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 األسماك مصايد لجنة
 اللجنة الفرعية المختصة بتجارة األسماك

 الدورة السابعة عشرة

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

 الموضوعات العالمية والعمل مع المنظمات الدولية
 

 موجز

ي تضطلع به منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) يف سياق الربامج ذهذه الوثيقة عرضًا عامًا مقتضبًا للعمل التقدم 
وال سيما العاملية، وال سيما أهداف التنمية املستدامة ومبادرة النمو األزرق، ومع املنظمات واهليئات الدولية األخرى، 

 تلك اليت هي يف أسرة األمم املتحدة.
 

إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية لدى املنظمة بتنفيذ معظم العمل مباشرة وغالبًا بالتعاون مع  وقد قامت
وإدارة الزراعة  ،وإدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وحدات أخرى يف املنظمة كمكتب الشؤون القانونية واألخالقية

 ومحاية املستهلك.
 يقترح اتخاذها من جانب اللجنة الفرعية ياإلجراءات الت

  مع مبادرة املنظمة للنمو األزرق يف فرتة السنتني؛ أحرزاألخذ علًما بالتقدم الذي 

 واإلقرار باجلهود املبذولة ملواءمة عمل املنظمة مع أهداف التنمية املستدامة؛ 

  لية األخرى؛واألخذ علًما بالتقدم الذي أحرز بالتعاون مع املنظمات واهليئات الدو 

  األخرى اليت ميكن أن تستفيد املنظمة منها الدولية وتقدمي التوجيهات بشأن املنظمات أو اهليئات أو املبادرات
 يف عملها املتعّلق بتجارة األمساك.
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 مقدمة
تتمتع مصــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية حقاً بطابع عاملي وتؤدي جتارة األمساك دوراً مهماً يف ربط خمتلف  -1

. نين واملســــتهلكيواملصــــدر  واملســــتوردينالســــياســــات ووكاالت الرقابة  ين وواضــــعي واجملهز نياملنتج أيأصــــحاب املصــــلحة، 
ج أكثر تكامالً يف التعامل مع التجارة وإدارة املوارد، وإدارة املناطق هذا الســــــــــياق، تواصــــــــــل املنظمة جهودها لتنفيذ �ُ  ويف

 وسبل كسب العيش، واألمن الغذائي والتغذية، وسالسل القيمة، والنظم الغذائية. ،الساحلية، وتربية األحياء املائية
 
ـــــــــــــــــلوأهدافها للتنمية املســــتدامة ا 2030وترتبط األنشــــطة بشــــكل متزايد خبطة عام  -2  14ا األهداف ســــيم ، وال17ـ

(االستهالك واإلنتاج املستدامني)  12(العمل الالئق ومنو االقتصاد) و 8(القضاء التام على اجلوع) و 2حتت املاء) و (احلياة
 (عقد الشراكات لتحقيق األهداف). 17و
 
أوجه ويف هذا الســــــــــــــياق العاملي، ال بد من أن تعمل منظمة األغذية والزراعة مع منظمات دولية أخرى لزيادة  -3

تواصـــل املنظمة تعاو�ا مع العديد من وكاالت األمم املتحدة واهليئات الدولية األخرى  لذلكالتكامل وتقليل االزدواجية، و 
 ال سيما يف أنشطتها لبناء القدرات ووضع املعايري. ،اليت تعمل على قضايا متعلقة بالتجارة الدولية يف األمساك

 
 الموضوعات العالمية

 اللجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية التابعة للجنة مصايد األسماك
 
 التـــابعـــة للجنـــة مصــــــــــــــــايـــد األمســـاك خالل الـــدورة العـــاشــــــــــــــرة للجنـــة الفرعيـــة املختصــــــــــــــــة برتبيـــة األحيـــاء املـــائيـــة -4

شــأن قضــايا )، شــدد األعضــاء على أمهية الوصــول إىل األســواق وجدوى عمل املنظمة ب2019أغســطس/آب  (تروندهامي،
ما بعد الصـــيد، وال ســـيما احلد من الفاقد واملهدر، وأمهية صـــغار املنتجني واملســـامهة اإلجيابية لرتبية األحياء املائية يف األمن 
الغذائي وســــــــبل كســــــــب العيش؛ وســــــــّلطوا الضــــــــوء على عمل املنظمة يف تتبع بيانات الســــــــوق والبيانات التجارية املتعّلقة 

 شمل السلع األساسية ذات الصلة برتبية األحياء املائية.يمكية، مقرتحني توسيع نطاق تغطيته لباألمساك واملنتجات الس
 
القيمة بشـــأن صـــلة العلومات ذات املاللجنة الفرعية املختصـــة برتبية األحياء املائية أيضـــاً باحلاجة إىل توفري  أقرتو  -5

ســــــاليب لتحســــــني األيهية بشــــــأن رصــــــد املتناول الغذائي، و توجالطوط اخلالتغذوية ملختلف منتجات تربية األحياء املائية، و 
كفاءة ســـلســـلة القيمة وتعزيز القدرة على تقييم جودة منتجات تربية األحياء املائية. وطلب األعضـــاء إىل املنظمة مواصـــلة 

عالقات النســـــاء والشـــــباب يف الســـــياســـــات، وتوفري فهم أفضـــــل لل تشـــــركوتعزيز إجراءات الدعم الفين وبناء القدرات اليت 
املعّقدة بني التغذية، والفقر، واملســــــاواة بني اجلنســــــني، والشــــــباب، واملنافســــــة على املوارد النادرة (املياه واألراضــــــي واملناطق 

 الساحلية وغريها) وتغّري املناخ.
 
