظمة      مواصــــــل                          الواجب التشــــــديد عليها، حول             افية اخلاصــــــة                               توفري املشــــــورة، مبا يف ذلك اجملاالت اإلضــــــ  و              
               مشــاركة متزايدة      متكني            من أجل: (أ)                            اخلدمات املتصــلة مبصــايد األمساك                                على صــعيد وضــع وثيقة عن التجارة يف 

               قرارات مســــــــــــتندة                 تيســــــــــــري عملية اختاذ   و       ؛ (ب)     منها                            ي، وال ســــــــــــيما البلدان النامية   فرع                       للبلدان يف هذا القطاع ال
                                         اقات احلصـــول على املوارد وســـالســـل القيمة اخلاصـــة            خاص على اتف     بشـــكل              ، مع التشـــديد                إىل معلومات أفضـــل

                                  مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية.
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 ومصايد األسماك ومنظمة األغذية والزراعة الخدمات
 
                          يف املائة من الناتج العاملي     60                       يف العامل إذ ميثل أكثر من    ا                                 ً شــــــــــــــكل اخلدمات القطاع األوســــــــــــــع واألســــــــــــــرع منوً  ت  - 1

                                                                                   فرص العمل يف عدة بلدان. وينطبق هذا األمر على قطاعي مصــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية.                وحىت حصــــــة أكرب من 
        ّ                                                                                                غري أن توفّر البيانات الســـــيئة والفهم احملدود العام هلذا املوضـــــوع يعيقان إجراء حتليل شـــــامل أفضـــــل هلذه التجارة اخلاصـــــة، 

                                               عدة بلدان يف وضـــــع نفســـــها يف موقع أفضـــــل يتيح هلا تقدمي     ات                        ّ                     جمها وتأثريها. وميكن أن يقّلص غياب املعرفة إمكاني حل  و 
            هذه اخلدمات.

 
                                   بالنســــبة إىل املنظمة. ففي أبريل/نيســــان    ا    ً جديدً    ا     ً موضــــوعً                            اخلدمات املتصــــلة مبصــــايد األمساك             ثل التجارة يف  مت   وال   - 2

ّ                   ، حني قّررت جلنة مصــــــايد األمساك    1985                        رة األمساك التابعة للجنة                           اللجنة الفرعية املختصــــــة بتجا              للمنظمة تشــــــكيل          التابعة        
   "، .            ّ  ملنتجات الســــــــــمكّية   يف ا                التجارة الدولية      حول                                                        مصــــــــــايد األمساك "لكي تكون مبثابة إطار متعدد األطراف للمشــــــــــاورات 

ّ                   ً تضّمنت اختصاصاهتا إشارةً    ."        بالتجارة        املتصلة                صرحية إىل "اخلدمات     
 
              أعمال الدورتني                                 وتربية األحياء املائية" على جدويل                           اخلدمات املتصــلة مبصــايد األمساك                       ووردت مســألة "التجارة يف   - 3

               ، ويف مارس/آذار                                                            للجنة الفرعية املختصــــة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصــــايد األمساك                          اخلامســــة عشــــرة والســــادســــة عشــــرة 
     ويد.                      بدعم مايل من حكومة الســ                           اخلدمات املتصــلة مبصــايد األمساك                                      عقدت املنظمة مشــاورة خرباء حول التجارة يف       2018

                                    النتائج اليت خلصـــــــــت إليها مشـــــــــاورة اخلرباء       2018                                                  دعمت جلنة مصـــــــــايد األمساك يف دورهتا الثالثة والثالثني لعام       كذلك، 
                                       والعمل املتواصل للمنظمة حول هذا املوضوع.

