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 اهتمام لجنة مصايد األسماك يمسائل تستدع
 

 تقرير عن األنشطة المتصلة بالتجارة في منظمة األغذية والزراعة 
 

ق        أّآد األعضاء على أهمية عمل المنظمة في مج ا يتعل ة، خاصة في م دان النامي درات البل ال بناء ق
ة     دان النامي ى     . بالنفاذ إلى األسواق وزيادة القيمة لصغار المنتجين في البل ذلك إل وأشار األعضاء آ

ة          ة والدولي ة الوطني ل لسالسل القيم ات التحلي د األسواق وإلجراء عملي .الحاجة إلى المساعدة لتحدي
 )9الفقرة ( 

 
ة ا ّجعت اللجن اع   ش ى القط ا عل امج عمله ي برن ر ف ارز أآث كل ب ز بش ى الترآي ة عل ة المنظم لفرعي

الصغير الحجم وعلى إدراج هذا القطاع آبند خاص على جدول أعمال الدورة المقبلة للجنة الفرعية 
 ) 10الفقرة ( المعنية بتجارة األسماآذ

 
ومات عن اتجاهات األسواق   وأشار األعضاء إلى فائدة مشروع غلوبفيش لما يتيحه من تحليل ومعل

رى لشبكة      . العالمية لألسماك ة أيضا المساهمة الكب في   FISH INFONetworkوأبرزت اللجنة الفرعي
دعم للشبكة والتنسيق       ديم ال بناء القدرات على المستوى اإلقليمي وشّجعت المنظمة على مواصلة تق

 )11الفقرة ( معها
 

ت الزراعية المشترآة بين منظمة التعاون والتنمية في التوقعا"رّحب األعضاء بإدراج األسماك في 
رة  ة خالل الفت دان االقتصادي والمنظم در "2020-2011المي وذج بق ذا النم يح ه ى تنق ّجعوا عل ، وش

ة،ورّحبت        . أآبر دة مؤشرات أسعار األسماك الصادرة عن المنظم وأشارت اللجنة الفرعية إلى فائ
 )12الفقرة (لسياق األوسع إلنتاج األغذية واستهالآها والتغذيةبزيادة التكامل بين مصايد األسماك وا

 
ة       ين منظم راء المشترآة ب وأشارت اللجنة الفرعية إلى العمل الهام الذي اضطلعت به مشاورة الخب
ة حة العالمي  الص

ى نشر           ة عل ه وشّجعت المنظم ومنظمة األغذية والزراعة حول مخاطر استهالك األسماك ومنافع
 )13الفقرة ( .نطاق أوسعالنتائج على 

 
د        ا ق وجي وإجراءات إصدار الشهادات وم وأشار األعضاء إلى تنامي دور بطاقات التوسيم اإليكول

 )14الفقرة ( .يعني ذلك من تحديات بالنسبة إلى المنتجين آافة، ال سيما صغار المنتجين
 

ين عملها المتصل بمصايد شّجعت اللجنة الفرعية المنظمة على مواصلة السعي إلى تحقيق التكامل ب
ك إصدار        ا في ذل ة، بم ة عن    "األسماك وعمل اإلدارات الفنية األخرى في المنظم توقعات المنظم

ة اون         ". األغذي ة التع رى آمنظم ة األخ ات الدولي ع المنظم ذلك م يق آ ل التنس ي أن يتواص وينبغ
ى     . ليوالتنمية، في الميدان االقتصادي، ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدو د شدد األعضاء عل وق

ة، وال سيما في            ة التجارة العالمي ة لمنظم رة الفني وفير الخب ة لت ه المنظم الدور الهام الذي تضطلع ب
دعم         ديم ال ا في تق ل دوره ى تفعي ة عل المفاوضات بشأن اإلعانات لمصايد األسماك وشّجعوا المنظم

 )15الفقرة ( الفني إلى مفاوضات منظمة التجارة العالمية
 

ى تحسين النظام الموحد لتصنيف المنتجات             ة الرامي إل ا لعمل المنظم ة دعمه أبدت اللجنة الفرعي
 )16الفقرة ( .السمكية والتعاون المستمّر مع المنظمة العالمية للجمارك

 
ات الُمفرغة في الخارج            ا الكمي ي ُتصّنف بموجبه دة الت ة الجدي ورّحب األعضاء بالقواعد الجمرآي

 )17الفقرة ( .تضمن فئة الصادرا
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ق       ا يتعل ي م دة ف م المتح ائية لألم عبة اإلحص ة والش ين المنظم اون ب ادة التع اء بزي ب األعض ورّح
 ) 20الفقرة ( .  بتحسين التصنيفات والمنهجية المستخدمة لجمع اإلحصاءات

 
 آخر التطورات في مجال تجارة األسماك

 
ة رصد      ى ضرورة أن تواصل المنظم ة باألسماك      أشارت اللجنة الفرعية إل ل التجارة الدولي وتحلي

ى    . والتطورات ذات الصلة في مجاالت العرض والطلب واألسعار واالستهالك  وأشار األعضاء إل
ر        راز أث ى إب ة عل جعوا المنظم ارة، وش ن التج وع م ذا الن ي ه م ف غير الحج اع الص اهمة القط مس

 )22الفقرة ( .قبلالتطورات التجارية على هذا القطاع في عملها وتقاريرها في المست
 

ى   أخذت اللجنة الفرعية علما أيضا بالتحديات التي يطرحها فرض شروط متغّيرة وأآثر صرامة عل
دان  ا البل ي تمثله رة للصادرات الت رغم من الحصة الكبي ى ال ه عل ة وبأن ي أسواق مهم تيراد ف االس

قدراتها وإلى المساعدة الفنية من النامية، ال تزال الكثير من البلدان النامية المصّدرة بحاجة إلى بناء 
 )23الفقرة ( .  أجل تطبيق هذه التدابير

 
ى مواصلة   ة عل تدامة، وشجعوا المنظم ة مس اد ممارسات تجاري ى اعتم ة إل رز األعضاء الحاج أب

ة  ة  عملها في مساعدة البلدان األعضاء على تنفيذ الخطوط التوجيهي يدة  للتجارة  الفني باألسماك   الرش
 )24الفقرة ( .  نة المنظمةالواردة في مدو

 
ات   . طلبت اللجنة الفرعية من المنظمة إجراء عدد من الدراسات ر االتفاق وقد شملت دراسات عن أث

ا   ك أبعاده ي ذل ا ف ة بم ات الريفي م والمجتمع غير الحج اع الص ذا القط ي ه ة ف ة اإلقليمي التجاري
ة؛     االجتماعية؛ والتطورات على صعيد التجارة اإلقليمية؛ والفرص ال ا التسميات الجغرافي ي تتيحه ت

ان األبيض األرجل ومسائل التسويق ذات الصلة؛ وتجارة           والتطورات في مجال استزراع األربي
ا في         ة في تجارة األسماك بم أسماك الزينة؛ والخدمات المتصلة بمصايد األسماك؛ واألدوات المالي

ة   ذلك العقود اآلجلة للسلع الغذائية؛ والتجارة اإلقليمية في   واع المنخفضة القيم ة   . األن وأبلغت األمان
رة    اللجنة الفرعية، مع أخذ الطلبات الواردة بعين االعتبار، بأنه ال يمكن إجراء آل الدراسات في فت

 ).25الفقرة ( السنتين القادمة لعدم آفاية الموظفين والموارد المالية المتاحة 
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ة  بية للمنظم زة النس ى المي ة عل ة الفرعي ددت اللجن ماك ش ارة األس ل تج ي تحلي ز . ف ت بتعزي ورّحب

ك   دان االقتصادي والبن ي المي ة ف اون والتنمي ة التع ل منظم ات أخرى مث ع منظم ة م ة المنظم عالق
ا في مجال         ذل جهوده ى مواصلة ب ة عل الدولي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها، وشجعت المنظم

ك دور قط       ي ذل ا ف ع بم اق أوس ى نط اتها عل ائج دراس ر نت ماك نش ايد األس  اع مص
ل، خاصة    في التجارة واالستهالك، وبما يساهم في تحسين األمن الغذائي وسبل العيش وفرص العم

 )26الفقرة ( بالنسبة إلى النساء
 

اج واالستهالك             ة في التجارة واإلنت اء المائي ة األحي د لتربي دور المتزاي ى ال ذلك عل شّدد األعضاء آ
ذا الق  تقبل       وعلى ضرورة تقييم اعتماد ه وه في المس ق األسماك لنم ى دقي ة   . طاع عل والحظت اللجن

ك           ة، وآيف أن ذل دان النامي د من أسواق البل الفرعية آذلك حدوث زيادة آبيرة في الطلب في العدي
ة      ة البيني . أتاح فرصا لزيادة اإلنتاج المحلي لتربية األحياء المائية مع نمو الحق في التجارة اإلقليمي

عية آذلك إلى أّن البلدان النامية أصبحت أآثر فأآثر أسواقا مهمة أيضا بالنسبة   وأشارت اللجنة الفر
 )27الفقرة ( .إلى المصدرين من البلدان المتقدمة

 
 نتائج مشاورة الخبراء الرامية إلى وضع إطار تقييم خاص بمنظمة األغذية والزراعة

 
ذي اق    يم ال ار التقي روع إط اد مش اء باعتم ن األعض د م ع  أوصى العدي راء، م اورة الخب ه مش ترحت

ذه         ر في تنفي رة أآب د اآتساب خب يح بع  ،اإلشارة إلى أّن إطار التقييم يمكن أن يخضع لمزيد من التنق
د وضع       فيما  اد وسيكون من المفي رأى أعضاء آخرون أّن مشروع إطار التقييم ليس جاهزا لالعتم

 )31الفقرة (   .برنامج تجريبي الختبار قابليته للتطبيق
 
راء أو  واف قت اللجنة الفرعية في هذه المرحلة على أنه ليس من الضروري عقد مشاورة أخرى للخب

 )32الفقرة (   .مشاورة فنية إلحراز تقدم في العمل بشأن إطار التقييم
 

ترك     يم مش ار تقي ي إط ة ف ماك الداخلي ديرهم إلدراج مصايد األس ن تق م األعضاء ع وأعرب معظ
ر من المؤشرات      يتناول مصايد األسماك البحري ة والداخلية على حد سواء، وأقروا بوجود عدد آبي

 )33الفقرة (   .المشترآة بين الخطوط التوجيهية البحرية والداخلية
 

ة للتصدي    واّطلعت اللجنة الفرعية على توصية مشاورة الخبراء بضرورة تعديل الخطوط التوجيهي
ديل في الوقت        لشروط سلسلة المسؤولية بالكامل، غير أنها لم توافق  ذا التع ى ضرورة إجراء ه عل

 )34الفقرة (   .الراهن
 

وجي       يم اإليكول ر مختلف مخططات التوس واتفقت اللجنة الفرعية على أنه سيكون من المفيد تقييم أث
 )35الفقرة (   .على إدارة مصايد األسماك والعائدات االقتصادية
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 الخطوط التوجيهية ألفضل الممارسات في مجال التعّقب

 
ذي      ة للعمل ال وافقت اللجنة الفرعية، بمساعدة مجموعة أصدقاء الرئيس، على االختصاصات التالي
يتعين االضطالع به في المستقبل في ما يتعلق بدراسة ووضع خطوط توجيهية ألفضل الممارسات  

 :في مجال التعّقب
 

ة لمجموعة من أغراض    إلى تجميع وتحليل أفضل الممارسات والمعايير القائم دعوة أمانة المنظمة
 .بما في ذلك تحليل الثغرات التعّقب،

 
 .تحديد الخيارات المطروحة للعمل في المستقبل، بما في ذلك األدوات التي يمكن االستعانة بها

 
ة في         ادي االزدواجي ة لتف ايير الحالي نظم والمع ستشرح الوثيقة سياق التعّقب شرحا آامال وستحدد ال

 :ر المبادئ التالية لمخططات التعّقب اإلطار الذي سيقوم عليه التحليلستوف .العمل في المستقبل
 

 عدم خلق حواجز غير ضرورية أمام التجارة؛ 
 التكافؤ؛ 
 االستناد إلى المخاطر؛ 
 البساطة والوضوح والشفافية. 