 عالوة على ذلك، قامت اللجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية مبا يلي: -6
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تســـاعد األعضـــاء يف من شـــأ�ا أن ذايت التقييم مفيدة للأداة كمبدونة الســـلوك بشـــأن الصـــيد الرشـــيد   إلقرارا •
توفري املزيد من الدعم لتنمية تربية األحياء املائية وحتقيق أهداف لتطوير التوجيهات الســياســاتية ذات الصــلة 

اء االستقصاءات من أجل تيسري مجع املعلومات التنمية املستدامة. ومت اقرتاح تعديالت حمتملة على أداة إجر 
 وجتّنب االزدواجية يف أسئلة الدراسة االستقصائية ملدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد؛

والرتحيب بوضــــــــع اللمســــــــات األخرية على تقرير حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل والثناء  •
 على املنظمة لقيامها بذلك؛

 وافقة على الوحدات املواضيعية املقرتحة للخطوط التوجيهية لرتبية األحياء املائّية املستدامة.وامل •
 
 .COFI:FT/XVII/2019/Inf.4وميكن االطالع على التقرير الكامل للدورة يف الوثيقة  -7
 

 مبادرة النمو األزرق
 
باعتبارها وسيلة لتحقيق التنمية املستدامة النمو األزرق و االقتصاد األزرق  ج�ُ  يتزايد االهتمام حول العامل بتطبيق -8

واســـــــتعادة صـــــــحة  ،.)هاواســـــــو للقطاعات القائمة على املوارد املائية (مثل الســـــــياحة، والنقل البحري، ومصـــــــايد األمساك، 
وإعادة حتديد عالقة اإلنسان باحمليطات. وعلى الرغم من أن الُنهج ختتلف عن بعضها البعض،  يف الوقت نفسه، يطاتاحمل
أ�ا تتسم بصورة عامة بطابع مشرتك بني القطاعات وتقوم على فكرة أن التنسيق بني القطاعات يؤدي إىل نتائج أكرب ال إ

من حمصـــلة أجزائه. وهتدف ُ�ج االقتصـــاد األزرق أيضـــاً إىل توليد املنافع عرب الركائز الثالث للتنمية املســـتدامة، مبا يف ذلك 
 ماعية.املنافع البيئية واالقتصادية واالجت

 
ســـــالســـــل القيمة، وتعمل مع  تضـــــمنوتقّر املنظمة بتزايد االهتمام والوعي بُنهج النمو األزرق، ال ســـــيما عندما ت -9

هذه الُنهج مجيع أصــحاب املصــلحة. وتشــمل مشــاريع النمو األزرق  شــملالعديد من البلدان األعضــاء للحرص على أن ت
الشـــــباب، والســـــكان األصـــــليني ليتمكن اجلميع من االســـــتفادة من يف الكثري من األحيان صـــــغار الصـــــّيادين، والنســـــاء، و 

االنتقال إىل النمو األزرق من غري تعريض اســــــــــتدامة املوارد للخطر. وتتمتع مبادرة املنظمة للنمو األزرق خبصــــــــــائص فريدة 
الداخلية وحىت على  على املياهأيضــــــــــــــاً متّيزها عن الُنهج والتطبيقات األخرى حيث إ�ا ال ترّكز على احمليطات فقط، بل 

املناطق اليت تعاين من ندرة املياه. وترمي املبادرة إىل تعزيز النمو املســتدام والشــامل وإىل عدم التوقف فقط على محاية البيئة 
مصـــايد بشـــكل رئيســـي كما هي احلال يف العديد من ُ�ج االقتصـــاد األزرق األخرى. وتتناول مبادرة املنظمة للنمو األزرق 

تربية األحياء املائية من منظور ســــــلســــــلة القيمة، وحتاول يف الوقت نفســــــه إجياد ســــــبل حتقيق التآزر مع قطاعات األمساك و 
 أخرى، مبا فيها القطاعات الزرقاء الناشئة مثل السياحة والنقل البحري، بطريقة مدروسة وقائمة على األدلة. 

 
لى املســــــــــــــتويات الدولية واإلقليمية والوطنية. فعلى ع اكبريً   ا، تقدمً 2014عام  إطالقهاوقد حققت املبادرة منذ  -10

عرب إدماج  ونّقحتها املســــــــــــــتوى الدويل، حددت املبادرة منهجيتها من أجل االضــــــــــــــطالع بالعمل يف جمال النمو األزرق
الصــــــــــــــكوك القائمة التابعة للمنظمة. ويقوم �ج النمو األزرق بإدماج واالســــــــــــــتفادة من الصــــــــــــــكوك من قبيل ُ�ج النظم 

واخلطوط التوجيهية  ،واخلطوط التوجيهية اخلاصــــــة بســــــلســــــلة القيمة ،ولوجية يف مصــــــايد األمساك وتربية األحياء املائيةاأليك
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لتعبئة املوارد املالية من أجل دعم انتقال اجملتمعات احمللية  RuralInvestملصايد األمساك الصغرية النطاق، وجمموعة أدوات 
ألخرى لتنويع ســـــــبل كســـــــب العيش. ويوّلد هذا الدمج يف الكثري من األحيان أوجه إىل مناذج أكثر اســـــــتدامة، واألدوات ا

فرصــــــــــاً جديدة للعمل  يتيحتآزر بني قطاعات الصــــــــــيد والقطاعات الســــــــــياحية اآلخذة يف النمو حول العامل، األمر الذي 
هو مؤمتر كينيا و اد األزرق، الالئق. عالوة على ذلك، قدمت املنظمة مسامهة مهمة يف أول اجتماع دويل كبري حول االقتص

، عرب اســتضــافة أحداث عديدة تتعّلق 2018حول االقتصــاد األزرق املســتدام الذي عقد يف نريويب يف نوفمرب/تشــرين الثاين 
 .، واملشاركة فيهابرتبية األحياء املائية وتعبئة املوارد املالية واملوضة الزرقاء

 
يف تركيا واجلزائر وتونس، وهو  2018ق برنامج األمل األزرق للتعاون الفين عام مت إطال وعلى املســــــــــــتوى اإلقليمي، -11

يرّكز على حتقيق النمو املســــــتدام من خالل تطبيق �ج النظم األيكولوجية يف مصــــــايد األمساك، ومنهجيات ســــــلســــــلة القيمة 
، أطلقت 2019مساك. ويف عام الشــاملة، وتنويع ســبل كســب العيش من صــيد األمساك، ال ســيما من خالل ســياحة صــيد األ

مبادرة مصـــــايد األمساك الســـــاحلية اليت ميوهلا مرفق البيئة العاملية يف كابو فريدي والســـــنغال وكوت  للنمو األزرق املنظمةمبادرة 
 أيضاً، 2019تعزيز النمو األزرق يف هذه البلدان من خالل حتسني إدارة مصايد األمساك وسالسل القيمة. ويف عام لديفوار، 

