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 األسماك مصايد لجنة
 اللجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية

 الدورة التاسعة

 2017أكتوبر/تشرين األول  27-24روما، 

 تقرير من أمانة اللجنة الفرعية المختصة بتجارة األسماك
 التابعة للجنة مصايد األسماك

 
 موجز

                                                                                                    يسعععععععععى هذا البند من مدو  األعما  إىل إطالع اللجنة الخرعية املختصععععععععة بيبية األحيا  املائية التابعة للجنة مصععععععععايد 
                                                                                                     األمساك بصورة منتظمة على األنشطة ذات الصلة للجنة الخرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك. 

            ال  الخية من                                                             املختصة بيبية األحيا  املائية اليت انعقدت يف برازيليا، الربازيل، خ                                          واعتبارا من الدورة الثامنة للجنة الخرعية
                                                                             ، مت إدراج بند دائم بعنوان "تقرير من أمانة اللجنة الخرعية املختصة بتجارة األمساك     5105                  أكتوبر/تشرين األو     9   إىل    5

           ا  املائية.                                   لة للجنة الخرعية املختصعععععععة بيبية األحي                                                          التابعة للجنة مصعععععععايد األمساك" على مدو  أعما  ويع الدورات املقب
                                                                                                    وباملثل، مت إدراج بند مقابل كبند دائم يف مدو  أعما  الدورات القادمة للجنة الخرعية املختصععععععععععععععة بتجارة األمساك. 

         ائية على  مل                                                                                           وهتدف هذه الوثيقة املومزة إىل إطالع املشعععععععاركو يف الدورة التاسععععععععة للجنة الخرعية املختصعععععععة بيية األحيا  ا
                                                                                                         القضععايا الرئيسععية والتو ععيات املنبثقة عن الدورة السععادسععة عشععرة للجنة الخرعية املختصععة بتجارة األمساك وتسععل   الضععو  

            ختصة بتجارة                              السادسة عشرة للجنة الخرعية امل  و             اخلامسة عشرة    تو                                             على بعض التطورات الرئيسية اليت حدثت بو الدور 
   ،                                                                    ير الدورة السععععععادسععععععة عشععععععرة للجنة الخرعية املختصععععععة بتجارة األمساك ا نخة الذكر                             األمساك. وقد مت تعميم مشععععععروع تقر 

                                                        إلطالع عليععع على اإلنينععت. وإن األعضعععععععععععععععا  مععدعوون إىل تقععد  تعليقععات  ا           يف وقععت الحق                وسععععععععععععععيكون من املمكن 
                     لخرعية املختصة بتجارة  ا                                                                                واقياحات بشأن حتسو التعاون وحتديد جماالت االهتمام املشيك املستقبلية بالنسبة إىل اللجنة

                                        جنة الخرعية املختصة بيبية األحيا  املائية. ل         األمساك وال
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                 وعقدت دورهتا األوىل    ،    0995      يف سععععععععععععععنة                  )اللجنة الخرعية(                                          أنشععععععععععععععئت اللجنة الخرعية املختصععععععععععععععة بتجارة األمساك   - 0
      5102            سعععععععععبتمرب/أيلو     يف       انعقدت                                    أحدث دورة هلا )الدورة السعععععععععادسعععععععععة عشعععععععععرة(    إن     . و     0991                  أكتوبر/تشعععععععععرين األو    يف

                                             واستضافتها حكومة وهورية كوريا يف مدينة بوسان.
 
          إىل األسععععوا       ععععو    و                   بقضععععايا التجارة وال           يف ما يتعلق                   برنامج عمل املنظمة       بشععععأن                              وتقد م اللجنة الخرعية توميهات   - 5

           عمل كمنتدى         ة. وهي ت                                                                             اليت تؤثر يف الدو  األعضعععععا  وأ ععععع ا  املصعععععل ة يف قطاعي مصعععععايد األمساك وتربية األحيا  املائي
        املسععاعدة                             م مسعع ا ألنشععطة بنا  القدرات و                                                                       لألعضععا  بشععأن قضععايا التجارة ذات الصععلة باملسععائل الخنية والسععياسععاتية، وتقد  