 
.وستستعرض الوثيقة آذلك الخيارات المتاحة لتقديم المساعدة الفنية من أجل تنفيذ مخططات التعّقب

 )38الفقرة ( 
 

ة    ة المنظم د أمان ى أن ُتع ا عل ة أيض ة الفرعي ت اللجن اري    واتفق ر استش اعدة خبي ة بمس ذه الوثيق ه
د من              ة عشرة لمزي ا الرابع ة بتجارة األسماك في دورته ة المعني ة الفرعي ى اللجن وترفعها من ثّم إل

 )39الفقرة ( .التوجيهات
 

 استعراض اشتراطات النفاذ إلى األسواق
 

رة (  .في توفير الدعم العلمي لعمل الدستور الغذائي عن تأييدهم لعمل المنظمة عضاءأعرب األ الفق
41( 
 

ة  دم المنظم ى ضرورة أن تق ة عل ة الفرعي دت اللجن ة   وأآ ماك وتربي ة لمصايد األس اعدة الفني المس
 )42الفقرة (   .إلى األسواق نفاذهااألحياء المائية الصغيرة النطاق في البلدان النامية لتحسين فرص 

 
 تحليل سلسلة القيمة والتجارة الدولية باألسماك

 
ة           ى مشروع سالسل القيم اليم إل دان واألق . أخذت األمانة علما باقتراحات ضّم عدد إضافي من البل

 )46الفقرة ( 
 

تت     ى تش ب عل ابهة للتغّل ة مش ى جماعي ات أو بن اء تعاوني ة إنش ى إمكاني ة إل ة الفرعي ارت اللجن أش
 .ينصغار المشغل

 )48الفقرة ( 
 

وأشار األعضاء إلى مدى تعقيد سالسل القيمة الدولية وإلى أهمية تحقيق مزيد من التكافؤ في توزيع 
دة من      . األرباح على مختلف أصحاب المصلحة في سالسل القيمة د الفائ وتوقف األعضاء أيضا عن
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رة (.  المشغلينالدراسات حول سالسل القيمة لدى تحليل مساهمتها في تحسين ظروف صغار  الفق
49( 
 

ات المناسبة عن األسعار           ى البيان أحاطت اللجنة الفرعية علما بالتحديات الناشئة عن الحصول عل
ة لتحسين             ة واإلقليمي ادرات الوطني ى عدد من المب ة وأشارت إل لة القيم داد سلس والتكاليف على امت

 )50الفقرة ( .جمع ما يلزم من بيانات ونشرها
 

تجدات ط مس ن        األنش االنقراض م ددة ب واع المه ي األن ة ف ارة الدولي ة التج لة باتفاقي ة ذات الص
 والنبات البرية مجموعات الحيوان

 
ة المستغلة    أعرب األعضاء عن تأييدهم للعمل الذي اضطلعت به المنظمة فيما يتعلق باألنواع المائي

ة بالنسبة   تجاريا والتي تهم االتفاقية وشددوا على أهمية الدور الذي تؤديه تجار ى  ة األسماك الدولي إل
يش   بل ع اداتس  واقتص

 )51الفقرة ( .العديد من الدول
 

البيتهم  األعضاء أعرب  ايير المرفق            بغ ا يخص تفسير مع ة الحالي فيم م لموقف المنظم عن دعمه
ذا المضمار    ي ه ا ف ى مواصلة عمله ة عل جعوا األمان ة، وش ارة الدولي ة التج اني التفاقي ى . الث وعل

ار  حالة المخزون دوا على ضرورة دراسةالخصوص، شد ة  التجارة  وآث ه  الدولي  بعض  وأشار . علي
واع   إشارة هو المرفق الثاني اإلدراج في أن إلى األعضاء ى أن األن ددة    عل د تكون مه االنقراض  ق  ب
 )52الفقرة ( .الدولية التجارة بسبب

 
راء االستشار       ق الخب ا المتواصل لفري ة وعّلقت    وأعربت اللجنة الفرعية عن دعمه ابع للمنظم ي الت

ة            واع المائي ة المخزون من األن ة بشأن حال ة والموضوعية المتين على أهمية إسداء المشورة العلمي
ة       ة التجارة الدولي ل اتفاقي وائم من قب راء     . المقترح إدراجها في الق ، وطلب األعضاء من فريق الخب

ة بإدارة مصايد األسماك والتجارة تعزيز نظره في القضايا الفنية ذات الصلبموجب االختصاصات، 
ة    واع المعني ة لألن م اإلعراب     .الدولية والتي ينبغي أن تشمل أيضا دور تربية األحياء المائي ه ت إال أن

عن آراء مختلفة حول ما إذا آان سيتم إنجاز ذلك بشكل أفضل من خالل عملية موازية منفصلة، أو 
 ) 53الفقرة ( .ريق الخبراءمن جانب ف الحاليةإدراجه في عمليات التقييم 

 
م للعمل المتواصل بشأن         و ذآرة  أعرب بعض األعضاء عن دعمه اون  م ة   التع ين المنظم ة ب العام

ى ضرورة    تشدد لكن اللجنة الفرعية . أن آخرين لم يفعلوا ذلك في حين واتفاقية التجارة الدولية عل
ة وإدارة مصايد   مذآرة التفاهم الحالية بين ات ، بطريقة أو بأخرى،أال يقوض ذلك فاقية التجارة الدولي

 )54الفقرة ( .األسماك وتربية األحياء المائية في المنظمة
 
 
 

ين   اورات ب داخلي والمش اون ال ين التع ة تحس ى أهمي د األعضاء عل ة وأآ ة المعني لطات الوطني الس
ة لضمان    ب ارة الدولي ة التج ة باتفاقي ائل المتعلق ن المس ؤولة ع ك المس ماك وتل ايد األس عرض  مص

ى أطراف   المعلومات ذات الصلة بشكل مناسب    ة وفي     عل ة التجارة الدولي ديات اتفاقي ة   المنت المعني
 )55الفقرة (   .أيضا بإدارة مصايد األسماك

 
ة لصيانة وإدارة أسماك القرش  ذ خطة العمل الدولي ورحب األعضاء باالستعراض الجاري لتنفي

ه  تبار الذي تقوم به المنظمة والذي يأخذ بعين االع مجموعة العمل   الردود على االستبيان الذي أعدت
ة  دم بعض    .المعنية بأسماك القرش التابعة للجنة المعنية بالحيوانات التابعة التفاقية التجارة الدولي وق

ة لصيانة وإدارة أسماك    األعضاء معلومات عن العمل الذي يضطلعون به دعما ل خطة العمل الدولي
 )56الفقرة (   .القرش
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د ة  دتوش ة الفرعي ى أن اللجن ة من خالل  عل ارة الدولي ة التج ة المتصل باتفاقي ل المنظم ول عم يم
ة في     . حسابات البرنامج العادي اء المائي ة األحي وفي حين أن المجلس وإدارة مصايد األسماك وتربي

ل من خارج المنظمة يقران بذلك مبدئيا، فإن أنشطة اتفاقية التجارة الدولية ال تزال تعتمد على األموا
ا     ة حالي ذي تشهده المنظم ين      الميزانية نظرا إلى الوضع المالي الصعب ال وازن ب ة ت وضرورة إقام

ة    . األولويات المتضارية  د عّولت المنظم ة     حتى اآلن بشكل حصري    وق ى مشروع حساب أمان عل
ة من أ     اليابان لهذا الغرض ولكن  عضاء  قد تحتاج، في المستقبل، إلى مساهمات من خارج الميزاني

ة   ه  . آخرين في المنظم ة   إال أن ى المنظم يتعذر عل ة، تنظيم         ،س وال من خارج الميزاني اب أم في غي
ده في ديسمبر        ع عق راء االستشاري المزم انون األول /اجتماع فريق الخب ة   . 2012 آ وشجعت اللجن

ادي      دعم الم اهمة بال ى المس ة عل اء المنظم ة أعض  الفرعي
 )57الفقرة ( .لهذه العملية

 
ة    ألمانة علما بضرورة التشاور مع األعضاء قبل التواصل مع وأخذت ا ة التجارة الدولي بشأن  اتفاقي

 )58الفقرة ( .  المسائل التي لم تناقشها لجنة مصايد األسماك أو األجهزة الفرعية التابعة لها
 

 من مدّونة السلوك بشأن الصيد الرشيد 11رصد تنفيذ المادة 
 

ى   الحظ األعضاء أن الردود في اال ة إل ستبيان تشير إلى انخفاض مستوى تنفيذ الدول للتدابير الرامي
ى األمن        الحد من خسائر ما بعد المصيد وتقييم ورصد آثار تجارة األسماك والمنتجات السمكية عل

ة بالصيد     . الغذائي وائح المتعلق ال لل وأخذ األعضاء علما أيضا بالمخاوف الناشئة ذات الصلة باالمتث
 )60الفقرة ( .ن إبالغ ودون تنظيم واشتراطات التعّقبدو القانونيغير 

 
ه     عما يساورهم من قلق حيال األعضاء عرب وأ تبيان وحذروا من أن انخفاض معدل الرد على االس

ات المحدودة     ى التعليق آان من الصعب إجراء تقييم دقيق للمستوى الحالي لتنفيذ المدونة باالستناد إل
 )61 الفقرة( .التي تم الحصول عليها

 
دابير  عددا من ال  األعضاء اقترح و ا      ت ة اتخاذه ى المنظم ين عل ي يتع رد     الت دل ال اع مع لضمان ارتف

 )62الفقرة (   .المرة القادمة عندما يوزع االستبيان
 
 
 
 

ا    اللجنة الفرعية المعنية بتجارة األسماك التابعة للجنة مصايد األسماك بوصفها جهازا سلعيا دولي
 مشترك للسلع األساسيةوعالقتها بالصندوق ال

 
 )63الفقرة (   .أقرت اللجنة الفرعية المشاريع الثالثة الجديدة المعروضة للنظر فيها

 
ز إقليمي        إ ا ترآي ي له أن تكون مقترحات المشاريع الت رح األعضاء ب ةقت أداة للتكامل ضمن   بمثاب

ال،     .اإلقليم، عندما تكون للبلدان المشارآة شواغل مشترآة تخص مصايد األسماك  ى سبيل المث فعل
ي        ة ف اريع اإلقليمي ا بالمش ن اهتمامه ادئ ع يط اله طى والمح ا الوس ا وأمريك اليم أفريقي ت أق أعرب

 )64الفقرة ( .المستقبل
 

ف أصحاب المصلحة   رحا ألدوار مختل ة ش دمت األمان االت   –ق ة والوآ ة الدولي زة الحكومي األجه
م ال . المنفذة والبلدان األعضاء ة        وفي هذا الصدد، ت ين المنظم ى ضرورة تحسن التنسيق ب تشديد عل

تفيدين  ذين واألعضاء المس رآاء المنف ة   . والش ة للجن دورة القادم ة لل ذآرة مفاهيمي ة م تعد األمان وس
 )65الفقرة (   .الفرعية توضح هذه النقاط
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 األعضاء عن ارتياحهم للمشاريع السابقة والجارية الممولة من قبل الصندوق المشترك للسلع أعرب
دولي            وطني وال اج السمكي والتسويق ال ز اإلنت ة في تعزي دان النامي ا البل األساسية والتي تستفيد منه

 )66الفقرة (  .لمنتجات األسماك وتعاونيات مصايد األسماك والمداخيل ونوعية الحياة
 

ل الصندوق المشترك للسلع        أعرب ة من قب األعضاء عن تقديرهم لترآيز مختلف المشاريع الممول
ة     األ لة القيم داد سلس ى امت يما عل ين، ال س ين الجنس اواة ب ى المس ة عل اريع المقترح ية والمش . ساس

ين،      ين الجنس اواة ب ة بالمس الت التوعي تقبل حم ي المس اريع  ف ات المش رح أن تتضمن مقترح واقت
ذلك تضمين ظروف العمل        .وبالخصوص بالنسبة لمصايد األسماك الصغيرة    رح األعضاء آ واقت

 )67الفقرة ( .المشاريع المقترحة المستقبليةالالئق في 
 

 أية مسائل أخرى
 

ة  أخذت ة الفرعي ى اللجن د المضيف، إل ل، بصفتها البل دعوة البرازي ا ب ة علم ارآة أعضاء لجن مش
تدامة     مصايد األسماك في مؤتمر ة المس و  (األمم المتحدة للتنمي رة     ) 20+ ري ينعقد خالل الفت ذي س ال