من أمانة جمموعة دول أفريقيـا والبحر الكـارييب واحمليط اهلادئ، بتنظيم حلقـات عمـل يف كل من هذه  قامت املنظمـة بدعمٍ 
األقاليم مع الرتكيز على النهوض بالنمو األزرق من خالل تطوير ســـــــــالســـــــــل القيمة املســـــــــتدامة والشـــــــــاملة ودعم أمانة اهليئة 

 أول مؤمتر إقليمي بشأن االقتصاد األزرق للبلدان األعضاء فيها. تعقد لكياحلكومية الدولية املعنية بالتنمية 
 

االســــــــــــــتثمـــاريـــة  احلـــافظـــةو وعلى املســــــــــــــتوى الوطين، دعمـــت مبـــادرة النمو األزرق: تنفيـــذ ميثـــاق النمو األزرق  -12
ة )؛ وحتــديــد املعــايري الــدوليــ2017فريدي من خالل احلصــــــــــــــول على دعم مصــــــــــــــرف التنميــة األفريقي (بــدايــة عــام  لكــابو

الوطنية لالقتصــــاد األزرق يف مدغشــــقر  االســــرتاتيجية)؛ ووضــــع 2018الســــرتاتيجية النمو األزرق يف املغرب (أبريل/نيســــان 
متعددة القطاعات يف تركيا وتونس واجلزائر من خالل مبادرة األمل األزرق  ية)؛ ووضـــــــع خطط اســـــــتثمار 2018(مايو/أيار 

)؛ واحلوار بشأن 2018حول االقتصاد األزرق يف كينيا (نوفمرب/تشرين الثاين  )؛ واملؤمتر الدويل2018(أكتوبر/تشرين األول 
االقتصــــاد األزرق يف بنغالديش، ال ســــيما يف ســــياق مشــــروع مصــــايد األمساك الســــاحلية والبحرية املســــتدامة (مارس/آذار 

 مو األزرق.من مجلة عدد من احلوارات واالجتماعات األخرى املتعّلقة باالقتصاد األزرق والن ؛)2019
 

 أهداف التنمية المستدامة
 

اليت تعد أهدافاً عاملية وافق مجيع  17ـــــــــــــــلعلى أهداف التنمية املستدامة ا 2030تقوم خطة التنمية املستدامة لعام  -13
األعضاء يف األمم املتحدة على السعي إىل حتقيقها وتنفيذها. وتساهم أهداف التنمية املستدامة يف تشكيل خطط التنمية 

رّكز على القضـــاء على الفقر جبميع أشـــكاله واحلد من عدم املســـاواة والتصـــدي ي ر ســـياســـايت جديداطإ عرب حتديد القطرية
 امقصـــــدً  169للتنمية املســـــتدامة و اهدفً  17لتغّري املناخ، مع وضـــــع التنمية الشـــــاملة يف صـــــلب مجيع الســـــياســـــات. وهناك 

نمية االجتماعية واالقتصــادية والبيئية. وتقوم منظمة األغذية ذي الصــلة من شــأ�م رصــد التقدم يف حتقيق الت ارً مؤشــ 232و
الذي يتمثل يف  14بدور الوكالة الراعية املســـــؤولة عن رصـــــد أربعة مؤشـــــرات تتعّلق هبدف التنمية املســـــتدامة  اوالزراعة حاليً 

  دامة"، والتبليغ عنها."حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام لتحقيق التنمية املست
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. ابيولوجيً نســبة األرصــدة الســمكية ضــمن املســتويات املســتدامة  1-4-14ويقيس مؤشــر هدف التنمية املســتدامة  -14
. ا، على أ�ا مســتدامة بيولوجيً ة القصــوى أو تتجاوزهاملســتدام الغلةوتصــّنف األرصــدة الســمكية اليت تبلغ وفرهتا مســتوى إنتاج 

. ابيولوجيً ، تعترب األرصـــــــدة غري مســـــــتدامة الغلة املســـــــتدامة القصـــــــوىض الوفرة دون مســـــــتوى إنتاج ويف املقابل، عندما تنخف
والحتســـــــاب هذه النســـــــبة، جيب وضـــــــع قائمة مرجعية باألرصـــــــدة وتقييم حالة كل رصـــــــيد وفقاً ملنهجيات متفق عليها. ويف 

اهنة جلميع األرصدة الواردة يف القائمة املرجعية. ألرصدة من أجل تشخيص احلالة الر االظروف املثالية، هناك حاجة إىل تقييم 
وحيتاج تقييم األرصـــــــدة إىل البيانات اإلحصـــــــائية عن املصـــــــيد وعن جهود الصـــــــيد، ومؤشـــــــرات قياس تاريخ ُعمر األرصـــــــدة 

لى الســـــــمكية، واملعايري الفنية لســـــــفن الصـــــــيد، اليت ليســـــــت متوافرة يف الكثري من احلاالت. وباإلضـــــــافة إىل الطلب الكبري ع
يف املائة فقط من املصـــــيد  25البيانات، حيتاج تقييم األرصـــــدة إىل مهارات النمذجة الرقمية. ونتيجة لذلك، يأيت اليوم حوايل 

، مهمة بعد رصـــــــدة اليت مل ختضـــــــع للتقييمالعاملي من األرصـــــــدة اليت مت تقييمها رقمياً. وتعد طريقة تقييم العدد الكبري من األ
 ،1-4-14ولتنفيذ مؤشر هدف التنمية املستدامة . بشكل ملحوظ زيادة حجم األرصدة املبّلغ عنهاصعبة جداً ولكن ضرورية ل

بذلت املنظمة جهداً كبرياً للمحافظة على املنهجيات احلالية لتقييم األرصــدة، وطّورت يف الوقت نفســه أســاليب جديدة قابلة 
اليت تفتقر إىل القدرات. وقد خصــصــت املنظمة قدراً كبرياً من نات حمدودة عنها و اللتطبيق على مصــايد األمساك اليت تتوافر بي

املوارد البشــــــرية واملالية خالل العقد األخري لتطوير أســــــاليب جديدة من أجل توســــــيع نطاق تقييمها ورصــــــد حالة األرصــــــدة 
، أدى التقدم الرتاكمي الســــــــمكية يف العامل. وعلى الرغم من أنه مل يتم إجياد أســــــــلوب موثوق وقابل للتطبيق عاملياً حىت اآلن