 
 أهمية الخدمات في االقتصاد العالمي

 
ّ                                                     ً يف تطّور هيكلية اإلنتاج االقتصــــــــادي، وقد أصــــــــبح تصــــــــدير اخلدمات مكونً    ا    ً حيويً    ا               ً تؤدي اخلدمات دورً   - 4        متزايد    ا    

        اخلدمات                                         تضـــــــــاعفت حصـــــــــة صـــــــــادرات اخلدمات يف إمجايل الســـــــــلع و    قد                                      األمهية يف إمجايل الصـــــــــادرات يف عدة بلدان. و 
 1    2014 .            يف املائة عام     20           إىل أكثر من       1970             يف املائة عام   9        من حوايل 

 
                يف القيمة املضـــافة    ا   ً هامً    ا                                                               ً لدولية يف اخلدمات تبادل األفكار، والدراية والتكنولوجيا، وتشـــكل مكونً   ّ            وحتّفز التجارة ا  - 5

 ُ                                    ً                                 تُفرض احلواجز على التجارة يف اخلدمات عادًة على حدود البلد، إمنا تكون مرتســــــــــــخة   ال                         لســــــــــــالســــــــــــل اإلمداد العاملية. و 
  2          ً                     ّ                   ّ                   وتتــألف عــادًة من إجراءات حكوميــة متّيز بني اخلــدمــات أو املوّردين األجــانــب واحملليني.   ،                           يف األطر القــانونيــة والتنظيميــة

                                                      
 https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2017/wp1777.ashx   -                            ّ                        التجارة العاملية يف اخلدمات: أدّلة من جمموعة بيانات جديدة    1
   -                                                                                                            االرتقـــاء بـــاخلـــدمـــات: ســـــــــــــــيـــاســــــــــــــــــة جتـــارة اخلـــدمـــات، التزامـــات منظمـــة العمـــل الـــدوليـــة ودورهـــا يف التنميـــة االقتصــــــــــــــــــاديـــة والتكـــامـــل التجـــاري    2

https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201901_e.pdf.  
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      ً                                                                                        ً            ومقارنًة باحلواجز اليت تعيق التجارة يف الســـــلع، فإن العوائق أمام التجارة واالســـــتثمار يف اخلدمات تبقى كثريًة. وهذا يشـــــري 
 3                                                  ن طريق خفض األسعار، وتوسيع طيف أنواع اخلدمات املتاحة. ع                      ّ         تجارة يف اخلدمات أن يعّزز الرفاه                     إىل أنه بإمكان حترير ال

 
                . غري أن التجارة         والعمالة                                                                           وفيما تتقدم البلدان على طريق التنمية، تزداد حصــــــــة اخلدمات من إمجايل الناتج احمللي   - 6

       ، حيث  ا          ً لنامية أيضـــــً                                                                   على البلدان املتقدمة ســـــيما أن اخلدمات تزداد أمهية بالنســـــبة إىل البلدان ا   ا                 ً يف اخلدمات ليســـــت حكرً 
                                     ً                                                             أن تصـــــدير اخلدمات تضـــــاعف مرتني أســـــرع مقارنًة باالقتصـــــاديات املتقدمة. على ســـــبيل املثال، فإن أمهية التكنولوجيات 

           ً تشــــــــــــــكل مثًال                                           إىل دورها يف زيادة قابلية التجارة يف اخلدمات،    ا                                           ً الرقمية، باعتبارها مدخالت يف ســــــــــــــالســــــــــــــل القيمة ونظرً 
 4                          للخدمات يف التجارة العاملية.                  عن األمهية املتنامية 

 
                                                      ّ   من التحديات لدى توســــــــــــــيع نطاق التجارة يف اخلدمات. كذلك، يتطّلب    ا                               ً غري أن البلدان النامية تواجه عددً   - 7

                                                                                                    تعظيم املسامهات اإلجيابية للخدمات وضع سياسات وأنظمة مالئمة لتوليد بيئة مواتية القتصاد اخلدمات والتجارة هبا.
 

 2030الخدمات وخطة عام 
 
                                              . وتضــــــــــــــطلع التجارة يف اخلدمات بأدوار خمتلفة يف بلوغ  0 3  20 ّ                                 تّتســــــــــــــم اخلدمات باألمهية يف حتقيق خطة عام   - 8

                                                                         . كما أن مسامهتها يف القضاء على الفقر واجلوع، وحتسني الصحة والتعليم، أو تقليص     2030                     أهداف ومقاصد خطة عام 
  ،   ات                                                   وإنتــاجيــة جمموعــة من اخلــدمــات، مبــا يف ذلــك النقــل، واللوجســــــــــــــتيــ  ر        ّ            ّ ســــــــــــــوف تتطلــّب تعزيز توفّ    ة       اإلقليميــ           التبــاينــات