 )69الفقرة (  .في ريو دي جانيرو، البرازيل 2012ران حزي/يونيو 22إلى  20من 
 

 موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة عشرة
 

ى ضوء    يحدد المدير العام موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة عشرة بالتشاور مع رئيس اللجنة وعل
 )70الفقرة (   .الجدول الزمني لالجتماعات الدولية
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 افتتاح الدورة
 
ة مصايد         ُعقدت الدو -1 ة للجن ة المختصة بتجارة األسماك التابع ة الفرعي رة الثالثة عشرة للجن

د   2012شباط /فبراير 24إلى  20األسماك في حيدرأباد، الهند من  ة الهن د  . بدعوة آريمة من حكوم وق
عضوا من   40وحضر الدورة . أعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها للبلد المضيف على آرم ضيافته

ي  اء ف دة      األعض م المتح ة لألم ة والزراع ة األغذي او(منظم ن  ) الف ون م ن   8ومراقب ات م منظم
ة  ر       . المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولي ذا التقري اء به رد في المرفق ب وت

 . قائمة باألعضاء وبالمراقبين
 
ام ا Árni M. Mathiesenوألقى الكلمة االفتتاحية السيد  -2 ة     ، المدير الع ة األغذي لمساعد في منظم

 ).المرفق دال(ورئيس إدارة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية " الفاو"والزراعة 
 
يد    -3 روة     Rudhra Gangadharanوألقى الس ان والث ات وصناعة األلب ة الحيوان ل إدارة تربي ، وآي

 ).هاءالمرفق (السمكية في وزارة الزراعة، آلمة ترحيب نيابة عن حكومة الهند 
 

 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس والمقرر
 
ة  ) النرويج( Dag Erling Staiانُتخب السيد  -4 ة الفرعي رؤوف     . رئيسا للجن د ال يد عب وانُتخب الس

 .نائبا أول للرئيس فيما انُتخبت أوروغواي واليابان نائبين آخرين للرئيس) المغرب(بن موسى 
 
رئيسا للجنة الصياغة وآال من إسبانيا ) الهند( Tarun Shridharوانتخبت اللجنة الفرعية السيد  -5

ان أعضاء          ة والياب ات المتحدة األمريكي ا والوالي دا ونيجيري ا وآن وأوروغواي وتايلند وروسيا وغان
 .في لجنة الصياغة

 
 اعتماد جدول األعمال وترتيبات الدورة

 
 .تحاد األوروبيأحاطت اللجنة ببيان االختصاصات وحقوق التصويت المقدم من اال -6
 
وترد في المرفق جيم قائمة . واعتمدت اللجنة الفرعية جدول األعمال المبّين في المرفق ألف -7

 .بالوثائق المعروضة على اللجنة الفرعية
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 تقرير عن األنشطة المتصلة بالتجارة في منظمة األغذية والزراعة
 
تنادا إل    -8 ال اس دول األعم ن ج د م ذا البن ة ه ة عرضت األمان . COFI:FT/XIII/2012/2ى الوثيق

وأثنت اللجنة الفرعية على األمانة لما أتاحته من معلومات شاملة ومجدية وللمجموعة والواسعة من 
 .األنشطة المتصلة بالتجارة التي اضطلعت بها إدارة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية

 
جال بناء قدرات البلدان النامية، خاصة في م" الفاو"وأّآد األعضاء على أهمية عمل منظمة  -9

وأشار األعضاء  . في ما يتعلق بالنفاذ إلى األسواق وزيادة القيمة لصغار المنتجين في البلدان النامية
ة          ة الوطني ل لسالسل القيم ات التحلي د األسواق وإلجراء عملي آذلك إلى الحاجة إلى المساعدة لتحدي

 . والدولية
 

ة الفرعي   -10 ة  شّجعت اللجن او "ة منظم ز بشكل  " الف ى الترآي رز عل ى    أب ا عل امج عمله في برن
ة     ة للجن دورة المقبل القطاع الصغير الحجم وعلى إدراج هذا القطاع آبند خاص على جدول أعمال ال

 . الفرعية المختصة بتجارة األسماك
 

ل ومعلومات عن اتجاه        -11 ا يتيحه من تحلي ات وأشار األعضاء إلى فائدة مشروع غلوبفش لم
ماك  ة لألس واق العالمي بكة   . األس رى لش اهمة الكب ا المس ة أيض ة الفرعي رزت اللجن  FISHوأب

INFONetwork  ديم  " الفاو"في بناء القدرات على المستوى اإلقليمي وشّجعت منظمة على مواصلة تق
 . الدعم للشبكة والتنسيق معها

 
ة ا  "ورّحب األعضاء بإدراج األسماك في    -12 اون     التوقعات الزراعي ة التع ين منظم لمشترآة ب

ذا   " 2020-2011خالل الفترة " الفاو"والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة  يح ه وشّجعوا على تنق
ر در أآب وذج بق ن   . النم ماك الصادرة ع عار األس رات أس دة مؤش ى فائ ة إل ة الفرعي ارت اللجن وأش

ة  او"منظم ماك وال    " الف ايد األس ين مص ل ب ادة التكام ت بزي ة    ورّحب اج األغذي ع إلنت ياق األوس س
 .واستهالآها والتغذية

 
ين      -13 راء المشترآة ب وأشارت اللجنة الفرعية إلى العمل الهام الذي اضطلعت به مشاورة الخب

ه           ماك ومنافع تهالك األس اطر اس ول مخ ة ح ة والزراع ة األغذي ة ومنظم حة العالمي ة الص منظم
 .اق أوسععلى نشر النتائج على نط" الفاو"وشّجعت منظمة 

 
لة  -14 ب المتص م التعّق وجي ونظ يم اإليكول ات التوس امي دور بطاق ى تن اء إل ار األعض وأش

 ..بإصدار الشهادات وما قد يعني ذلك من تحديات بالنسبة إلى صغار المنتجين
 

ا    " الفاو"وشّجعت اللجنة الفرعية منظمة  -15 ين عمله على مواصلة السعي إلى تحقيق التكامل ب
توقعات "يد األسماك وعمل اإلدارات الفنية األخرى في المنظمة، بما في ذلك إصدار المتصل بمصا

ة  او"منظم ة" الف ة األخرى  ". عن األغذي ات الدولي ع المنظم وينبغي أن يتواصل أيضا التنسيق م
دولي    ة والبنك ال د شدد   . آمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة التجارة العالمي وق

ة،    األع ة التجارة العالمي ضاء على الدور الهام الذي تضطلع به المنظمة لتوفير الخبرة التقنية لمنظم
ا في     ل دوره وال سيما في المفاوضات بشأن اإلعانات لمصايد األسماك وشّجعوا المنظمة على تفعي

 .هذا المجال
 

ة     -16 ل منظم ا لعم ة دعمه ة الفرعي دت اللجن او"وأب ين ا " الف ى تحس ي إل د  الرام ام الموح لنظ
 . لتصنيف المنتجات السمكية والتعاون المستمّر مع المنظمة العالمية للجمارك

 
ات الُمفرغة في      -17 ا الكمي ي ُتصّنف بموجبه دة الت ة الجدي ورّحب األعضاء بالقواعد الجمرآي

 .الخارج ضمن فئة الصادرات
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ات إلدراج بعض  -18 دموا باقتراح ددة وتق دى األعضاء مالحظات مح ام  وأب ي النظ واع ف األن
الموحد بغية الحّد من نصيب األنواع التي تدخل في التجارة الدولية والمصّنفة حاليا ضمن الفئة غير 

 . المحددة
 

ارة   -19 اج والتج ي اإلنت ة ف اء المائي ة األحي اهمة تربي امي مس ى تن دد من األعضاء إل ار ع وأش
وأشير آذلك إلى أّن . و مستزرع وما هو طبيعيوشّجعوا على التمييز في البيانات التجارية بين ما ه

ا    دة تبع تطبيق هذا الشرط سوف ينطوي على تحديات ومن شأنه أيضا أن يخلق حواجز تجارية جدي
 . لطريقة اإلنتاج

 
م المتحدة في     " الفاو"ورّحب األعضاء بتفعيل التعاون بين منظمة  -20 والشعبة اإلحصائية لألم

 . المنهجية المستخدمة لجمع اإلحصاءاتما يتعلق بتحسين التصنيفات و
 

ا      -21 اءات والحصول عليه ع اإلحص ي جم ود صعوبة ف ن وج اء ع ن األعض د م اد العدي . وأف
ن دور        اءات م ا لإلحص ات لم ال البيان ي مج ة ف درات الوطني اء الق ز بن ة تعزي ى أهمي ددوا عل وش

 . لهذا الغرض" الفاو"محوري في عملية مراقبة مصايد األسماك وإدارتها وطلبوا دعم منظمة 
 

 آخر التطورات في مجال تجارة األسماك
 

ة     -22 رورة أن تواصل منظم ى ض ة إل ة الفرعي ارت اللجن او"أش ارة  " الف ل التج د وتحلي رص
. الدولية في األسماك والتطورات ذات الصلة في مجاالت العرض والطلب واألسعار واالستهالك      

ة          وأخذ األعضاء علما بمساهمة القطاع الصغير وع من التجارة، وشجعوا منظم ذا الن الحجم في ه
 .على إبراز أثر التطورات التجارية على هذا القطاع في عملها وتقاريرها في المستقبل" الفاو"
 

ر            و -23 رة وأآث ا فرض شروط متغّي ي يطرحه ا أيضا بالتحديات الت ة علم ة الفرعي أخذت اللجن
دان        صرامة على االستيراد في أسواق مهمة وبأنه رغم  ا البل ي تمثله رة للصادرات الت الحصة الكبي

النامية، ال تزال الكثير من البلدان النامية المصّدرة بحاجة إلى بناء قدراتها وإلى المساعدة الفنية من 
 .أجل تطبيق هذه التدابير

 
ة         وأبرز -24 تدامة، وشجعوا منظم ة مس اد ممارسات تجاري ى اعتم او "األعضاء الحاجة إل " الف

ى موا ارة   عل ة للتج ة الفني ذ الخطوط التوجيهي ى تنفي دان األعضاء عل اعدة البل ي مس ا ف صلة عمله
 .الرشيدة باألسماك الصادرة عن المنظمة

 
وهي تشمل دراسات    . إجراء عدد من الدراسات  " الفاو"وطلبت اللجنة الفرعية من منظمة  -25

ك   عن أثر االتفاقات التجارية اإلقليمية في هذا القطاع الصغير ال حجم والمجتمعات الريفية بما في ذل
ميات     ا التس ي تتيحه رص الت ة؛ والف ارة اإلقليمي ى صعيد التج ورات عل ة؛ والتط ا االجتماعي أبعاده
الجغرافية؛ والتطورات في مجال استزراع األربيان األبيض األرجل ومسائل التسويق ذات الصلة؛  

ة في تجارة األسماك     وتجارة أسماك الزينة؛ والخدمات المتصلة بمصايد األسم  اك؛ واألدوات المالي
ة       واع المنخفضة القيم ة في األن وأبلغت  . بما في ذلك العقود اآلجلة للسلع الغذائية؛ والتجارة اإلقليمي

ه ال يمكن إجراء آل الدراسات       األمانة اللجنة الفرعية، مع أخذ الطلبات الواردة بعين االعتبار، بأن
 .فاية الموظفين والموارد المالية المتاحةفي فترة السنتين القادمة لعدم آ

 
ة    -26 بية لمنظم زة النس ى المي ة عل ة الفرعي ددت اللجن او"وش ماك " الف ارة األس ل تج ي تحلي . ف

دان         ي المي ة ف اون والتنمي ة التع ل منظم رى مث ات أخ ع منظم ة م ة المنظم ز عالق ت بتعزي ورّحب
على مواصلة " الفاو"رها، وشجعت منظمة االقتصادي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وغي

ايد        اع مص ك دور قط ي ذل ا ف ع بم اق أوس ى نط اتها عل ائج دراس ر نت ال نش ي مج ا ف ذل جهوده ب
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يش وفرص     بل الع ذائي وس ن الغ ين األم ي تحس اهم ف ا يس تهالك، وبم ارة واالس ي التج ماك ف األس
 .العمل، خاصة بالنسبة إلى النساء

 
ى ا   -27 ذلك عل اء آ ّدد األعض اج      وش ارة واإلنت ي التج ة ف اء المائي ة األحي د لتربي دور المتزاي ل

تقبل        ي المس وه ف ماك لنم ق األس ى دقي اع عل ذا القط اد ه يم اعتم ى ضرورة تقي تهالك وعل . واالس
ة،      دان النامي والحظت اللجنة الفرعية آذلك حدوث زيادة آبيرة في الطلب في العديد من أسواق البل