واإلجنازات اليت حتققت إىل الوصـــــول إىل مرحلة تشـــــهد بروز أســـــلوب حمتمل. وتتعاون املنظمة اآلن مع مؤســـــســـــات خارجية 
. باإلضــــــــــافة إىل ذلك، تعمل املنظمة على 2020إلنتاج هذا األســــــــــلوب الذي يفرتض أن يكون جاهزاً لالختبار حبلول عام 

ين هتدف إىل توفري اخلطوط التوجيهية ألصـــــــحاب املصـــــــلحة من أجل رفع التقارير بشـــــــأن هدف وضـــــــع دورة للتعّلم اإللكرتو 
 .2020بداية عام /2019ويتوقع أن تصدر يف �اية عام  1-4-14التنمية املستدامة 

 
الذي  1-7-14وقد صـــممت املنظمة مؤخراً ووضـــعت منهجية معرتف هبا دولًيا ملؤشـــر هدف التنمية املســـتدامة  -15

ســــــامهة االقتصــــــادية اليت تقدمها املوارد البحرية يف االقتصــــــادات الوطنية من خالل مصــــــايد األمساك، وذلك عرب يرصــــــد امل
احتسـاب مصـايد األمساك املسـتدامة كنسـبة من الناتج احمللي اإلمجايل. وتقوم املنهجية على معايري دولية مثل: الناتج احمللي 

واالســـتدامة البيولوجية لألرصـــدة الســـمكية. وتقوم الوكاالت الدولية، وواضـــعو اإلمجايل، والقيمة املضـــافة ملصـــايد األمساك، 
الســــــــياســــــــات واهليئات العامة، من مجلة أطراف أخرى، باســــــــتخدام مجيع هذه املدخالت لتوجيه عملييت صــــــــنع القرارات 

صورة ذات صلة أن يعطي  ؤشر رصد املسامهة االقتصادية اليت تقدمها مصايد األمساك املستدامة،مل والتخطيط هلا. وميكن
عن أمهية مصــايد األمساك يف االقتصــادات الوطنية، مما يضــمن ختصــيص املوارد اليت قد تعود بالفائدة على القطاع على حنو 

لينطبق  1-7-14أكثر توازناً. ونظراً إىل الطابع العاملي ألهداف التنمية املستدامة، مت وضع مؤشر هدف التنمية املستدامة 
دد ممكن من البلدان، مع إبقاء أي متطلبات إضــــــافية لرفع التقارير عند حدها األدىن عرب اســــــتخدام البيانات على أكرب ع

 املقبولة دولياً واملتاحة بالفعل الحتساب املؤشر.
 

إىل قياس التقدم احملرز من جانب البلدان يف مدى تنفيذ  1-6-14ويســــــــعى مؤشــــــــر هدف التنمية املســــــــتدامة   -16
رامية إىل مكافحة الصـــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم باالســـــــــتناد إىل ردود األعضـــــــــاء على الصـــــــــكوك الدولية ال

االستبيان لرصد تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك الدولية ذات الصلة. ويشمل املؤشر مخسة متغّريات 
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يد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، مع مراعاة لكل منها تبعاً ألمهيتها يف القضــــاء على الصــــ 1مت إســــناد وزن ترجيحي
جماالت التداخل بني بعض الصــكوك. ويســعى املؤشــر إىل تقييم مســتوى التنفيذ يف كل متغّري من املتغّريات يف الســياســات 

بيان والتشــريعات واإلطار املؤســســايت والعمليات واإلجراءات. وتتاح نقاط املؤشــر كل ســنتني بعد صــدور كل طبعة من اســت
 مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد.

 
املتعّلق بالتقدم الذي حترزه البلدان يف مدى تطبيق إطار  1-ب-14ويتم تقييم مؤشــــــر هدف التنمية املســــــتدامة  -17

مؤســســي، باالســتناد إىل ثالثة أســئلة عن تنفيذ اســتبيان مدونة الســلوك بشــأن الصــيد الرشــيد، و  ســياســايت ،تنظيمي ،قانوين
اء مرّة كل ســــنتني. وتشــــكل هذه األســــئلة مؤشــــرات غري مباشــــرة على اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق جييب عليها األعضــــ

) وجود قوانني أو أنظمة أو سياسات 1وصول صغار الصيادين إىل املوارد البحرية وإىل تيسريها، وتتعّلق األسئلة مبا يلي: (
) وأي مبادرات 2صـــــايد األمساك الصـــــغرية احلجم؛ (أو خطط أو اســـــرتاتيجيات تســـــتهدف أو تُعىن بشـــــكل حمدد بقطاع م

حمددة جارية لتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية بشـــأن مصـــايد األمساك الصـــغرية النطاق يف ســـياق األمن الغذائي والقضـــاء 
على  يساهم من خالهلا الصيادون والعاملون يف جمال األمساك ات) ووجود آلي3على الفقر (اخلطوط التوجيهية الطوعية)؛ (

ب يتعّلق باملوارد البحرية فقط، جيب -14نطاق صــغري يف عمليات صــنع القرارات. وحىت لو كان هدف التنمية املســتدامة 
أن يوّجه مقصــــــده ومؤشــــــره العمل أيضــــــاً يف ما خيص مصــــــايد األمساك الداخلّية الصــــــغرية النطاق اليت تؤدي دوراً مماثالً يف 

ء على الفقر. وتسـاعد املنظمة أعضـاءها والشـركاء اآلخرين على تكوين فهم أفضل حتقيق األمن الغذائي والتغذوي والقضـا
 هناك دورة للتعّلم اإللكرتوين متاحة على اإلنرتنت بست لغات.و ب ورفع التقارير بشأنه، -14هلدف التنمية املستدامة 

 
 التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية األخرى

 العالميةالدستور الغذائي ومنظمة الصحة 
 

تعمل منظمة األغذية والزراعة مع منظمة الصــــــــــحة العاملية لتقدمي املشــــــــــورة العلمية إىل هيئة الدســــــــــتور الغذائي.  -18
املخرجات الرئيسية "التوجيهات الفنية لتطوير اجلوانب املتعلقة مبناطق الرتبية يف  توخالل الفرتة الفاصلة بني الدورات، مشل

برامج إصـــــــــحاح الرخويات الثنائية الصـــــــــمامات" اليت ُنشـــــــــرت مؤخراً واليت طلبتها جلنة الدســـــــــتور الغذائي املعنية باألمساك 
اعة ومنظمة الصـــــحة العاملية بشـــــأن ســـــالمة واملنتجات الســـــمكية؛ وتنظيم اجتماع خرباء مشـــــرتك بني منظمة األغذية والزر 