                                               ً                                                        واالتصــــاالت، والتعليم، واخلدمات الطبية وغريها. وإضــــافًة إىل ذلك، بإمكان تعزيز التجارة يف اخلدمات أن يدعم البلدان 
 5                                  يف حتقيق بعض أهداف التنمية املستدامة:

 
        واألسرة؛         العمالة                              الت األجنبية وما يتصل هبا من دخل                     إليرادات سعر صرف العم      ً حمتمًال    ا              ً باعتبارها مصدرً  •

               ً                                            باعتبارها وسيلًة لتمكني السكان من احلصول على اخلدمات األساسية؛   و  •

   6                                                     إىل أن النساء حيظني باحلصة األكرب من الوظائف يف قطاع اخلدمات؛   ا                                 ً لزيادة مشاركة املرأة يف القطاع، نظرً   و  •

                 من أهداف التنمية     14                                              تدامة ملصـايد األمساك وتربية األحياء املائية يف اهلدف                                    ولتعزيز الروابط املباشـرة باإلدارة املسـ •
       الشــــــــؤون   و   ة         والتجار    ة     البيئ ب                                       ســــــــيما أن اخلدمات متصــــــــلة باألهداف ذات الصــــــــلة    -             احلياة حتت املاء   -        املســــــــتدامة
  .         االجتماعية

 
                                                      

global-the-and-policies-trade-https://www.oecd.org/publications/services-   -                                            الســــياســــات اخلاصــــة بتجارة اخلدمات واالقتصــــاد العاملي    3

economy-9789264275232-en.htm.  
4    https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2017/wp1777.ashx.  
 -والتنمية املستدامة السياسة اخلاصة بتجارة اخلدمات  5

https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/47684/RSCAS_2017_41.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
ّ                          دور اقتصاد اخلدمات والتجارة هبا يف التحو ل اهليكلي والتنمية الشاملة  6                                     - 

https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/c1mem4d14_en.pdf.. 
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 الخبراء: مشاورة الخدمات المتصلة بمصايد األسماكعمل منظمة األغذية والزراعة في 
 االستنتاجات الرئيسية والتطورات المقبلة -2018عام 

 
    عام                            اخلدمات املتصــــــــلة مبصــــــــايد األمساك                               مشــــــــاورة اخلرباء املعنية بالتجارة يف      خالل    به          مت القيام   ذي   ّ           ترّكز العمل ال  - 9

                     تربية األحياء املائية،                  ، مبا يف ذلك خدمات                          اخلدمات املتصــــلة مبصــــايد األمساك                                على كيفية تعريف مفهوم التجارة يف       2018
                                  وما الذي جيب أن يتضمنه هذا املفهوم.

 
             ً  املرتبط هبا خدمًة        الصيد                                                                          ويف جمال ترتيبات احلصول على املوارد، استنتجت مشاورة اخلرباء أنه ميكن اعتبار نشاط   -  10
                حق احلصـــول عليها،                                                  حني تقوم دولة ســـاحلية متلك موارد يف مصـــايد األمساك مبنح                           اخلدمات املتصـــلة مبصـــايد األمساك   من 

ّ                    وحني تضـــّم هذه الرتتيبات موجب     ،                              تفريغ املصـــيد يف الدولة الســـاحلية                               ملصـــلحة الدولة. لذا، يف حال مل يتم              تفريغ املصـــيد      
     ُ              ، ال تُعترب هذه خدمة.          هذه الدولة         أو ملصلحة 

 
           خدمة متصـــــــلة      بأ�ا        ذاهتا                                                      ّ ملشـــــــاورة اخلرباء، ال ميكن تعريف اتفاقات احلصـــــــول على املوارد حبدّ    ا   ً وفقً   و     ً        وبناًء عليه،   -  11

                                                                            كبرية للدولة الســــــاحلية لزيادة إيراداهتا من مواردها واتفاقات احلصــــــول عليها من خالل      ا                          ً مبصــــــايد األمساك. إمنا تتوفر فرصــــــً 
           فرصـــــة إمداد    ا                                        ً                              ً                   ً توفري أنواع خمتلفة من اخلدمات، قد تكون مفيدًة للســـــفن األجنبية وطواقمها. إضـــــافًة إىل ذلك، تتوفر أيضـــــً 