و الحق في التجارة           وآيف أن ذلك أتاح فرصا لزيادة ع نم ة م اء المائي ة األحي ي لتربي اإلنتاج المحل
أآثر أسواقا           . اإلقليمية البينية ر ف ة أصبحت أآث دان النامي ى أّن البل ذلك إل ة آ ة الفرعي وأشارت اللجن

 .مهمة أيضا بالنسبة إلى المصدرين من البلدان المتقدمة
 

ة     -28 ى حال ة عل ة الفرعي ذي        وأطلع مندوب اليابان اللجن زال ال د الزل قطاع مصايد األسماك بع
، فضال عن االتجاهات الطويلة األجل في استهالك األغذية واالتجار بها 2011ضرب البالد في عام 

 .في اليابان
 

 نتائج مشاورة الخبراء الرامية إلى وضع إطار تقييم خاص بمنظمة األغذية والزراعة
 

ه من     COFI:FTXIII/2012/4رّحبت اللجنة الفرعية بالوثيقة  -29 التي تتناول العمل الذي اضطلع ب
ة والخاصة مع الخطوط          وجي العام يم اإليكول أجل وضع إطار لتقييم مدى تطابق مخططات التوس
ة       ة الطبيعي التوجيهية للتوسيم اإليكولوجي لألسماك والمنتجات السمكية من مصايد األسماك البحري

ة  او"الصادرة عن منظم يم" (الف ار التقي راء )إط اورة الخب ر مش ر(، وتقري ماك    تقري مصايد األس
م  ة رق اء المائي ة األحي ة 958وتربي ة والزراع ة األغذي ه) الصادر عن منظم . حول الموضوع نفس

وارد في            يم ال رهم الشامل ومشروع إطار التقي راء لتقري ى الخب وتوجهت اللجنة الفرعية بالشكر إل
 .التقرير

 
ى  -30 ة إل ة الفرعي ارت اللجن وط      وأش أّن الخط ا ب ّرت أيض ا أق يم ولكنه ار التقي د إط دى تعقي م

التوجيهية للتوسيم اإليكولوجي لألسماك والمنتجات السمكية من المصايد البحرية الطبيعية الصادرة  
 .هي نفسها معقدة) الخطوط التوجيهية البحرية" (الفاو"عن منظمة 

راء،     وأوصى العديد من األعضاء باعتماد مشروع إطار التق -31 ه مشاورة الخب ذي اقترحت ييم ال
. مع اإلشارة إلى أّن إطار التقييم يمكن أن يخضع لمزيد من التنقيح بعد اآتساب خبرة أآبر في تنفيذه

د وضع    ن المفي يكون م اد وس اهزا لالعتم يس ج يم ل ار التقي ورأى أعضاء آخرون أّن مشروع إط
 .برنامج تجريبي الختبار قابليته للتطبيق

 
د مشاورة أخرى       ووافق -32 يس من الضروري عق ت اللجنة الفرعية في هذه المرحلة على أنه ل

 .للخبراء أو مشاورة فنية إلحراز تقدم في العمل بشأن إطار التقييم
 

يم       -33 ار تقي ي إط ة ف ماك الداخلي ايد األس ديرهم إلدراج مص ن تق اء ع م األعض رب معظ وأع
ة والداخلي     ر من         مشترك يتناول مصايد األسماك البحري روا بوجود عدد آبي ى حد سواء، وأق ة عل

 .المؤشرات المشترآة بين الخطوط التوجيهية البحرية والداخلية
 

ة       -34 ديل الخطوط التوجيهي راء بضرورة تع واّطلعت اللجنة الفرعية على توصية مشاورة الخب
ديل في    للتصدي لشروط سلسلة المسؤولية بالكامل، غير أنها لم توافق على ضرورة إجراء هذا التع

 .الوقت الراهن
 

يم     -35 ف مخططات التوس ر مختل يم أث د تقي ن المفي يكون م ه س ى أن ة عل ة الفرعي ت اللجن واتفق
 .اإليكولوجي على إدارة مصايد األسماك والعائدات االقتصادية
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ة     -36 ة من منظم او "وطلب بعض األعضاء المساعدة الفني ى     " الف ة عل ذ الخطوط التوجيهي لتنفي
 .لوطنيالصعيد ا

 
 الخطوط التوجيهية ألفضل الممارسات في مجال التعّقب

 
ة     أدرجت -37 ى الوثيق اء عل ال بن دول األعم ي ج دا ف ة بن وحصل  COFI:FT/XIII/2012/5األمان

 .تبادل في اآلراء حول النطاق ولكن لم يتم التوصل إلى أي توافق بهذا الشأن
 

ة للعمل      وافقت اللجنة الفرعية، بمساعدة مجموعة أصدق  -38 ى االختصاصات التالي رئيس، عل اء ال
ة ألفضل      ة ووضع خطوط توجيهي ق بدراس ا يتعل ي م تقبل ف ي المس ه ف ين االضطالع ب ذي يتع ال

 :الممارسات في مجال التعّقب
 

إلى تجميع وتحليل أفضل الممارسات والمعايير القائمة لمجموعة " الفاو"دعوة أمانة منظمة 
 .ك تحليل الثغراتمن أغراض التعّقب، بما في ذل

 
تعانة       ك األدوات التي يمكن االس تحديد الخيارات المطروحة للعمل في المستقبل، بما في ذل

 .بها
 

ادي      ة لتف ايير الحالي نظم والمع تحدد ال امال وس رحا آ ب ش ياق التعّق ة س رح الوثيق ستش
 .االزدواجية في العمل في المستقبل

 
 :طار الذي سيقوم عليه التحليلستوفر المبادئ التالية لمخططات التعّقب اإل

 
 عدم خلق حواجز غير ضرورية أمام التجارة؛ 
 التكافؤ؛ 
 االستناد إلى المخاطر؛ 
 البساطة والوضوح والشفافية. 

 
وستستعرض الوثيقة آذلك الخيارات المتاحة لتقديم المساعدة الفنية من أجل تنفيذ مخططات  

 .التعّقب
 

ة    واتفقت اللجنة الفرعية أيضا على  -39 ة منظم د أمان او "أن ُتع ر     " الف ة بمساعدة خبي ذه الوثيق ه
ة عشرة        ا الرابع استشاري وترفعها من ثّم إلى اللجنة الفرعية المختصة بتجارة األسماك في دورته

 .لمزيد من التوجيهات
 

 استعراض اشتراطات النفاذ إلى األسواق
 

ى ال         -40 تنادا إل ال اس د من جدول األعم ذا البن ة ه ة  قدمت األمان ي   COFI:FT/XIII/2012/6وثيق الت
داد       ا وإصدار الشهادات؛ ودعم إع تلخص التطورات األخيرة في مجاالت سالمة األسماك ونوعيته
ة         دونات الممارسات؛ وخدمات المساعدة الفني ة وم مواصفات الدستور الغذائي والخطوط التوجيهي

 .في هذا المجال إلى البلدان النامية" الفاو"وبناء القدرات المقدمة من منظمة 
 

دعم العلمي لعمل الدستور       " الفاو"وأعرب األعضاء عن تأييدهم لعمل منظمة  -41 وفير ال في ت
 .الغذائي

 
ة       -42 دم منظم رورة أن تق ى ض ة عل ة الفرعي دت اللجن او"وأآ ايد   " الف ة لمص اعدة الفني المس

ة ل         دان النامي ة الصغيرة النطاق في البل اء المائي ة األحي ى     األسماك وتربي تحسين فرص وصولها إل
 .األسواق
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ل   -43 ّدة مث ي مجاالت ع ة ف ة واإلقليمي ى أنشطتهم الوطني ة عل ة الفرعي ع األعضاء اللجن وأطل

تحسين سالمة األغذية واالمتثال لشروط الوصول إلى األسواق الدولية، وطلبوا استمرار المساعدة   
 .الفنية من المنظمة

 
ار -44 ى التغط  وأش اء إل ن األعض دد م المة    ع ايا س ق بقض ا يتعل ي م ّللة ف ة المض ة اإلعالمي ي

ة    " الفاو"األغذية المرتبطة باألسماك والمنتجات السمكية وطلبوا من منظمة  نشر المعلومات العلمي
ى المخاطر         تهلكين بشكل موضوعي عل ذائي بهدف إطالع المس . والخطوط التوجيهية للدستور الغ

ة    وأطلعت األمانة اللجنة الفرعية على العم ين منظم او "ل الجاري المشترك ب ة الصحة   " الف ومنظم
 .العالمية والوآالة الدولية للطاقة الذرية بشأن حاالت الطوارئ المتصلة بسالمة األغذية
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 تحليل لسلسلة القيمة والتجارة الدولية باألسماك
 

ة          -45 ه منظم ذي اضطلعت ب ام ال ة بالعمل اله ة الفرعي او "رّحبت اللجن سل  في مجال سال  " الف
ة      اون في مجال التنمي ة للتع ذا المشروع يقتصر     . القيمة بدعم سخي من الوآالة النرويجي ومع أّن ه

ى  ا عل غلين   15حالي ه وإصدار توصيات لصغار المش ر من ان استخالص العب يكون باإلمك دا، س بل
 .ولصانعي السياسات في مختلف األقاليم والبلدان

 
ى مشروع سالسل      ذت األمانة علما باقتراحات ضّم خوأ -46 اليم إل دان واألق عدد إضافي من البل

 . القيمة
 

ة      -47 ل القيم ول سالس ة ح ة واإلقليمي ات القطري ن الدراس ات ع اء معلوم ى األعض وأعط
ع التنافسي     ّززت الموق ة ع ادرات المحلي ف أّن المب ا آي ن خالله ّين م ي يتب اربهم الت اطروا تج وتش

 .لصغار المشغلين
 

ى          وأشارت اللجنة الف -48 ب عل ابهة للتغّل ة مش ات أو بنى جماعي ة إنشاء تعاوني ى إمكاني رعية إل
 . تشتت صغار المشغلين

 
افؤ        -49 د من التك ق مزي ة تحقي ى أهمي وأشار األعضاء إلى مدى تعقيد سالسل القيمة الدولية وإل

ة  د     . في توزيع األرباح على مختلف أصحاب المصلحة في سالسل القيم وتوقف األعضاء أيضا عن
غار ال روف ص ين ظ ي تحس اهمتها ف ل مس دى تحلي ة ل ل القيم ول سالس ات ح ن الدراس دة م فائ

 .. المشغلين
 

ات المناسبة عن         -50 ى البيان وأحاطت اللجنة الفرعية علما بالتحديات الناشئة عن الحصول عل
ة واإلقليم          ادرات الوطني ى عدد من المب ة وأشارت إل لة القيم داد سلس ة  األسعار والتكاليف على امت ي

 .لتحسين جمع ما يلزم من بيانات ونشرها
 

االنقراض من      ددة ب واع المه مستجدات األنشطة ذات الصلة باتفاقية التجارة الدولية في األن
 مجموعات الحيوان والنبات البرية

 
ة  أعرب -51 األنواع المائي ق ب ا يتعل ة فيم ه المنظم ذي اضطلعت ب ل ال دهم للعم األعضاء عن تأيي

ة           المستغلة تجاريا ه تجارة األسماك الدولي ذي تؤدي دور ال ة ال ى أهمي والتي تهم االتفاقية وشددوا عل
 .بالنسبة لسبل عيش واقتصادات العديد من الدول

 
ايير    -52 ير مع ا يخص تفس الي فيم ة الح م لموقف المنظم ة األعضاء عن دعمه وأعرب غالبي

ة عل ة، وشجعوا األمان ارة الدولي ة التج اني التفاقي ق الث ذا المضمارالمرف ي ه ا ف . ى مواصلة عمله
 . وعلى الخصوص، شددوا على ضرورة دراسة حالة المخزون وآثار التجارة الدولية عليه

 
ة           -53 ابع للمنظم راء االستشاري الت ق الخب ا المتواصل لفري ة عن دعمه وأعربت اللجنة الفرعي

ة بشأن    واع     وعّلقت على أهمية  إسداء المشورة العلمية والموضوعية المتين ة المخزون من األن حال
ة   ارة الدولي ة التج ل اتفاقي ن قب وائم م ي الق ا ف رح إدراجه ة المقت ق . المائي ن فري ب األعضاء م وطل