وجودة املياه املســـــتخدمة يف إنتاج األغذية وجتهيزها، من أجل توفري املشـــــورة يف ما خيص املســـــائل املتعّلقة باســـــتخدام مياه 
لزراعة الذي ســــــــــيثمر عن تقرير مشــــــــــرتك بني منظمة األغذية واو البحر وإدارة املياه ملصــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية، 

ومنظمة الصــــــحة العاملية يكون من شــــــأنه توفري األســــــاس الالزم لتوجيه عملية إعداد نصــــــوص الدســــــتور الغذائي املناســــــبة 

                                                      
يف املائة)؛ واالنضـــــــمام إىل اتفاق األمم املتحدة  10وتنفيذها (وزن ترجيحي نســـــــبته  1982االنضـــــــمام إىل اتفاقية األمم املتحدة بشـــــــأن قانون البحار لعام   1

وين دون إبالغ ودون يف املائة)؛ ووضـــع وتنفيذ خطة عمل وطنية ملكافحة الصـــيد غري القان 10وتنفيذه (وزن ترجيحي نســـبته  1995لألرصـــدة الســـمكية لعام 
االتفاق بشـــــــأن  واالنضـــــــمام إىليف املائة)؛  30تنظيم متشـــــــياً مع خطة العمل الدولية ملنع الصـــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم (وزن ترجيحي نســـــــبته 

يف املائة)؛  30وتنفيذه (وزن ترجيحي نسبته  2009لعام  التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه
واخلطوط التوجيهية الطوعية للمنظمة بشـــــــــــــأن أداء دولة العلم  1993وتنفيذ مســـــــــــــؤوليات دول العلم يف ســـــــــــــياق اتفاق االمتثال ملنظمة األغذية والزراعة لعام 

 يف املائة). 20ترجيحي نسبته  (وزن
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ولتقدمي املشـــــورة إىل الدول األعضـــــاء؛ وتنظيم اجتماع خرباء بشـــــأن التســـــمم بالســـــيكواتريا بناء على طلب جلنة الدســـــتور 
الذي ســــيثمر أيضــــاً عن تقرير مشــــرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصــــحة الغذائي املعنية بامللوثات يف األغذية، و 

العاملية يكون من شــــأنه توفري األســــاس الالزم لتوجيه عملية إعداد نصــــوص الدســــتور الغذائي املناســــبة ولتقدمي املشــــورة إىل 
 الدول األعضاء.

 
مع املنظمة العاملية لصحة احليوان من أجل عن كثب منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية وتعمل  -19

االستجابة على املستوى العاملي خلطر مقاومة مضادات امليكروبات عرب املشاركة يف مبادرات عاملية متعّلقة مبقاومة مضادات 
ألغذية ، تعمل منظمة ااامليكروبات وتنسيقها على مستوى واجهة االتصال للحيوان واإلنسان والنظم اإليكولوجية. وأخريً 

والزراعة ومنظمة الصحة العاملية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجلنة اليونسكو احلكومية الدولية لعلوم احمليطات من أجل 
تطوير اسرتاتيجية عاملية مشرتكة بني الوكاالت تتعّلق بالسيكواتريا ومن أجل إنشاء نظام عاملي لإلنذار املبكر بسالمة األغذية 

 لطحالب الضارة والسموم البحرية.يعىن بتفشي ا
 

 منظمة العمل الدولية
 

لقد كان التعاون بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية خالل فرتة السنتني متواصًال ومنتجاً. وقد  -20
املسامهات  شارك املمثلون عن أمانة كل منظمة يف عدد من االجتماعات واحلوارات يف املقار الرئيسية ويف امليدان، وقدموا

 الفنية والبيانات إلعداد الوثائق واخلطوط التوجيهية.
 

 المنظمة البحرية الدولية
 

بناء على طلب جلنة مصايد األمساك يف دورهتا الثالثة والعشرين، عملت أمانتا املنظمة البحرية الدولية ومنظمة  -21
نظمة البحرية الدولية املمنظمة األغذية والزراعة و األغذية والزراعة معًا على إنشاء جمموعة العمل املخّصصة املشرتكة بني 

. واجتمعت 2000واملعنية بالصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم واملسائل ذات الصلة يف أكتوبر/تشرين األول 
 25و 23األخري يف توّرميولينوس، إسبانيا بني  اجتماعها مع انعقادجمموعة العمل املخصصة هذه ثالث مرات منذ إنشائها، 

 وتوسيع نطاقه ليشمل للمرّة األوىل منظمة العمل الدولية. 2019أكتوبر/تشرين األول 
 

وقد عاجلت جمموعة العمل املخصصة العديد من الشواغل املشرتكة املتعّلقة بأعالم املواءمة، وإعادة حتديد علم  -22
ل العلم ودول امليناء، وغريها من املسائل السفن اليت متارس الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، ومسؤوليات دو 

جمموعة العمل املخصصة  أجرهتااملتعّلقة بالصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. وأدت نتائج املناقشات األخرية اليت 
وسفن  طن 100إىل توسيع نطاق مشروع الرتقيم يف املنظمة البحرية الدولية ليشمل مجيع سفن الصيد اليت تتخطى محولتها 

مرتًا. وقد شّكل ذلك تطورًا مهمًّا بالنسبة إىل  12الصيد العاملة يف املياه خارج واليتها الوطنية واليت ويبلغ طوهلا الكلي 
السجل العاملي لسفن الصيد وسفن النقل املربّدة وسفن التموين، واالتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد 

 ون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، والصكوك واملبادرات الدولية األخرى ذات الصلة.غري القانوين د
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تفاق كيب تاون، مبا يف ذلك ال الرتويجوتقدم منظمة األغذية والزراعة املساعدة للمنظمة البحرية الدولية من أجل  -23
د والصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم الدعم للمؤمتر الوزاري بشأن سالمة سفن الصيتقدمي من خالل االتصاالت و 

. وجيري االضطالع بأنشطة مشرتكة أخرى مع املنظمة 2019أكتوبر/تشرين األول  23و 21يف توّرميولينوس، إسبانيا، بني 
اخلامس لسالمة  البحرية الدولية يف ما يتعّلق مبسائل السالمة يف البحار، وال سيما متابعة القضايا اليت تناوهلا املؤمتر الدويل