        ة مبسعععتوى                                إىل األسعععوا . وترتقي اللجنة الخرعي     و عععو         صعععيد وال                             ة لألعضعععا  صصعععوا قضعععايا ما بعد ال                    الخنية واألنشعععطة املتاح
                                                                                                         الوعي باملسعععععععاية اقيوية لقطاع تربية األحيا  املائية يف النمو االقتصعععععععادو والعمالة وبدور األمساك يف حتقيق األمن ال ذائي 

         ة األخرى،  ي                                                                                            والت ذية. وعالوة على ذلك، تسعععععل   اللجنة الخرعية الضعععععو  على األنشعععععطة وجماالت التعاون مع األمهزة الدول
                   ارة الدولية بأنواع                               والدستور ال ذائي واتخاقية التج                                    التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادو                                 مثل منظمة التجارة العاملية ومنظمة 

                                          اقيوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض.
 
        ت مؤخرا                 التطورات اليت حدث           حملة عامة عن    ،                         اخلامسعة عشعرة والسعادسعة عشعرة     يها    دورت  يف    ،             للجنة الخرعية ا       وقد مت   - 3

                                                                                            يف جما  جتارة األمساك، مبا يشععععععمل االجتاهات األخاة يف جتارة األمساك واملنتجات السععععععمكية واسععععععتهالكها. وانطوى ذلك 
                                                                                                  على مناقشعععععة اسعععععياتيجية مديدة للمنظمة من أمل زيادة قدرة  عععععمود ابتمعات احمللية وسعععععبل عيشعععععها ومعا ة أثر ت ا 

           إىل األسوا ،    و      الو                                                                     إمدادات األمساك واالجتار هبا واستهالكها. وناقشت اللجنة الخرعية أيضا قضايا                  املناخ على مستقبل 
                                                                                                  وحد دت األمانة نطا  عمل املنظمة يف ما يتعلق جبودة األمساك وسععععععععالمتها وإسععععععععدا  املشععععععععورة العلمية إىل هيئة الدسععععععععتور 

      رح بت                                                     كة بو منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص ة العاملية. و                                                   ال ذائي باالستناد إىل خمرمات أمهزة تقييم املخاطر املشي 
      تعلقة                                                                اباالت اليت تختقر إىل حتليل دقيق واتسعععععا  بو السعععععياسعععععات، مثل القضعععععايا امل      دراسعععععة                              اللجنة الخرعية بقيام املنظمة ب

          ذه اباالت.       بل يف ه                                                                            بالتجارة يف خدمات مصعععععايد األمساك، وأعربت عن دعمها ألو عمل تضعععععطلع بع املنظمة يف املسعععععتق
                                                                                                          ويف ما خيص الكثا من هذه القضععععايا، دعت اللجنة الخرعية املنظمة إىل موا ععععلة تقد  املسععععاعدة الخنية إىل البلدان النامية 

    حتسعععو                      الذو تؤديع املنظمة يف   ي           دور التنسعععيق  ال                . كما شعععد دت على     اقجم                                    والدعم إىل جمتمعات مصعععايد األمساك الصععع اة 
                                             ن املستوردة واملصدرة اليت تدعم التجارة الدولية.               اقوار بو البلدا

 
                                                                    على الدور احملورو الذو ميكن خلط  توثيق املصعععععيد أن تضعععععطلع بع يف مكاف ة الصعععععيد         التأكيد        اللجنة      عادت   وأ  - 4

                                                                                                   غا القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. واعترب األعضعععععععععععععا  اخلطول التوميهية الطوعية خلط  توثيق املصعععععععععععععيد وثيقة توميهية 
                                                                                             اسععية يف و ععع خط  مديدة وتباد  أفضععل املمارسععات. وقد حتق ق تقدم كبا بو الدورتو اخلامسععة عشععرة والسععادسععة   أسعع

                                                                                                          عشرة للجنة الخرعية، مع انعقاد ثالث دورات مستأنخة للمشاورة التقنية. ودعت  نة مصايد األمساك، خال  دورهتا الثانية 
        ليو/متوز                                                      توميهية وإىل عرض اخلطول التوميهية على مؤمتر املنظمة يف يو                                          والثالثو، إىل و عععععععععع الصعععععععععي ة النهائية للخطول ال