الخبراء، بموجب االختصاصات، تعزيز نظره في القضايا الفنية ذات الصلة بإدارة مصايد األسماك 
ة   والتجارة الدولية والتي ينبغي أن تشمل أيضا دور تربية األحي  واع المعني ة لألن م   . اء المائي ه ت إال أن

ة         ة موازي ك بشكل أفضل من خالل عملي اإلعراب عن آراء مختلفة حول ما إذا آان سيتم إنجاز ذل
 . منفصلة، أو إدراجه في عمليات التقييم الحالية من جانب فريق الخبراء
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اون    -54 ذآرة التع أن م ل المتواصل بش م للعم ن دعمه ين وأعرب بعض األعضاء ع ة ب العام
ى     . المنظمة واتفاقية التجارة الدولية في حين أن آخرين لم يفعلوا ذلك ة شددت عل ة الفرعي لكن اللجن

ة      ارة الدولي ة التج ين اتفاقي ة ب اهم الحالي ذآرة التف أخرى، م ة أو ب ك، بطريق وض ذل ضرورة أال يق
 .وإدارة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في المنظمة

 
د  -55 ة   وأآ لطات الوطني ين الس اورات ب داخلي والمش اون ال ين التع ة تحس ى أهمي األعضاء عل

ة لضمان       ارة الدولي ة التج ة باتفاقي ائل المتعلق ن المس ؤولة ع ك المس ماك وتل ايد األس ة بمص المعني
ديات            ة وفي المنت ة التجارة الدولي ى أطراف اتفاقي عرض المعلومات ذات الصلة بشكل مناسب عل

 .مصايد األسماك أيضا المعنية بإدارة
 

ة لصيانة وإدارة أسماك  -56 ذ خطة العمل الدولي ورحب األعضاء باالستعراض الجاري لتنفي
القرش الذي تقوم به المنظمة والذي يأخذ بعين االعتبار الردود على االستبيان الذي أعدته مجموعة  

ة   العمل المعنية بأسماك القرش التابعة للجنة المعنية بالحيوانات الت ة التجارة الدولي دم  . ابعة التفاقي وق
ة لصيانة وإدارة       ا لخطة العمل الدولي بعض األعضاء معلومات عن العمل الذي يضطلعون به دعم

 . أسماك القرش
 

ة من            -57 ة التجارة الدولي ة المتصل باتفاقي ى أن يمول عمل المنظم ة عل وشددت اللجنة الفرعي
ادي  امج الع ابات البرن الل حس ين أ. خ ي ح اء  وف ة األحي ماك وتربي ايد األس س وإدارة مص ن المجل

ى        د عل زال تعتم ة ال ت ارة الدولي ة التج طة اتفاقي إن أنش دئيا، ف ذلك مب ران ب ة يق ي المنظم ة ف المائي
ا وضرورة     ة حالي األموال من خارج الميزانية نظرا إلى الوضع المالي الصعب الذي تشهده المنظم

وقد عّولت المنظمة حتى اآلن بشكل حصري على مشروع  . إقامة توازن بين األولويات المتضارية
ة     حساب أمانة اليابان لهذا الغرض ولكن قد تحتاج، في المستقبل، إلى مساهمات من خارج الميزاني

إال أنه سيتعذر على المنظمة، في غياب أموال من خارج الميزانية، . من أعضاء آخرين في المنظمة
 .2012آانون األول /شاري المزمع عقده في ديسمبرتنظيم اجتماع فريق الخبراء االست

 
ارة       -58 ة التج ع اتفاقي ل التواصل م اء قب ع األعض اور م ا بضرورة التش ة علم ذت األمان وأخ

 .الدولية بشأن المسائل التي لم تناقشها لجنة مصايد األسماك أو األجهزة الفرعية التابعة لها
 

 الصيد الرشيد من مدّونة السلوك بشأن 11رصد تنفيذ المادة 
 

ذ       COFI:FT/XIII/2012/9رحبت اللجنة الفرعية بالوثيقة  -59 تبيان رصد تنفي ائج اس اول نت التي تتن
 ).المدونة(من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد ) ممارسات ما بعد المصيد والتجارة( 11المادة 

 
دابير          -60 دول للت ذ ال ى انخفاض مستوى تنفي تبيان تشير إل والحظ األعضاء أن الردود في االس

ار تجارة األسماك والمنتجات السمكية       الرامية إلى الحد من خسائر ما بعد المصيد وتقييم ورصد آث
ذائي ن الغ ى األم وائح  . عل ال لل ئة ذات الصلة باالمتث اوف الناش ا أيضا بالمخ ذ األعضاء علم  وأخ

 المتعلقة بالصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم واشتراطات التعّقب
 

تبيان وحذروا    -61 وأعرب األعضاء عما يساورهم من قلق حيال انخفاض معدل الرد على االس
ات           ى التعليق تناد إل ة باالس ذ المدون ق للمستوى الحالي لتنفي يم دقي من أنه آان من الصعب إجراء تقي

 .م الحصول عليهاالمحدودة التي ت
 

دل       -62 اع مع ا لضمان ارتف ة اتخاذه واقترح األعضاء عددا من التدابير التي يتعين على المنظم
 .الرد المرة القادمة عندما يوزع االستبيان
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ازا   ة مصايد األسماك بوصفها جه ة للجن ارة األسماك التابع ة المختصة بتج ة الفرعي اللجن
 شترك للسلع األساسيةسلعيا دوليا وعالقتها بالصندوق الم

 
 .أقرت اللجنة الفرعية المشاريع الثالثة الجديدة المعروضة للنظر فيها -63
 

ة أداة للتكامل        -64 ز إقليمي بمثاب ا ترآي ي له واقترح األعضاء بأن تكون مقترحات المشاريع الت
ى . ضمن اإلقليم، عندما تكون للبلدان المشارآة شواغل مشترآة تخص مصايد األسماك      سبيل   فعل

المثال، أعربت أقاليم أفريقيا وأمريكا الوسطى والمحيط الهادئ عن اهتمامها بالمشاريع اإلقليمية في 
 .المستقبل

 
لحة    -65 حاب المص ف أص رحا ألدوار مختل ة ش دمت األمان ة   –ق ة الدولي زة الحكومي األجه

ين   وفي هذا الصدد، تم التشديد على ضرو. والوآاالت المنفذة والبلدان األعضاء رة تحسن التنسيق ب
تفيدين  ة       . المنظمة والشرآاء المنفذين واألعضاء المس دورة القادم ة لل ذآرة مفاهيمي ة م تعد األمان وس

 .للجنة الفرعية توضح هذه النقاط
 

ندوق      -66 ل الص ن قب ة م ة الممول ابقة والجاري اريع الس احهم للمش ن ارتي رب األعضاء ع وأع
تفي  ي تس ية والت اج السمكي والتسويق  المشترك للسلع األساس ز اإلنت ة في تعزي دان النامي ا البل د منه

 .الوطني والدولي لمنتجات األسماك وتعاونيات مصايد األسماك والمداخيل ونوعية الحياة
 

ندوق         -67 ل الص ن قب ة م اريع الممول ف المش ز مختل ديرهم لترآي ن تق اء ع رب األعض وأع
ى ة عل اريع المقترح ية والمش لع األساس ترك للس داد  المش ى امت يما عل ين، ال س ين الجنس اواة ب المس

ين      . سلسلة القيمة اواة ب ة بالمس واقترح أن تتضمن مقترحات المشاريع  في المستقبل حمالت التوعي
 .الجنسين، وبالخصوص بالنسبة لمصايد األسماك الصغيرة

 
د ا         -68 ا والفوائ ادل تجاربه ي تتب دان الت ديرها للبل ة عن تق ة األجل   وأعربت اللجنة الفرعي لطويل

الناشئة عن المشاريع الممولة من قبل الصندوق المشترك للسلع األساسية، من قبيل المزيد من الدعم 
 .الحكومي واالستثمارات في البنية التحتية من جانب البلدان المستفيدة

 أية مسائل أخرى
 

ى        -69 د المضيف، إل ل، بصفتها البل دعوة البرازي مشارآة أعضاء   أخذت اللجنة الفرعية علما ب
ؤتمر   تدامة       لجنة مصايد األسماك في م ة المس م المتحدة للتنمي و  (األم ينعقد خالل    ) 20+ ري ذي س ال

 .في ريو دي جانيرو، البرازيل 2012حزيران /يونيو 22إلى  20الفترة من 
 

 من جدول األعمال 14 البند -موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة عشرة 
 

ام -70 دير الع دد الم ة   يح يس اللجن ع رئ اور م ة عشرة بالتش دورة الرابع اد ال ان انعق د ومك موع
 .وعلى ضوء الجدول الزمني لالجتماعات الدولية

 
 اعتماد التقرير

 
 .2012شباط /فبراير 24اعتمد التقرير في  -71
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abdoulayemamadou.ba@laposte.net 
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Mohamed Mahmoud SADEGH 
Fédération nationale des pêches (FNP) 
Nouakchott 
Phone: +22235259569 
Télécopie: +222 5745430 
E-mail: fnprim@yahoo.fr 

 

MOROCCO - المغرب 
 

Abderraouf BEN MOUSSA 
Chef du Service de la coopération 

multilatérale 
Ministère de l'agriculture et de la pêche 

maritime 
Rabat 
Phone: +212 537688153 
E-mail: benmoussa@mpm.gov.ma 

 
Aziz GUEHIDA 
Responsable de la traçabilité 
Ministère de l'agriculture et de la pêche 

maritime 
Rabat 
Phone: +212 0537688252 
Télécopie: +212 0537688294 
E-mail: aziz.guehida@mpm.gov.ma 

 

MOZAMBIQUE - موزامبيق 
 

Luisa ARTHUR 
Minister's Adviser 
Ministry of Fisheries 
Maputo 
Phone: +258 21431266 
Fax: +258 21325087 
E-mail: luisa.arthur@gmail.com 

 
Ana Paula BALOI 
National Director 
National Institute of Fish Inspection 
Maputo 
Phone: +258 21315228 
Fax: +258 21315230 
E-mail: anapaulabaloi@yahoo.com.br 
 

MYANMAR - ميانمار   
 

U Khin KO LAY 
Director General  
Department of Fisheries 
Ministry of Livestock and Fisheries 
Yangon 
Phone: +95 1647514/647515 
Fax: +95 1647538 

E-mail: nyuntwin34@gmail.com 
 

Moe MYINT KYAW 
President 
Myanmar Fishery Products Processors 

and Exporters Association 
Yangon 
Phone: +95 1512259 
Fax: +95 1512407 
E-mail: rogermakro@gmail.com 

 

NAMIBIA - ناميبيا 
 

Kilus NGUVAUVA 
Deputy Minister  
Fisheries and Marine Resources 
Ministry of Fisheries and Marine Resources 
Windhoek 
Phone: +264 612053911 
Fax: +264 61224566 
E-mail: headquarters@mfa.gov.na

 
Peter AMUTENYA 
Director of Operations 
Ministry of Fisheries and Marine Resources 
Windhoek 
Phone: +264 61 2053009 
Fax: +264 61 240412 
E-mail: pamutenya@mfmr.gov.na 

 
Aina S. IPINGE 
Deputy Director 
Policy Planning and Economics 
Ministry of Fisheries and Marine Resources 
Windhoek 
Phone: +264 61 2053129 
Fax: +264 61 244161 
E-mail: auulenga@mfmr.gov.na 

 
Jakova KATUAMBA 
Commercial Counsellor 
High Commission of the Republic of 

Namibia 
New Delhi 110 057, India 
Phone: +91 11 26140389/0890/4772 
Fax: +91 26156381 
E-mail: commercial.jmk@gmail.com 
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NEW ZEALAND – نيوزيلندا 
 

Jane WILLING 
Director  
International Fisheries 
Ministry of Fisheries 
Phone: +644 8194651 
Fax: +644 8194644 
E-mail: WillingJ@fish.govt.nz 

 

NIGERIA - نيجيريا 
 

Adenuga Olubunmi OLUNUGA 
Deputy Director of Fisheries  
Commercial Fisheries,  
Federal Ministry of Agriculture and 

Rural Development 
Abuja 
Phone: +234 8059613412 
E-mail: bunmiolunuga@yahoo.com 

 
Abiodun Oritsejemine CHEKE 
Deputy Director of Fisheries  
Fish Trade 
Federal Ministry of Agriculture and 

Rural Development 
Abuja 
Phone: +234 8034032256 
E-mail: abbeycheke@yahoo.com 

 