 .2018وصحة قطاع مصايد األمساك الذي عقد يف يونيو/حزيران 
 

من التلوث  اكبريً   ايف ما يتعّلق مبعدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة اليت تشكل جزءً  والعمل التعاوين جارٍ  -24
التوجيهية الطوعية ملنظمة األغذية والزراعة  البحري باملواد البالستيكية. وسامهت املنظمة البحرية الدولية يف صياغة اخلطوط

لبناء  اإلقليمية وتدعم تنفيذ هذه اخلطوط التوجيهية من خالل حلقات العمل 2018بشأن وسم معدات الصيد لعام 
ء التابعة لفريق اخلربا 43، أنشأت املنظمة البحرية الدولية ومنظمة األغذية والزراعة جمموعة العمل 2019القدرات. ويف عام 

"مصادر النفايات البحرية مبا فيها معّدات الصيد وغريها ــــــــباليت تعىن و املشرتك املعين باجلوانب العلمية حلماية البيئة البحرية، 
 .2019من النفايات املتعّلقة بالشحن" واليت عقدت اجتماعها األول يف أكتوبر/تشرين األول 

 
 االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

 
يف األلفية األخرية،  هاتم التبليغ عن انقراض األمساك العظمية البحرية بسبب اإلفراط يف صيدعلى الرغم من أنه مل ي -25

يشكل تزايد خطر حدوث ذلك يف النظم املائية حاليًا موضوعًا ساخنًا يف وسائل اإلعالم. ويتم تسليط الضوء على هذا 
يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية اخلطر يف التقرير األخري للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات 

الذي ينشر أرقاماً مستمدة من القائمة احلمراء لالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة. وتعتمد القائمة احلمراء هذه على عملية تقييم 
 لتحديد األنواع اليت حتتاج إىل جهود مستهدفة السرتدادها.

 
عة مرّتني يف السنوات القليلة األخرية استخدام مؤشر القائمة احلمراء كمؤشر وقد اقرتح االحتاد الدويل حلفظ الطبي -26

واملتعّلق حبالة األرصدة السمكية  4-14تكميلي ملؤشر منظمة األغذية والزراعة اخلاص هبدف التنمية املستدامة 
تصنيفات خماطر األنواع عرب النظر املتعّلق مبصايد األمساك). ويدل مؤشر القائمة احلمراء على االجتاه السائد يف  (املقصد

يف تقييمات القائمة احلمراء مع مرور الوقت. واليوم هناك القليل نسبيًا من األنواع املائية املستغّلة الذي يطرأ يف التغيري 
االحتاد  ألغراض جتارية اليت ميلك االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة بيانات بشأن مؤشر القائمة احلمراء اخلاص هبا. ولكن يقرتح

ة من األمساك لالدويل حلفظ الطبيعة إجراء املزيد من عمليات إعادة تقييم القائمة احلمراء لفروع حيوية تصنيفية كام
 األمساك املستغّلة وغري املستغّلة) بغية التمكن من إعداد التقارير على نطاق أوسع يف املستقبل. (أنواع

 
نة مصــــايد األمساك، بتشــــكيل جمموعة عمل خمصــــصــــة مع االحتاد وقامت منظمة األغذية والزراعة، بتوجيه من جل -27

الدويل حلفظ الطبيعة من أجل العمل على هذه املســـــــــائل وعلى ســـــــــلســـــــــلة من املســـــــــائل األخرى، مبا يف ذلك املســـــــــاعدة 
والنباتية الربية  اتفاقية التجارة الدولية باألنواع احليوانية رفقاتمتقييمات األنواع املقرتح إجراؤها إلدراج التعديالت يف  يف

املعرضـــــة للخطر والتبليغ عن التقدم احملرز يف الوفاء بالتزامات اتفاقية التنوع البيولوجي (أهداف آيتشـــــي للتنوع البيولوجي). 
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ويف ما خيص اتفاقية التجارة الدولية باألنواع احليوانية والنباتية الربية املعرضــــــــــــــة للخطر، تتقاســــــــــــــم منظمة األغذية والزراعة 
لتقدمي املشــــورة بشــــأن حالة  TRAFFIC 2 نات واملعلومات مع االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة عندما تنضــــم إىل منظمةالبيا

االتفاقية. ولتيســري التبليغ عن األرصــدة املســتهدفة وقدرة التنوع البيولوجي على الصــمود  رفقاتماألنواع املقرتح إدراجها يف 
من  6املســاعدة الفنية لوصــف االســتخدام املســتدام للموارد الســمكية (اهلدف  األغذية والزراعة بشــكل أعم، تقدم منظمة

من أهداف آيتشـــــي للتنوع  11أهداف آيتشـــــي للتنوع البيولوجي) وتنفيذ الضـــــوابط املكانية على ضـــــغط الصـــــيد (اهلدف 
اتفاقية التنوع  يذ تعريفالبيولوجي). ويوفّر هذا التعاون األخري املشـــورة بشـــأن هياكل حوكمة مصـــايد األمساك من أجل تنف

ـــــــــــلالبيولوجي  ، وهي مبادرة ترمي إىل تعزيز اواملعايري اجلديدة اخلاصة هب "تدابري احلفظ الفعالة األخرى القائمة على املناطق"ـ
 حفظ التنوع البيولوجي القائم على املناطق يف ظل الرقابة على مصايد األمساك.