                                                                                             لدى إبرام مثل هذه االتفاقات، مثل إجراء تقييم لألرصــــــــــــــدة الســــــــــــــتنتاج ما إذا كان يوجد فائض للبيع، وتوفري        اخلدمات 
                                 بوضــــع مزيد من االتفاقات ذات املنفعة     ّ             توفّر هذه اخلدمات                                                    البحوث والدعم القانوين لصــــياغة االتفاق. وميكن أن يســــاهم

                                      املتبادلة واملتوازنة للحصول على املوارد.
 

ّ  حّدد                                 وباالســـــــــــتناد إىل نتائج مشـــــــــــاورة اخلرباء،   -  12        رئيســـــــــــيني                                  اإلضـــــــــــايف الذي قامت به املنظمة موضـــــــــــوعني        العمل   
         تطويرمها:   جيب

 
                           م اتفاقات احلصـــول على املوارد  ي   تصـــم       كيفية       يف ذلك                 على الصـــيد، مبا                                 التواصـــل بني اخلدمات واتفاقات احلصـــول  •

                                                أجل توفري اخلدمات ذات الصــــلة وزيادة املنافع بالنســــبة                                                    أو تنفيذها لتوليد مزيد من الفرص للدولة الســــاحلية من 
               إىل مجيع السكان؛

ّ    كّل من                                                                            أمهية اخلدمات يف ســـالســـل القيمة اخلاصـــة مبصـــايد األمساك (مبا يف ذلك املنتجات اليت تقدمها  و  •       مصـــايد    
              حتويل العمليات  "          بإمكانية                                                                                األمساك الطبيعية وتربية األحياء املائية)، والفرص والتحديات للبلدان النامية املرتبطة

                               سالسل القيمة اخلاصة مبصايد األمساك. ل  7 "        إىل خدمات
 

                                            الضـــــــــــوء على أمهية اإلحصـــــــــــاءات، والبيانات وغريها من    ا   ً                                   ً عالوًة على ذلك، ألقى هذا العمل اإلضـــــــــــايف أيضـــــــــــً   -  13
                                   خيص قطاعي مصــــــــــايد األمساك وتربية األحياء                                                            املنهجيات ذات الصــــــــــلة يف حتديد حجم وتأثري التجارة يف اخلدمات يف ما

                                                      
        أكثر من        اخلدمات               بشــراء وإنتاج                               القطاعات غري اخلدماتية يف االقتصــاد                  اليت مبوجبها تقوم                     هو مصــطلح يصــف العملية                          حتويل العمليات إىل خدمات" "    7

ّ                     ً تبيع وتصّدر خدمات أكثر، وغالباً           قبل، فيما                        رزمة شاملة تضم السلع.     ضمن        
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مة     ا     ً أســـــاســـــيً    ا   ً شـــــرطً                            عن التجارة يف تدفقات اخلدمات              بدرجة كافية                                               ّ   املائية. كذلك، تشـــــكل البيانات الرفيعة اجلودة واملقســـــّ
                                           عن الشــــــركاء الذين يزاولون التجارة بني بعضــــــهم    ا                                                         ً لوضــــــع الســــــياســــــات بصــــــورة فعالة. وجيب أن توفر هذه البيانات أفكارً 

                                     ّ                                                                 ن أنواع اخلدمات اليت يقدمو�ا. كما أن توفّر مثل هذه البيانات أســـاســـي لقياس اإلجنازات باجتاه حتقيق أهداف التنمية   وع
                              للمعلومات عن تصنيف اخلدمات ومجع       ً شامًال       ً حتليًال   COFI:FT/XVII/2019/Inf.11                             املستدامة. كذلك، توفر الوثيقة 

ّ                       البيانات، واجلهات الفاعلة الرئيســـــية املتدخلة، والســـــبل املمكنة لكيفية حتســـــني توفر بيانات حمّددة ملصـــــايد األمساك وتربية                                                                                   
                                      األحياء املائية على امتداد سالسل القيمة.