NORWAY - النرويج 
 

Dag Erling STAI 
Deputy Director General 
Ministry of Fisheries and Coastal Affairs 
Oslo 
Phone: +336 45991252 (mob) 
Fax: +47 22249585 
E-mail: des@fkd.dep.no 

 
Henrik WEISSER 
Adviser 
Ministry of Fisheries and Coastal Affairs 
Oslo 
Phone: +47 22242663 +47 95777766 
Fax: +47 22249585 
E-mail: hhw@fkd.dep.no 

 

OMAN - عمان   
 

Mazin AL-RAWAS 
Head of Planning Section  
Department of Planning and Studies 
Ministry of Agriculture and Fisheries 

Wealth 
Phone: +968 24688059/99241444 
Fax: +968 24688241 
E-mail: maz535@yahoo.com 

 

PANAMA - بنما 
 

Giovanni LAURI 
Administrador General 
Autoridad de los Recursos Acuáticos de 

Panamá 
Gobierno Nacional  
Panamá 
E-mail: glauri@arap.gob.pa 

 
Bernardo JARAMILLO 
Director General de Fomento 
Autoridad de los Recursos Acuáticos de 

Panamá 
Gobierno Nacional  
Panamá 
E-mail: bjaramillo@arap.gob.pa 

 

PARAGUAY - باراغواي 
 

Susana Raquel BARUA ACOSTA 
Doctora Veterinaria  
Plan Nacional de Acuicultura Sostenible 
Viceministerio de Ganadería 
Plan Nacional de Desarrollo de la 

Acuicultura en Paraguay 
Asunción 
Phone: +595 0982166357 
Fax: +595 021585212 
E-mail: susana.barua@gmail.com 

 

PERU - بيرو 
 

Kalen SU PUCHEU 
Codirectora nacional de PROPESCA 
Despacho Viceministerial de Pesquería 
Ministerio de la Produccíon 
Lima 
Phone: +511 6162222 
Fax: +51 1 6162222 Anexo 1640 
E-mail: dsu@produce.gob.pe 
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REPUBLIC OF KOREA - آوريا جمهورية  
 

Mil Ga SUH 
Assistant Director 
International Fisheries Organization 

Division 
Ministry of Food, Agriculture, Forestry 

and Fisheries 
Seoul 
Phone: +82 2 500 2413 
E-mail: smg1335@korea.kr 

 
Yong-Min SHIN 
Adviser  
Ministry of Food, Agriculture, Forestry 

and Fisheries 
Busan 
Phone: +82 10 97556256 
E-mail: sym@korea.com 

 
Sun Hee CHO 
Assistant Director 
Animal, Plant and Fisheries Quarantine 

and Inspection Agency 
Fishery Products Inspection Division 
Ministry of Food, Agriculture, Forestry 

and Fisheries 
Seoul 
Phone: +82 31 929 4654 
E-mail: chosh530@korea.kr 

 
Hye Jin CHOI 
Assistant Director 
Aquaculture Industry Division 
Ministry of Food, Agriculture, Forestry 

and Fisheries 
Seoul 
Phone: +82 2 500 2369 
Fax: +82 25039128 
E-mail: hyejinc@korea.kr 
 

RUSSIAN FEDERATION - االتحاد 

 الروسي
 

Alexander OKHANOV 
Alternate Permanent Representative to 
FAO 
Permanent Representation of the 

Russian Federation to FAO 
Embassy  
Rome, Italy 
Phone: +39 06 8557749 
Fax : +39 06 8557749 

      E-mail: rusfishfao@mail.ru 
 

SAUDI ARABIA - العربية المملكة 

 السعودية
 

Jaber Mohamed AL-SHEHRI 
Deputy of Fisheries Affairs 
Director of Marine Fisheries Department  
Ministry of Agriculture  
Riyadh 
Phone: + 966 14031785 
Fax: + 966 14053619 
E-mail: jshehri@yahoo.com 

 
Abdulaziz A. AL-YAHYA 
Director General of Marine Fishery 
Department 
Ministry of Agriculture 
Riyadh  
Phone: + 966 14031798 
Fax: + 966 5778 
E-mail: fishtrp@moa.gov.sa 

 
Mohammed SHRAIM 
Director-General  
General Department of Agriculture in Jizan 
Ministry of Agriculture  
Riyadh 
Phone: + 966 51592727 
Fax: + 966 77778 
E-mail: fishtrp@moa.gov.sa  
mohmed417@hotmail.com 

 

SENEGAL - السنغال 
 

Diéne FAYE 
Directeur des industries de 

transformation de la pêche 
Ministère de l’économie maritime 
Dakar 
Phone: +221 776570362 
E-mail: dienefaye502@hotmail.com
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SPAIN - إسبانيا   
 

Aurora DE BLAS CARBONERO 
Subdirectora General de Economía 

Pesquera 
Dirección General de Ordenación Pesquera 
Secretaría General de Pesca 
Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente 
Madrid 
Phone: +34 91 347 3681/87 
Fax: +34 91 347 8445 
E-mail: adeblasc@magrama.es 

 
Carmen RODRIGUEZ MUÑOZ 
Jefe de Área de la Subdirección General 

de Economía Pesquera 
Dirección General de Ordenación Pesquera 
Secretaría General de Pesca 
Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente 
Madrid 
Phone: +34 91 347 3694 
Fax: +34 91 347 8445 
E-mail: carmenr@magrama.es 

 

SUDAN - السودان 
 

Mohammed SULIEMAN 
Fisheries administration  
Ministry of Animal resources and Fisheries 
Khartoum 
Phone: +249 0129181894 
E-mail: m2sulieman@yahoo.com 

 

SWEDEN - السويد 
 

Annelie ROSELL 
Trade Policy Analyst  
Swedish Board of Agriculture  
Ministry for Rural Affairs 
Stockholm 
Phone: +46 36155129 
Fax: +46 36308577 
E-mail: annelie.rosell@jordbruksverket.se

 

Ida BJÖRKLUND 
Desk Officer 
Game Management, Fisheries and Sami 

Affairs Division 
Ministry for Rural Affairs 
Stockholm 
Phone: +46 084051797 
Fax: +46 725372880 
E-mail: ida.bjorklund@rural.ministry.se 

 

THAILAND - تايلند 
 

Kruerwal STHITIRAT 
Senior Economist 
Department of Fisheries 
Bangkok 
Phone: +66 25611974 
Fax: +66 2561974 
E-mail: kruerwals@yahoo.com 

 
Natthariya KIATHAIBOOL 
Economist 
Department of Fisheries 
Bangkok 
Phone: +66 25611974 
Fax: +66 25611974 
E-mail: k_natthariya@yahoo.com

 

UNITED KINGDOM - المتحدة المملكة  
 

Malcolm LARGE 
Operations Leader 
Sea Fish Industry Authority 
Edinburgh 
Phone: +44 1772798924 
Fax: +44 1315581442 
E-mail: m_large@seafish.co.uk 

 

URUGUAY - أوروغواي 
 

Rolando Daniel GILARDONI 
Dirección Nacional de Recursos Acuáticos 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y 

Pesca  
Montevideo 
Phone: +598 24092969 
Fax: +598 24013216 
E-mail: dgilardoni@dinara.gub.uy 
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Carlos BENTANCOUR 
Ministro Consejero 
Representante Permanente Alterno ante 

la FAO 
Representación Permanente de la 

República Oriental del Uruguay ante 
la FAO 

Via Vittorio Veneto, 183  
00187 Roma, Italia 
Phone: +39 06 4821776 
Fax: +39 06 4823695 
E-mail: uruit@ambasciatauruguay.it

 
UNITED STATES OF AMERICA – 

مريكيةالواليات المتحدة األ  
 

Deirdre WARNER-KRAMER 
Senior Foreign Affairs Officer 
Office of Marine Conservation 
US Department of State 
Washington DC 20520 7878 
Phone: +1 202 647 2883 
Fax: +1 202 736 7350 
E-mail: warner-kramerdm@state.gov 

 
Gregory SCHNEIDER 
Senior International Trade Specialist 
NOAA Fisheries Service 
Silver Spring, MD20910 
Phone: +1 301 713 9090 
E-mail: greg.schneider@noaa.gov 

 
Laura S. NOGUCHI 
Biologist 
US Fish and Wildlife Service 
Branch of CITES Operations 
Division of Management Authority 
Arlington, VA 22203 
Phone: +1 703 3582028 
Fax: +1 7033582298 
E-mail: Laura_Noguchi@fws.gov 

 

VANUATU - فانواتو   
 

Jacob RAUBANI 
Management and Policy Division  
Department of Fisheries 
Ministry of Agriculture, Quarantine 

Forestry and Fisheries 
Port Vila 
Phone: +678 5333340 
Fax: +678 23142 
E-mail: jraubani@vanuatu.gov.vu 

 

Timothy W. SISI 
Principle Trade Officer  
Department of External Trade 
Ministry of Trade, Commerce and Tourism 
Port Vila 
Phone: +678 22770 
Fax: +678 25640 
E-mail: twilliams@vanuatu.gov.vu 

 

YEMEN - ليمنا  
 

Abdul Rashid ABDUL GHAFOOR 
Counsellor for the Minister of 

Fishwealth for Fisheries 
Ministry of Fishwealth 
Sana’a 
Phone: +967 733200207 
Fax: +967 01268581 
E-mail: rashid.msy@hotmail.com 
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OBSERVERS FROM 
INTERGOVERNMENTAL 

ORGANIZATIONS 

المنظمات الحكومية الدوليةمراقبون من   
 

CENTRE FOR MARKETING 
INFORMATION AND ADVISORY 
SERVICES FOR FISHERY PRODUCTS 
IN THE ARAB REGION (INFOSAMAK) 

 والخدمات السوق معلومات مرآز
 فى السمكية بالمنتجات الخاصة االستشارية
)انفوسمك( العربيةالمنطقة

 
Abdellatif BELKOUCH 
Directeur  
INFOSAMAK 
Casablanca, Morocco 
Phone: +212 552540856 /440386 
Fax: +212 522540855 
E-mail: abdellatif.belkouch@infosamak.org

 
ECONOMIC COMMUNITY OF WEST 
AFRICAN STATES/ 

أفريقيا غرب لدول االقتصاديةالجماعة  
 
Vivian N. IWAR 
Head 
Animal Resources Development 
Dept of Agriculture and Rural 

Development 
ECOWAS Commission 
Abuja, Nigeria 
Phone: +234 8023057219 
E-mail: ethelwar@yahoo.com 

 
 
INTERNATIONAL ORGANIZATION 
FOR THE DEVELOPMENT OF 
FISHERIES IN EASTERN AND 
CENTRAL EUROPE 
 
 

Aina AFANASJEVA 
Director 
EUROFISH 
Copenhagen, Denmark 
Phone: + 45 33377768 
E-mail: aina.afanasjeva@eurofish.dk 

 
 
 
 
 
INTERGOVERNMENTAL 

ORGANIZATION FOR MARKETING 
INFORMATION AND TECHNICAL 
ADVISORY SERVICES FOR FISHERY 
PRODUCTS IN THE ASIA AND PACIFIC 
REGION 
 

Muhammad AYUB 
Director  
INFOFISH 
Kuala Lumpur, Malaysia 
Phone: +60 320783466 
Fax: +60 20783466 
E-mail: info@infofish.org 

 
 

OBSERVERS FROM 
INTERNATIONAL NON-

GOVERNMENTAL 
ORGANIZATIONS/  
 الدولية  مراقبون من المنظمات
 غير الحكومية

 
 
GLOBAL GAP 
 

Valeska WEYMANN 
Standard Management Aquaculture 
GLOBAL GAP 
Spichernstrasse 55  
50672 Cologne, Germany 
Phone: +49 01784771464 
Fax: +49 02215799389 
E-mail: weymann@globalgap.org 
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INTERNATIONAL COALITION OF 
FISHERIES ASSOCIATIONS  
 االئتالف الدولي لرابطات مصايد األسماك
 
 

Shih-Chin CHOU 
Member of  
International Coalition of Fisheries 

Associations 
Washington DC, USA 
Phone: +1 7037528892 
Fax: +1 7037527583 
E-mail: chouscfa@hotmail.com 

 
Alastair MACFARLANE 
Executive Secretary 
International Coalition of Fisheries 

Associations 
Washington DC, USA 
Phone: +64 43854005 
Fax: +64 43852727 
E-mail: alastair.macfarlane@seafood.co.nz 