 
 )المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (اإلنتربول

 
تعاون مع اإلنرتبول اليت يوجد مقّرها يف ليون، فرنسا. ورّكز التعاون على اللقد أقامت منظمة األغذية والزراعة  -28

مبكافحة الغش يف األغذية حول العامل. ويف أوروبا، تعمل اإلنرتبول مع مكتب الشرطة  املنظمتنياالهتمام املشرتك بني 
 OPSONستهدف اإلنرتبول واليوروبول يف عملية تكة ملكافحة اجلرمية. و األورويب (اليوروبول) يف إطار عمليات مشرت 

تعين "األغذية" باللغة اليونانية القدمية)، األغذية واملشروبات الزائفة واليت ال تستويف املعايري. ومتثل أحد اإلجراءات  (اليت
مارسات االحتيالية يف صناعة أمساك ستهدف املييف اختاذ إجراء على املستوى األورويب  OPSON VIIاملهمة يف عملية 

كأمساك طازجة   بطريقة احتيالية التونة. ومشلت املمارسات غري املشروعة استبدال األنواع وبيع أمساك التونة املخصصة للتعليب
 طناً من أمساك التونة. 51الذي يتعارض مع تشريعات االحتاد األورويب). ويف اجملموع، مت ضبط أكثر من  (األمر

 
يف  OPSON VIII، متت دعوة منظمة األغذية والزراعة إىل حفل إطالق عملية 2018نوفمرب/تشرين الثاين  ويف -29

مقّر اإلنرتبول، لتعرض عملها وال سيما عمل الدستور الغذائي يف مكافحة الغش يف األغذية. وأبدت اإلنرتبول واليوروبول 
املنظمة والدستور الغذائي، والتزمت بتعزيز التعاون معهما. ونتيجة  بعمل اكبريً ا  مً وغريها من وكاالت إنفاذ القوانني اهتما

 2019لذلك، متت دعوة اإلنرتبول، بوصفها مورداً رئيسياً، إىل حلقة عمل للخرباء ستعقد يف روما يف نوفمرب/تشرين الثاين 
اليت تساهم يف تعريف الغش يف تناول الغش يف األغذية. وهتدف حلقة العمل هذه إىل االتفاق على العناصر الرئيسية توس

 األغذية وإىل حتديد العناصر واملؤسسات واآلليات اليت ينبغي توافرها يف كل بلد للتصدي بفعالية للغش يف األغذية.
 

 منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
 

عديدة ان االقتصادي يف أنشطة تتعاون منظمة األغذية والزراعة بصورة منتظمة مع منظمة التعاون والتنمية يف امليد -30
، مبا فيها التوقعات الزراعية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة، واإلحصائيات الطرفنيهتم 

توقعات تغطي مطبوعة "الو اخلاصة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية، وقاعدة بيانات تقدير الدعم يف مصايد األمساك. 

                                                      
2  TRAFFIC على املســـــــــــــــتوى العاملي يف جمال التجارة باحليوانات والنباتات الربّية يف ســـــــــــــــياق حفظ التنوع البيولوجي  غري حكومية تعمل ةهي منظم

 وحتقيق التنمية املستدامة.



10 COFI:FT/XVII/2019/3 

 

توقعات العرض والطلب على سلع زراعية خمتارة على املدى املتوسط. ويقدم إصدار  املنظمتنيالزراعية" السنوية املشرتكة بني 
فصالً منفصالً عن األمساك يصف النتائج  2011منذ عام  تتضمن هذه املطبوعةو . 2028-2019توقًعا لسنوات  2019عام 

عته منظمة األغذية والزراعة بالتعاون واالتفاق مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان الرئيسية لنموذج األمساك الذي وض
متاًما  متكاملاملستخدم للتوقعات الزراعية، لكنه ال يزال غري  Aglink-Cosimoاالقتصادي. وهلذا النموذج روابط مع منوذج 

مة، ليس فقط لقطاع مصايد األمساك بوجه عام، بل . واهلدف هو التوصل إىل منوذج متكامل وديناميكي. والنتائج مهمعه
 أيضا للروابط وترابطات االعتماد املتبادل مع قطاعات األغذية األخرى، وال سيما قطاعي األعالف وإنتاج احليوانات األرضية.

 
اء وقد مت االضطالع بعمل مكثف بني املنظمتني لتبسيط عملية مجع اإلحصاءات عن مصايد األمساك وتربية األحي -31

 أفضل. املائية فيهما هبدف احلد قدر اإلمكان من العبء الذي تتحمله البلدان وتنسيق اإلحصاءات اليت جيري نشرها بشكل
 

وتقوم قاعدة بيانات تقدير الدعم يف مصايد األمساك بقياس الدعم الذي تقدمه احلكومات إىل مصايد األمساك  -32
نمية يف امليدان االقتصادي واالقتصادات غري األعضاء اليت تتمتع مبصايد يف مجيع البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والت

ومن أجل  تهاإىل أمهي ابلداً. ونظرً  37 احاليً  قاعدة البيانات بطريقة متسقة وشفافة. وتشملووصفه أمساك حبرية كبرية، 
ك من خالل التعاون مع وكاالت توسيع نطاق تغطيتها، ُعقدت مناقشات أولية حول كيفية جعلها تتسم بطابع عاملي، وذل

 أخرى منها منظمة األغذية والزراعة واألونكتاد.
 

 األونكتاد)مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (
 

تواصـــــــل منظمة األغذية والزراعة تعاو�ا مع األونكتاد يف ما خيص القضـــــــايا املتصـــــــلة بالتجارة اليت تعين مصـــــــايد  -33
 .14املستدامة  األمساك، وال سيما هدف التنمية

 
بشــــــــــــــأن جوانب  3توكاالوأطلقت املنظمة واألونكتاد وبرنامج األمم املتحدة للبيئة خطة عمل مشــــــــــــــرتكة بني ال -43

واملتعّلقة بالتجارة املتصـــلة بالتجارة من أجل "اإلســـراع يف حتقيق املقاصـــد اخلاصـــة هبذا اهلدف  14هدف التنمية املســـتدامة 
حتســني الســياســات التجارية واملتعّلقة بالتجارة اليت حتمي األمن الغذائي وتســاهم  عرب وب) 7و 6و 4(وال ســيما املقاصــد 

 يف حفظ احمليطات واملوارد البحرية احلية وسبل كسب العيش واستخدامها املستدام". وترّكز خطة العمل على:
 

اون وبناء تعزيز اإلصالحات املتعددة األطراف ذات الصلة باحمليطات والتجارة من خالل احلوار والتع •
 التوافق يف اآلراء؛

وتقوية القدرات الوطنية واإلقليمية يف ما خيص األطر السياساتية للتجارة املستدامة باألغذية البحرية وتطوير  •
 القطاعات األخرى القائمة على احمليطات؛

رية وغريها من وزيادة الوعي واملعارف والقدرات لتنفيذ احلوكمة الفعالة والتجارة املستدامة باألغذية البح •
 القطاعات القائمة على احمليطات.