 
 المتصلة خدمات ال في التجارةخارطة طريق للعمل المستقبلي على 

 ألسماك وتربية األحياء المائيةمصايد اب
 

                                                                                                 باتت ســــــالســــــل القيمة العاملية هامة اليوم يف حتديد مالمح التجارة الدولية، وتنبثق من إنتاج جمزأ بشــــــكل متزايد   -  14
                                                                                                      ومشـــتت من الناحية اجلغرافية. وتضـــم ســـلســـلة القيمة العاملية جمموعة كاملة من األنشـــطة اليت تقوم هبا الشـــركات لتوصـــيل 

      مبعزل      قوم                      من أن ســـــلســـــلة القيمة ال ت   ا                                                           ً اخلدمة من املنشـــــأ إىل املســـــتهلكني النهائيني الذين يســـــتخدمونه. وانطالقً          املنتج أو 
                                                      ً       سالسل القيمة اخلاصة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية عامًة بأ�ا      وصف                                عن سالسل إمداد وقطاعات أخرى، ميكن 

      مرحلة   و   )  3                                      مرحلة اإلنتاج (أي الصــيد أو االســتزراع)؛ (  و   )  2        الصــيد؛ (               ) مرحلة ما قبل  1                            تتألف من ثالث مراحل رئيســية: (
              ما بعد الصيد.

 
          والعمالة                                   يف التنمية االقتصــــادية، واألمن الغذائي    ا   ً هامً    ا                                                ً تؤدي قطاعات مصــــايد األمساك وتربية األحياء املائية دورً   و   -  15

                              ّ         ة أن تزيد من فرص ســبل املعيشــة وحتّفز النمو                                                                 وســبل املعيشــة. وبإمكان إضــافة القيمة وتوليدها على امتداد ســالســل القيم
               يتلقى الصيادون                                                                                       االقتصادي. فاملكاسب االقتصادية على امتداد سالسل القيمة غري موزعة بالضرورة على حنو متكافئ، و 

                ً                                                          ً          على نطاق صــغري عادًة منافع اقتصــادية أقل من حيث كمية األموال اليت يكتســبو�ا. إضــافًة إىل ذلك،        األمساك        ســتزرعو  وم
                                                                                                       يضطلع الرجال والنساء بأدوار خمتلفة يف سالسل القيمة اخلاصة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية، حيث تشارك معظم 

 8            سالسل القيمة.   يف                                النساء يف مرحليت التجهيز والتسويق 
 

                                                              يف معظم األحيان من ظاهرة سلسلة القيمة. كما أن دمج اخلدمات والسلع           ً إمنا مهمًال    ا   ً حامسً    ا               ً ومتثل اخلدمات جزءً   -  16
   ي                                                        التمييز بينها. فالشــــــــركات يف القطاعات غري اخلدماتية، مثل قطاع   ا                       ً                  ً يف ســــــــالســــــــل القيمة يزداد أمهيًة، ومن الصــــــــعب أحيانً 

ّ     مصــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية، تشــــــــرتي وتنتج خدمات أكثر من قبل فيما تصــــــــّدر عد    ا                    ً أكرب من اخلدمات، وغالبً    ا ً دً                                                                       
 9 . "                                                   الظاهرة يف أغلب األحيان مبصطلح "حتويل العمليات إىل خدمات    ُ            ع. وُيشار إىل هذه  ل                     ضمن رزمة واحدة مع الس

 

                                                      
   -                                                                     بشأن السياسات ملصايد األمساك على نطاق صغري والتجارة يف تربية األحياء املائية       توصيات    -                                          ديناميكية سالسل القيمة والقطاع على نطاق صغري    8

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/fisheries/docs/Value_chain_dynamics_and_the_small-scale_sector.pdf..  
                       وقطاع األغذية الزراعية.                     ل العمليات إىل خدمات   حتوي                                 ). أضف اخلدمات فقط. دراسة حالة عن     2013                    اجمللس الوطين للتجارة (    9
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        ، وأوجه                          اخلدمات املتصلة مبصايد األمساك                                                              ومع مراعاة النتائج اليت خلصت إليها مشاورة اخلرباء بشأن التجارة يف   -  17
ّ                                                                         ما خيّص إمكانية تقدمي خدمات تكميلية من خالل ســـــالســـــل القيمة اخلاصـــــة مبصـــــايد األمساك وتربية                   التآزر اإلضـــــافية يف     