 
 
INTERNATIONAL COLLECTIVE IN 
SUPPORT OF FISHWORKERS  

لدعم العاملين فى مصايد  التجمع الدولى
 األسماك
  
 

Sebastian MATHEW 
Programme Adviser 
Chennai 600 006, India 
Phone: +91 44 28275303 
Fax: +91 44 28254457 
E-mail: icsf@icsf.net 
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 إدارة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في منظمة األغذية والزراعة
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy 

 
Àrni M. MATHIESEN 
Phone: +39 06 570 56423 
E–mail: arni.mathiesen@fao.org 
 

المدير العام المساعد، إدارة مصايد األسماك وتربية األحياء 
 المائية

Lahsen ABABOUCH 
Phone: +39 06570 54157 
E–mail: lahsen.ababouch@fao.org 

شعبة سياسات واقتصاديات مصايد األسماك وتربية  مدير
 األحياء المائية

  
Johanne FISCHER 
Phone: +39 06570 54851 
E–mail: johanne.fischer@fao.org 

موظف أول موارد مصايد األسماك، مصايد األسماك 
 البحرية والداخلية

 
Iddya KARUNASAGAR 
Phone: +39 06570 54873 
E–mail: iddya.karunasagar@fao.org  
 

 

المنتجات والتجارة  ،مسؤول أول الصناعات السمكية
 والتسويق

Stefania VANNUCCINI 
Phone: +39 06570 54949 
E–mail: stefania.vannuccini@fao.org 

 ، اإلحصاءات والمعلومات)سلع(إحصائي مصايد أسماك 

 
 األمانة

 
William EMERSON  
Phone: +39 06570 56689 
E–mail: william.emerson@fao.org 
 

 األمين، المنتجات والتجارة والتسويق

Audun LEM 
Phone: +39 06570 52692 
E–mail: audun.lem@fao.org 
 

 األمين المساعد، المنتجات والتجارة والتسويق

Victoria CHOMO 
Phone: +39 06570 56055 
E-mail: victoria.chomo@fao.org 
 

 ني، المنتجات والتجارة والتسويقثا أمين مساعد

Raschad AL KHAFAJI  
Phone: +39 06570 55105 
E–mail: raschad.alkhafaji@fao.org 

موظف اتصال واجتماعات، السياسات واالقتصاديات 
 والمؤسسات

 
Yvonne DAVIDSSON 
Phone: +39 06570 56901 
E-mail: yvonne.davidsson@fao.org 
 

 

 خدمات السكرتارية، المنتجات والتجارة والتسويق

Gloria LORIENTE  
Phone: +39 06570 54163 
E–mail: gloria.loriente@fao.org 

 خدمات السكرتارية، المنتجات والتجارة والتسويق
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 الملحق جيم
 

 قائمة الوثائق
 

COFI:FT/XIII/2012/1 
 

 جدول األعمال والجدول الزمني المؤقتان

COFI:FT/XIII/2012/2 
 

 تقرير عن أنشطة المنظمة المتصلة بالتجارة

COFI:FT/XIII/2012/3 
 

  آخر التطورات في مجال تجارة األسماك

COFI:FT/XIII/2012/4         ة ة األغذي راء بشأن وضع إطار تقييمي لمنظم نتائج مشاورة الخب
والزراعة 

COFI:FT/XIII/2012/5 
 

 الخطوط التوجيهية ألفضل الممارسات في مجال التعقب

COFI:FT/XIII/2012/6 
 

 مراجعة اشتراطات النفاذ إلى األسواق

COFI:FT/XIII/2012/7 
 

 وتجارة األسماك الدوليةتحليل سلسة القيمة

COFI:FT/XIII/2012/8         ة التجارة ة باتفاقي تحديث حول األنشطة المتصلة بالقضايا المتعلق
وان      ات الحي ن مجموع االنقراض م ددة ب واع المه ي األن ة ف الدولي

والنبات البري
COFI:FT/XIII/2012/9 

 
  .من مدّونة السلوك بشأن الصيد الرشيد11رصد تنفيذ المادة

COFI:FT/XIII/2012/10 
 

ايد      ة مص ة للجن ماك التابع ارة األس ة بتج ة المختص ة الفرعي اللجن
راض     ية ألغ لع األساس ا بالس ا معني ازا دولي فها جه ماك بوص األس

 الصندوق المشترك للسلع األساسية
COFI:FT/XIII/2012/Inf.1 

 
قائمة مؤقتة بالوثائق

COFI:FT/XIII/2012/Inf.2 لمندوبين والمشارآينالقائمة المؤقتة ل 
COFI:FT/XIII/2012/Inf.3 

 
نص الكلمة االفتتاحية

COFI:FT/XIII/2012/Inf.4 
 

ارة      ة بتج ة المختص ة الفرعي رة للجن ة عش دورة الثاني ر ال تقري
ماك    ايد األس ة مص ة للجن ماك التابع رس، )R939(األس وينس آي ، ب

ين، األرجنت
2010نيسان/أبريل26-30

COFI:FT/XIII/2012/Inf.5 
 

ـاء  ـة باألحيــ ـة المختصــ ة الفرعيـ ة للجن دورة الخامس ر ال تقري
ة مصايد األسماك  ة للجن ـة التابع د، )R950(المائيــــ ، بوآت، تايلن

بتمبر 27 ـول/س - أيلــــــــ
2010تشرين األول/أآتوبر1

COFI:FT/XIII/2012/Inf.6
 

يم خاص بال    يم   تقرير مشاورة الخبراء لوضع إطار للتقي ة لتقي منظم
ة والخاصة مع         وجي العام يم اإليكول مدى تطابق مخططات التوس
ات      ماك والمنتج وجي لألس يم اإليكول ة للتوس وط التوجيهي الخط

ة    دتها المنظم ، )958(السمكية من مصايد األسماك البحرية التي أع
 .2010تشرين الثاني /نوفمبر26-24روما،

COFI:FT/XIII/2012/Inf.7صات وحقوق التصويت المقدم من االتحاد األوروبي بيان االختصا
ودوله األعضاء

 الملحق دال
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 الكلمة االفتتاحية لممثل المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة

في ، مساعد مدير عام إدارة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية Árni M. Mathiesenالسيد 
 المنظمة

 
عادة  حاب الس رئيس، أص يد ال يداتي  الس وقرين، س راقبين الم دوبين والم رات المن ، حض
 ،وسادتي

 
ة  إ  ة المعني ة الفرعي رة للجن ة عش دورة الثالث ي ال م ف ن دواعي سروري أن أرحب بك ه لم ن

ذه الفرصة    . بتجارة األسماك التابعة للجنة مصايد األسماك لدى المنظمة نم ه في البداية، أود أن أغت
الي   ألشكر حكومة الهند، لرعايتها واس تضافتها هذا الحدث الهام في حيدرأباد ولما قدمته من دعم م

ة        أتاح سخي ا الالتيني يا وأمريك ا وآس ة في أفريقي دان النامي ى     .مشارآة مندوبي البل رة األول ا الم إنه
دم مساهمة آ     يم يق اج األسماك    مجال  رى في ب التي تجتمع فيها اللجنة الفرعية في آسيا، وهو إقل إنت

وم في إحدى    أن اللجنة الفرعية تجتمع  وال يقل أهمية عن ذلك .ية والتجارة بهاكموالمنتجات الس الي
 .77مجموعة الـ دول

 
ألسماك والمنتجات   باالتجارة العالمية  على صعيدتؤدي البلدان النامية دورا متزايد األهمية  

 .أهمية االجتماع المنعقد هنا اليوم ؤآد علىالسمكية، ما ي
 

ع  آما يسعدني أن أرح   دول  ب بجمي دوبي ال ة، ومختلف المنظمات       من األعضاء في المنظم
افات    .الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الحاضرين هنا اليوم نكم مس لقد قطع الكثيرون م

اع   ذا االجتم ة           .طويلة لحضور ه ذه اللجن ة تجارة األسماك وعمل ه ى أهمي د عل ا يؤآ ووجودآم هن
ة  ل الفرعي ن أج دم ة   كم، ال سانبل ى المفاوضات المتعلق رأت عل ي ط أخيرات الت ي ضوء الت يما ف

ة         ة التجارة العالمي ة الدوحة لمنظم ة     . بمصايد األسماك في إطار جول ة المعني ة الفرعي ر اللجن تعتب
ة بمصايد األسماك   ائل متعلق ة مس ن مناقشة أي ه حيث يمك دا من نوع دى فري ارة األسماك منت بتج

ى أع  ة عل اء المائي ة األحي ا    وبتربي ة بمص لطات المعني دول والس ي ال ل ممثل ن قب توى، م ى مس د يل
الم   ة األخرى          .األسماك في جميع أنحاء الع ة الدولي ك، يمكن للمنظمات الحكومي ى ذل وباإلضافة إل

المشارآة  من مجالوالمنظمات الدولية غير الحكومية المشارآة أيضا في هذا المنتدى، الذي يوسع 
 .ضمن تمثيل جميع أصحاب المصلحةفي المناقشات بدرجة آبيرة، وي

 
ع       على مدى العامين الماضيين حدثت تطورات آثيرة في عالم تجارة األسماك، ونحن نتطل

 .التطورات على مدار األسبوع بشأن تلكإلى إجراء مناقشات مثمرة 
 

ه  يعمل قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في عالم معولم   زداد في أسواق السلع    ت
دمات وا افاللخ اع  .تك ذا القط ديات له ر فرصا وتح ذا األم د ه د ول د ،وق دد  ويؤآ ن التطورات ع م

ك األمر    وقد  .السوق إلىنتاج وصوال إلالحصاد أو ا من نقطة قائمةاألخيرة على الروابط ال رز ذل  ب
ق ب  ة األسواق   شواغل خصوصا في ما يتعل ة،        لجه اء المائي ة األحي تدامة مصايد األسماك وتربي اس

ا السمكية  عمليات صيد األسماك و   شرعية ضال عنف داولها    منتجاته ي يجري ت من أجل إدارة    .الت
ماك        تدامة األس رعية واس ن ش ق م ى التحق دف إل دابير ته اذ ت واق باتخ وم األس اوف، تق ذه المخ ه

 .والمنتجات السمكية التي يجري تداولها
 

ات،          ي حددتها السوق والحكوم دابير، الت ذه الت اد ه ة بالنسبة للحصاد     داعياتت والعتم هام
ى               .وقطاعات اإلنتاج اذ إل ة النف دان إمكاني ى فق ؤدي إل د ي دة ق دابير الجدي ذه الت ال له إن عدم االمتث ف

واق روة      .األس اع الث ى قط د عل ي تعتم ة الت دان النامي رة، وخاصة البل دان آثي ه بل ا تواج ا م وغالب
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ي تفرضها      االمت من حيث السمكية لتحقيق أهداف التنمية، صعوبات  ال لالشتراطات اإلضافية الت ث
ا واغل   .السوق عليه ن الش دة ولك دابير الجدي ك الت داف تل ي أه كيك ف األحرى ت ال تش ق ب درة بتعل ق

ى   في الصغيرة الحجم، البلدان المصدرة، ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية البلدان النامية عل
 .لى االمتثال لهاعوجه الخصوص، 

 
دان المستوردة            إن اللجنة   ه لصانعي السياسات من البل ذي يمكن في ل ال ة هي المحف الفرعي

ى والمصدرة، ومنتجي األحياء المائية والدول الساحلية ودول العلم ودول السوق  ق   المساعدة عل خل
ة بيئة م الج بنجاح التحديات النات         ؤاتي ا القطاع، في حين تع و فيه ة  ج ينم درك   . ة عن التنمي ونحن ن

وارد            جميعا أن ال ى قاعدة من الم د عل ة تعتم ة البري أآوالت البحري تدامة لألسماك والم تجارة المس
ويمكن تنظيم اشتراطات النفاذ إلى السواق   .الطبيعية المتجددة التي تدار بطريقة مستدامة ومسؤولة

ل ب د الحوافز    طريقة تكف ق          تولي الي في تحقي ة األجل والمساهمة بالت تدامة طويل ق مصايد مس لتحقي
ر   أه ن الفق د م ي الح ة ف ة المتمثل ة لأللفي دة اإلنمائي م المتح ى   .داف األم بة إل دي بالنس ل التح ويتمث