   ليت  ا                                                                 اخلطول التوميهية يف  عععععععي تها النهائية أثنا  املشعععععععاورة التقنية املسعععععععتأنخة    ت                        العتمادها بشعععععععكل وائي. وو عععععععع      5102
  .    5102            أبريل/نيسان    5 و   4     يومي         انعقدت
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                                           عضعععععععععا  إىل جمموعة التخاوض بشعععععععععأن القواعد يف منظمة            قد م بعض األ ت  ،     5105                       خال  النصعععععععععن الثاين من عام   و   - 5
       اللجنة                         مصععععععععععايد األمساك. وقد دع مت        إىل قطاع                اإلعانات املقدمة        اخلا ععععععععععة ب                       اقياحات تتعلق بالضععععععععععواب   ب                التجارة العاملية 

            تخصععععععععصععععععععة ملنظمة  م                                                                                                الخرعية التعاون املتزايد للمنظمة مع منظمة التجارة العاملية، مربزة دور املنظمة اهلام يف توفا خربة فنية
     نظمة                مصععععععايد األمساك يف م        إىل قطاع                                                                       التجارة العاملية، وحد دت أيية إعادة تنشععععععي  املخاو ععععععات بشععععععأن اإلعانات املقدمة 

                                                                                                   التجارة العاملية. ويف هذا الصععععععععدد، سععععععععل طت األمانة الضععععععععو  على األنشععععععععطة اليت نخ ذهتا املنظمة مؤخرا من أمل املسععععععععاية 
          ذلك إ دار                                  من أهداف التنمية املستدامة. ويشمل     04              من مقا د اهلدف    1             حتقيق املقصد                       مهود األعضا  الرامية إىل  يف

  ىل  إ                                                          وبرنامج األمم املت دة للبيئة، يؤكد أن "تنظيم اإلعانات املقدمة                 األغذية والزراعة                              بيان مشعععععععععععيك بو األونكتاد ومنظمة 
                      " واملبادرات األخرى اليت     5131                  مية املستدامة لعام                                                      مصايد األمساك جيب أن يكون مز ا ال يتجزأ من تنخيذ خطة التن     قطاع 

                                               من أهداف التنمية املسعععتدامة )"مؤمتر احمليطات"( الذو     04                                                     أي دت مؤمتر األمم املت دة الرفيع املسعععتوى لدعم تنخيذ اهلدف 
        لمعا بشععععععععععععع                   . وأحعاطعت األمعانعة ع    5102             يونيو/حزيران    9   إىل    5                                               انعقعد يف مقر األمم املت عدة يف نيويورك خال  الخية من 

                     ) (. ومع دخو  االتخا    04 و   1 -  04 و   4 -  04                          ، خا ععععععععععة يف ما يتعلق باملقا ععععععععععد   04                             إمرا ات املنظمة الداعمة للهدف 
                                                                                             اليت تتخذها دولة املينا  ملنع الصعععيد غا القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعع والقضعععا  عليع الصعععادر عن               بشعععأن التدابا

                                                              والععدور احملورو الععذو تضععععععععععععععطلع بععع املنظمععة يف تنميععة القععدرات دعمععا لتنخيععذ       5101                                 املنظمععة حيز النخععاذ يف يونيو/حزيران 
                                                                                                    اخلطول التوميهية الطوعية لضعععمان اسعععتدامة مصعععايد األمساك الصععع اة اقجم، أو عععت اللجنة الخرعية بأن توا عععل املنظمة 

                           من أهداف التنمية املستدامة.    04                                        بذ  ا هود لدعم األعضا  يف حتقيق مقا د اهلدف 
 
                                            ، يف قضععايا ذات  ععلة بأثر إمدادات تربية األحيا  1                                                   ونظرت اللجنة الخرعية، خال  دورهتا اليت انعقدت يف أكادير  - 1

                                                                                                           املائية على التجارة واالسعععععتهالك، وأشعععععارت إىل الدور املتعاتم ملنتجات تربية األحيا  املائية يف األسعععععوا  الوطنية واإلقليمية 
              على مسععععاية            سععععل طت الضععععو     كما                                           علومات والت ليالت بشععععأن قطاع ما بعد الصععععيد.                      بت بتوفا املزيد من امل               والدولية، ورح  

                                                                                                      عععععععععععع ار املنتجو املهمة يف إمدادات منتجات تربية األحيا  املائية وحامتهم إىل الدعم واملسععععععععععععاعدة الخنية لدخو  القطاع 
                األسوا  الدولية.                                                                        االقتصادو الرمسي وسلسلة القيمة اخلا ة باألغذية الب رية، مبا يف ذلك الو و  إىل
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