 
                                                      

3  Pamphlet.pdf-JPoA-oceans-14062019-ted-https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ditc 
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باإلضـــــــــــافة إىل ذلك، تواصـــــــــــل منظمة األغذية والزراعة تقدمي الدعم الفين لالجتماعات واألحداث الدورية اليت  -35
 األمساك واملنتجات السمكية.تجارة يعقدها األونكتاد يف جنيف حول القضايا املتعّلقة ب

 
 شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة

 
خالل فرتة الســـــــنتني املاضـــــــية، مت تعزيز التعاون بني شـــــــعبة اإلحصـــــــاءات يف األمم املتحدة وبني منظمة األغذية  -36

والزراعة. ومشلت جماالت التعاون الرئيســـــية تقاســـــم جمموعة البيانات اإلحصـــــائية عن التجارة وتنقيح تصـــــنيف االســـــتهالك 
 الغرض. الفردي حسب

 
التصنيف املرجعي الدويل لنفقات األسر املعيشية ويشكل جزءاً الغرض تصنيف االستهالك الفردي حسب ويعد  -37

نتيجة عملية تنقيح  2018ال يتجزأ من نظام احلســــابات الوطنية. وجاء تصــــنيف االســــتهالك الفردي حســــب الغرض لعام 
. 2018رس/آذار وانتهت باعتماده من جانب اللجنة اإلحصــــــــــــائية التابعة لألمم املتحدة يف ما 2015بدأت رمسياً يف عام 

(أغذية) من أجل توســــيع نطاق تغطية املنتجات  01يف تنقيح وتوســــيع الشــــعبة  اقياديً  اوتؤدي منظمة األغذية والزراعة دورً 
الزراعية ومنتجات مصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية. وجرى العمل على اجلزء األســـــاســـــي من التصـــــنيف وعلى وضـــــع 

 الغذائية.هيكل اختياري مفّصل للمنتجات 
 

 منظمة الجمارك العالمية
 

ســــتخدم النظام املنســــق لتوصــــيف الســــلع األســــاســــية وترميزها كأســــاس لتحصــــيل الرســــوم اجلمركية ولوضــــع  -38 ـــــــــــــــــُ يـ
هلذا  ايف املائة من جتارة البضــــائع وفقً  98بلد، ويصــــنَّف أكثر من  200اإلحصــــاءات التجارية الدولية من جانب أكثر من 

منظمة األغذية والزراعة مع منظمة اجلمارك العاملية لتحسني جودة وتغطية جتارة األمساك من خالل  النظام املنسَّق. وتتعاون
) 2017حتســـــــني مواصـــــــفات األنواع وأشـــــــكال املنتجات يف النظام املنســـــــق. ويُعرب اإلصـــــــدار احلايل (النظام املنســـــــق لعام 

 قرتحتها منظمة األغذية والزراعة.) عن التعديالت اليت ا2012واإلصدار السابق (النظام املنسق لعام 
 

وجيري تنقيح النظام املنســق بانتظام مرة كل مخس ســنوات. وأوشــكت العملية اليت تفضــي إىل صــدور طبعة منقحة  -39
اقرتاحات إضــــــــــافية لتنقيح الرموز ال ســــــــــيما  األغذية والزراعة نظمةم، ومل تعرض االنتهاءعلى  2022للنظام املنســــــــــق يف عام 

يكفي من الرموز احلرّة إلضــــــــافة أنواع أو أشــــــــكال منتجات جديدة. وعملت منظمة األغذية والزراعة  بســــــــبب عدم توافر ما
بشــــــــــكل رئيســــــــــي مع منظمة اجلمارك العاملية لإلجابة على األســــــــــئلة الفنية الواردة من أمانة هذه األخرية ولتجّنب حمو رموز 

  مليون دوالر أمريكي للبنود فرعية). 50ن العتبة احملددة (األمساك واملنتجات السمكية اليت تغطي حجم التجارة الذي يقل ع
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 منظمة التجارة العالمية
 

) على 2017وافقت البلدان خالل املؤمتر الوزاري ملنظمة التجارة العاملية (بوينس آيرس، ديســــــــــــمرب/كانون األول  -40
على ضــــــوابط  2019فاق يف عام مواصــــــلة االخنراط البّناء يف املفاوضــــــات حول إعانات مصــــــايد األمساك هبدف اعتماد ات

 ،شاملة وفّعالة حتظر أشكاالً معّينة من إعانات مصايد األمساك تسهم يف اإلفراط يف قدرات الصيد ويف اإلفراط يف الصيد
وتلغي اإلعانات اليت تســــاهم يف صــــيد األمساك غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. وقد أقّرت البلدان أيضــــاً بأن معاملة 

 ضيلية مناسبة وفّعالة للبلدان األعضاء النامية واألقل منوا ينبغي أن تكون جزءاً ال يتجزأ من هذه العملية.خاصة وتف
 

إىل حظر أشــكال معّينة من اإلعانات املقدمة ملصــايد  6-14باإلضــافة إىل ذلك، يدعو هدف التنمية املســتدامة  -41
يف صــــــيد األمساك، وإلغاء اإلعانات اليت تســــــاهم يف صــــــيد األمساك اليت تســــــهم يف اإلفراط يف قدرات الصــــــيد ويف اإلفراط 

األمســاك غري القــانوين دون إبالغ ودون تنظيم، واإلحجــام عن اســــــــــــــتحــداث إعــانــات جــديــدة من هــذا القبيــل حبلول عــام 
منوا ينبغي  بأن املعاملة اخلاصــــة والتفضــــيلية املالئمة والفعالة للبلدان النامية وأقل البلدان اأيضــــً  6-14. ويقّر اهلدف 2020

 د األمساك.يأن تكون جزءا ال يتجزأ من مفاوضات منظمة التجارة العاملية بشأن اإلعانات ملصا
 

وخالل عملية التفاوض احلالية بشــــــــأن اإلعانات املقدمة إىل مصــــــــايد األمساك، تســــــــتمر منظمة األغذية والزراعة  -42
لدورة األخرية للجنة الفرعية املختصــة بتجارة األمساك، دعت بتقدمي الدعم الفين ملنظمة التجارة العاملية عند الطلب. ومنذ ا

منظمة التجارة العاملية خرباء منظمة األغذية والزراعة إىل املشاركة يف دورات حمددة تشمل مناقشة مواضيع معّينة مثل تقييم 
غري القانوين دون إبالغ األرصــــدة، وصــــغار الصــــيادين، ودور املنظمات اإلقليمية إلدارة مصــــايد األمساك، وصــــيد األمساك 

 ودون تنظيم.
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