            . وســـوف تدعم                          اخلدمات املتصـــلة مبصـــايد األمساك                                                              األحياء املائية، تعتزم املنظمة االســـتمرار يف وضـــع وثيقة عن التجارة يف 
                                             ، وإمداد اخلدمات على امتداد سالسل القيمة اخلاصة     منها      نامية           البلدان ال       ال سيما                                         هذه الوثيقة املشاركة املتزايدة للبلدان، و 

  . ا                              ً معلومات وبيانات أكثر دقة وحتديدً            احلصول على        عن تيسري                                       ً مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية فضًال 
 

                                    وتربية األحياء املائية قد يســـاعد يف فهم                            اخلدمات املتصـــلة مبصـــايد األمساك                                  كما أن تقييم قيمة وتأثري التجارة يف   -  18
                    والتجارة هبا يف مراحل     ها     إلنتاج      ٍ وفرصٍ                                       ٍ على حنو أفضــــل وما يســــتتبعها من انعكاســــاتٍ                            اخلدمات املتصــــلة مبصــــايد األمساك

                  يف توجيه القرارات   ا                                                                                     ً خمتلفة على طول سالسل القيمة اخلاصة مبا قبل الصيد، والصيد وما بعد الصيد. وهذا قد يساعد أيضً 
                      وتربية األحياء املائية                            اخلدمات املتصــــــــلة مبصــــــــايد األمساك                                              بشــــــــأن الســــــــياســــــــات، ويســــــــمح للبلدان، أكانت تســــــــتفيد من 

ّ                                                               أو تقّدمها، من تصميم وتنظيم أنشطتها لتعظيم مكاسب الرفاه النامجة عنها.        
 

ّ  ، وســـوف يشـــّكل ا   ً اديً     اقتصـــ   ا                                                                 ً وســـوف يســـتند هذا التقييم على األمهية اليت تتســـم هبا اخلدمات باعتبارها حمفزً   -  19       ً أداةً            
ّ                                                                    هامة لتعظيم التنســـيق بني خمتلف مقّدمي اخلدمات يف مرحلة حمددة من ســـلســـلة اإلمداد، وخباصـــة إذا كانت رقعة اإلنتاج                                

                            جمموعة من اخلدمات األســــــــاســــــــية مثل                                      املســــــــاندة يف ســــــــالســــــــل القيمة العاملية فتشــــــــمل    ّ          . وأّما اخلدمات  ا            ً واســــــــعة جغرافيً 
       اخلدمات        كما أن    .          التجارية                   أخرى يف جمال األعمال                                وخدمات أجهزة الكومبيوتر وخدمات      الية،                      االتصــــاالت، والتأمني، وامل

                                              ّ   الســــــــــلع تعتمد على مدخالت اخلدمات الكفؤة. كما أن توفّر                                تنافســــــــــية ســــــــــالســــــــــل القيمة العاملية يف      إىل أن    ا        ً مهمة نظرً 
                                                           عن سعرها وجودهتا، تشكل مجيعها عوامل أساسية يف حتديد التنافسية.             ً اخلدمات، فضًال 

 
                                                                                         ويف جمال البيانات وجتميع اإلحصــــاءات، ســــوف تعزز املنظمة تعاو�ا مع منظمات دولية أخرى من أجل معاجلة   -  20

            تدفقات جتارة                               وتربية األحياء املائية حبيث تعكس                            اخلدمات املتصـــــــلة مبصـــــــايد األمساك                         الفجوات اإلحصـــــــائية يف تصـــــــنيف 
                                 اخلدمات وتزيد من شفافية البيانات.

 
   ً                                                                                      ضــافًة إىل ذلك، ســوف تراعي املنظمة يف عملها املســتقبلي أمهية وجود بيئة ســياســاتية إجيابية للخدمات من     وباإل  -  21

   يد             ّ                                                                                    أجل زيادة توفّرها، األمر الذي قد يســـــمح للشـــــركات والبلدان تعزيز القيمة املضـــــافة يف ســـــالســـــل القيمة اخلاصـــــة مبصـــــا
                             األمساك وتربية األحياء املائية. 

 
 