ة عل          ليمة وقائم دابير س ك الت فافة وال     ىصانعي السياسات في ضمان أن تكون تل ة وش أسس علمي
آزر والشراآات  . تخلق حواجز ال طائل منها أمام التجارة ين   وبالمثل، ينبغي السعي إلى تحقيق الت ب

 .الحكومة والقطاع والمنظمات غير الحكومية لتحقيق هذه التدابير
 

ى مدى        تتناولونها عل ال التي س وتم التطرق إلى هذه القضايا في عدد من بنود جدول األعم
 :وهي تشمل ما يلي األيام الخمسة المقبلة

 
  شى مع تحديد ما إذا آانت خطط التوسيم اإليكولوجي تتمامن أجل وضع إطار للتقييم

الخطوط التوجيهية للمنظمة المتعلقة بالتوسيم اإليكولوجي لألسماك والمنتجات السمكية من 
 المصايد البحرية والمصايد الطبيعية الداخلية؛ و

 وضع خطوط توجيهية ألفضل الممارسات في مجال التعقب. 
 :ضافية ما يليإلوتتضمن بنود جدول األعمال ا 
 ؛تجارة في المنظمةتقريرا عن األنشطة المتصلة بال 
  التطورات األخيرة في تجارة األسماك؛ 
 اشتراطات النفاذ إلى األسواق؛ مراجعة 
  األسماك؛ بتحليل لسلسلة القيمة وللتجارة الدولية 
 األنواع المهددة باالنقراض من بتفاقية التجارة الدولية األنشطة المتعلقة با مستجدات

 ؛مجموعات الحيوان والنبات البرية
 من مدونة قواعد السلوك للصيد الرشيد؛  11فيذ المادة رصد تن 
  اللجنة الفرعية المختصة بتجارة األسماك آجهاز سلعي دولي للصندوق المشترك للسلع

 . األساسية
 

 تي،وساد يسيدات، الكرام ندوبينحضرات الم
 

ياق اللج    ي س م ف رة لعملك ة الكبي ى األهمي ددا عل ذه مش ة ه ي االفتتاحي تم آلمت ة سوف اخت ن
ذه الل        .الفرعية زال ه ادآم، ال ت انيكم المستمر وإرش ة فمن خالل تف دا     عالفر جن دى فري ة تشكل منت ي

ى         ة عل دان النامي ة ومن جانب البل دان المتقدم للمداوالت بشأن قضايا تجارة األسماك من جانب البل
 . ألسماك أتمنى لكم التوفيق في مداوالتكم بشأن اللجنة الفرعية المعنية بتجارة ا. حد سواء

 
 

 .شكرا
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 الملحق هاء
 

 ، وإنتاج األلبان اتإدارة تربية الحيوان وآيل، Rudhra Gangadharanالكلمة االفتتاحية للسيد 
 والثروة السمكية، وزارة الزراعة، حكومة الهند

 
ة،  Arni Mathiesenالسيد   ، مساعد المدير العام، إدارة مصايد األسماك وتربية األحياء المائي
 .و منظمة األغذية والزراعة الكرام، حضرات المراقبين، سيداتي وسادتيمندوب

 
ة  !مرحبا بكم  درأباد  مرحبا بكم في الهند، مرحبا بكم في مدين م في      حي ا بك ة، مرحب التاريخي

ماك التا  ارة األس ة بتج ة المعني ة الفرعي رة للجن ة عش دورة الثالث دى بال ماك ل ة مصايد األس ة للجن ع
ة وال  ة األغذي ةمنظم رة      .زراع يا للم ي آس ماك ف ارة األس ة بتج ة المعني ة الفرعي د دورة اللجن تنعق

 .وهذا مصدر فخر واعتزاز بالنسبة لنا .األولى
 

بمعدالت   قطاع مصايد األسماك  فيما ينموحضرات المندوبين الموقرين، سيداتي وسادتي،  
ة وتنسيق ال ت  التحديات استجابة    تلكيواجه تحديات خطيرة، وتتطلب إال أنه ملفتة،  وفر تعاوني  الإ ت

ي  لف ذا المحف اآلة ه ى ش ل عل غ ا .المحاف ة، يبل ة والزراع ة األغذي ديرات منظم ا لتق تهالك الوفق س
رد            80البشري من األسماك حوالي  غ نصيب الف الم ويبل اج األسماك في الع ة من إنت  17.1في المائ

ه    ، إذ 2030حلول عام ب بنسبة آبيرةآيلوغراما، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل  د التوقعات أن تفي
د ا يق ق غ م ـيبل ا  20ارب ال نةآيلوغرام ي الس يوفر. ف ماك؟ أي مصدر س ك األس ر  تل ات غي التوقع

الم     "مشجعة بحسب  ة في الع اء المائي ة األحي ة   " حالة الموارد السمكية وتربي  ،الصادرة عن المنظم
ن   ر م إن أآث ة    80ف ماك البحري زون األس ن مخ ة م ي المائ ل أو  ف تغل بالكام الم مس ول الع ح

ذا التحدي       .،بإفراط وفر حال له رده أن ي ان بمف د أو آي دابير      .ويتعذر على أي بل ى ت نحن بحاجة إل ف
اج  ين          .جماعية للزيادة المستدامة لإلنت ة، يتع وارد مصايد األسماك بمعدالت مقلق ا تتضاءل م وفيم

د ا        مان التوري ة لض دبير جذري اذ ت دولي اتخ ع ال ى المجتم ماك    عل ن األس د م ل والمتزاي لمتواص
ذاءال الي      .مخصصة للغ ز إجم ي تعزي ة ف اء المائي ة األحي زي لتربي دور المرآ ى ال د عل ذا يؤآ وه

 .اإلنتاج السمكي وحماية سبل معيشة الماليين من الناس في مختلف أنحاء العالم
 

ى        8مليون نسمة أو ما يقرب  540يعتمد حوالي   الم عل ة من سكان الع ذا القطاع   في المائ ه
و السكان في         .لكسب العيش دل أسرع من معدل نم وقد نما عدد الصيادين ومزارعي األسماك بمع

ود        . العالم ة خالل العق ه في الزراعات التقليدي ر من آما ازداد معدل العمالة في مصايد األسماك أآث
ال     .الثالثة المنصرمة أثرا ب ر ت ة األآث دد الم  خوتعد البلدان النامي ذي يته ا أن    طر ال ة بم صايد الطبيعي

امي     الم الن ون في الع اء      .السواد األعظم من صيادي العالم يقطنون ويعمل ة األحي ة تربي ر تنمي وتعتب
د    ب المتزاي ة الطل ة لتلبي الغ األهمي را ب ة أم اء المائي ة األحي ارة بمنتجات تربي هيل التج ة وتس المائي

 .آذلك توفير مصادر رزق بديلة للصيادينلو
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ك بفضل تحسين     تنامتوقد   التجارة الدولية لألسماك بسرعة آبيرة في العقود األخيرة، وذل

في المائة من اإلنتاج  40يتم االتجار بـ .تصاالت ما بعد الحصادالنقل واالممارسات والتكنولوجيا وال
ى  التجارة بالتصدير من الدول النامية إ تلك فيما يتسم الجزء األآبر من ،السمكي تقريبا حول العالم ل

ة دول المتقدم ى  .ال اظ عل ي الحف ل ف ا التحدي المتمث دا سوف نواجه حتم تقبل القريب ج ي المس وف
 .الطلب المحلي على المنتجات السمكية بين زيادةو تصديرالتوازن بين ال

 
د      لالهند ثاني أآبر منتج لألسماك و  تعّدسيداتي وسادتي،   ة، وق اء المائي ة األحي منتجات تربي

ة        لعبت دائما دورا  اء المائي ة األحي ة مصايد األسماك وتربي ونحن   .فعاال ومسؤوال في إدارة وتنمي
دولي،   رادة         من  خاصة وبنتوقع من المجتمع ال راف بف دم، االعت الم المتق شرآائنا التجاريين في الع

اذ       الصغيرة الحجممصايد األسماك وتربية األحياء المائية  د، وتسهيل نف ل الهن ة مث في البلدان النامي
ئة من عة والناش واق المتوس ى األس ا إل ام   .تجاتن ي األي ة ف ن األهمي دا م ارة مزي وسوف تكتسب التج

ات المعروضة   ل المبذولة جهودالولن تكون  .بين العرض والطلب التفاوتالمقبلة بسبب  زيادة الكمي
ه    ض  إزاءمخاوفنا  ، وذلك نتيجةبسيطةب ا ب وارد والتزامن تدامة الم دابير ا  وستكون  .مان اس ة  الت لبيئي

جزءا أساسيا ال يتجزأ من سياساتنا وممارساتنا من أجل تنمية مصايد األسماك    صيانةوإجراءات ال
ا دينا وإدارته ة ل اء المائي ة األحي ق   .وتربي اد وتطبي ى اعتم ة عل د األعضاء آاف وسوف تحض الهن

ة سوف ت    ثقة مدونة السلوك للصيد الرشيد للمنظمة بجد ومثابرة وأنا على أن المنظم درات ا بني ب  لق
 .في الدول النامية من أجل التعجيل في هذه العملية على نطاق واسع

 
ة بتجارة األسماك        تقوم وآمل أن   ة المعني ة الفرعي ة عشرة للجن داول بشأن   بالدورة الثالث الت

جميع هذه المسائل ذات الصلة، والتحرك نحو خلق بيئة من العدالة واإلنصاف في تجارة المنتجات  
ا  تجارية جديرة بالثناء، ولكن ينبغي  التطلعات إن ال .السلع في جميع أنحاء العالمالسمكية و أيضا   به
اول يش   أن تتن بل الع تدامة وس ديات االس ع أن  .تح ال ص تونتوق لية    يانةن ة واألص واع المحلي األن

ارعين سبل معيشة الماليين من الصيادين والمزللألمن الغذائي و بالغة األهميةوتنميتها، التي تعتبر 
 .لجنة مصايد األسماك، ولجانها الفرعية جانب في البلدان النامية، اهتماما جديا من

 
ادتي،    أحر الترحيب       إسيداتي وس رة أخرى أن أخصكم ب ي م م     .سمحوا ل آمل أن تتسنى لك

ى حد سواء         ة عل ة والحديث ة التراثي اال للمدين د مث  .فرصة استكشاف مدينة حيدرأباد الجميلة التي تع
ل أن ة  آم ة وممتع امتكم مريح ون إق ة    .تك رة للجن ة عش دورة الثالث ق لل اح والتوفي ل النج ى آ وأتمن

 .الفرعية المعنية بتجارة األسماك
 
 

 .شكًرا



 

 



 

 



 

 

 
 

قامت لجنة مصايد األسماك بتأسيس اللجنة الفرعية المعنية بتجارة 
األسماك لتكون بمثابة إطار متعدد األطراف للمشاورات بشأن التجارة 

وقد عقدت الدورة الثالثة عشرة للجنة . ة بالمنتجات السمكيةالدولي
 من  الفرعية في مدينة حيدرأباد في الهند

وقد أحيطت اللجنة الفرعية علمًا . 2012 فبراير/شباطفبراير  24إلى  20
آما . بالتطورات األخيرة المتعلقة بالتجارة الدولية بالمنتجات السمكية

لق بالتجارة الدولية وبالتنمية نظرت أيضا في قضايا محددة تتع
النظام الموحد لتصنيف المنتجات   :المستدامة للمصايد بما في ذلك

السمكية؛ وسالمة المنتجات السمكية وجودتها؛ والخطوط التوجيهية 
ألفضل الممارسات في مجال التعقب؛ وإطار منظمة األغذية والزراعة 

القطاعين العام  من أجل تقييم تطابق خطط التوسيم اإليكولوجي في
والخاص مع الخطوط التوجيهية لتوسيم األسماك والمنتجات السمكية 
من المصايد البحرية الطبيعية، المعتمدة لدى المنظمة؛ وتحليل لسلسلة 

واتفاقية التجارة القيمة والتجارة الدولية باألسماك؛ وتجارة األسماك 
يوان والنبات الح مجموعات الدولية باألنواع المهددة باالنقراض من

من ) ممارسات ما بعد الحصاد والتجارة( 11ية؛ ورصد تنفيذ المادة البر
 .مدونة قواعد السلوك للصيد الرشيد

وبصفتها الهيئة السلعية الدولية للمنتجات السمكية، أّيدت اللجنة 
الفرعية أربع مسودات اقتراحات للحصول على تمويل من قبل 

 .الصندوق المشترك للسلع األساسية
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