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 األمساك مصايد جلنة
 اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك

 الدورة الثامنة عشرة

 2022مايو/أاير  8أبريل/نيسان إىل  8اخلطية: إجراءات املراسالت 
 2022يونيو/حزيران  20و 9و 8و 7اجللسات العامة االفرتاضية: 

 مصايد األمساك الصغرية النطاق والتجارة الدولية
 

 املوجز
، كانت املنتجات املتأتية من مصاااااااااااااغري االاط الصااااااااااااواق الن اس مترياشلة   اا ااااااااااااواس على م ااااااااااااتو ت  ااااااااااااّ  لئن  
ا شعلى اارينا ىا ذههاة ثلكااماع  شتتنااش   ا   الو يهاة  فان  م ااااااااااااااا تلاا   التجااريق الاريشلياة تظاع ىا مرلوماة حماامااب

 شتهرتح م اريات ذات صلة  دق     احللهة املرهو االلتزامات الريشلية شالررص املتاحة ملعاجلة 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من قبل اللجنة الفرعية
  أتكيري احلانة املّلحة إىل أ  تهوم املنظمة إبعرياد منتجات معاريفية شبياانت شمعلومات شأنش ة ذريدق لتنمية

  :ما غلي الهريريات تتناش 
  بشااأ  مرحلة ما بعري احلصاااد شالتجليز شالتجاريق من ا  وت التونيلية ال وعية ل ااما  ا ااتريامة  7الرصااع

 مصاغري االاط صواق الن اس    ياس اامن الو ائي شاله اء على الرهر؛
  صاااااواق الن اس إىل الب من أ رياف التنمية امل اااااتريامة   ما غتعلق بوصاااااو  مصااااااغري االاط -14شاهلريف

   ذلك مصاغري االاط الرياخلية؛ اا واس، مبا
  صواق الن اس   ما خيص التجاريق الريشلية الشاملة الشحمكني منظمات منتجي مصاغري االاط 

  2022ت على املشاريكة   االحترا  ثل نة الريشلية ملصاغري االاط شتربية ااحياء املائية احلرفية لعام ابنش العمعش 
 من خ ة العمع العاملية بشأ  اال تريامة االقتصادغة  2يزق شدعم ذلك، خاصة ثلن بة إىل الرك
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 مقدمة
  العريغري من البلريا  مع الرتكيز على التصريغر  شغشمع ت وريابا ق اع مصاغري االاط شتربية ااحياء املائية   لريلهري  -1

تتأتى املواد ا ام من املصيري  زق، شامل احيق شالزغوت ال مكية، حيث، شاملنتجات اجمللّ النلائيةذلك صادريات املنتجات ىا 
شغتعني على شاضعي ال يا ات أ  غراعوا،  شمصاغري االاط الصواق الن اس  احمللي لكع من مصاغري االاط الصناعية

عمليات صنع الهراري ا اصة هبم، امل ا ات شالوظائف من حيث اامن الو ائي شالتو غة، ش بع ك ب العيش امل تريامة،   
 ا  لكال اله اعني   شالتنوع الثه

  اله اعني ااشيل شالثانوي  صمليو   اااااا  60شتوفر مصاااااااغري االاط الصااااااواق الن اس فرص عمع ملا  موع   -2
للعاملني   املائة من اإلمجايل املهريري  90ملصاااااااااااغري االاط ىشثلتايل على امترياد  اااااااااال اااااااااالة الهيمة برمتلا ، أي ما غعاد  

  بلريا  غعيش ال اااااواد ااعظم منلم ش مليو   ااااا ص إضاااااا    صااااايري الكراف،  53شغعمع  ق اع مصااااااغري االاط   
 اجلنوب 

، لئن كانت املنتجات املتأتية من مصاااااااغري االاط الصااااااواق الن اس مترياشلة   اا ااااااواس على م ااااااتو ت  ااااااّ  ش  -3
حمامابا شعلى اارينا ىا ذههة  من االقتصاااادات احمللية شالوطنية، فن  م اااا تلا   التجاريق الريشلية تظع ىا مرلومة كجزء

 ثلكامع 
 شناااااااامعاااااااة دغوط شاملركز العااااااااملي ل لااااااااط بعنوا   نظماااااااةاملجترغلاااااااا شتهاااااااريم الاااااااريريا ااااااااااااااااااااة الهاااااااادماااااااة ال   -4

"Illuminating Hidden Harvests ىت االيا ال ااوء على املصاايري امل ري  تهييمابا أشليابا لريشري مصاااغري االاط الصااواق "
شتريري     الريريا ااااااااااااااة أ  التجاريق الريشلية، مبا فيلا التجاريق ىا الرلية، لة ملمة من لات  الن اس   التجاريق الريشلية 

فعلى  بيع املثا ، مت   املتو ا  حتليللا  نرىمصاغري االاط الصواق الن اس   دريا ات احلالة اله رغة شاإلقليمية ال  
خال  الررتق  1من     البلريا  22االاط الصااواق الن اس    من مصاااغري املتأتىالبحري   املائة من املصاايري  26تصااريغر 
  املائة من املصااااايري  16، مت   املتو اااااا تصاااااريغر ما غزغري قليالاب عن 2  ش  ت اااااعة بلريا 2017ش 2013بني عامي املمتريق 

  ذاهتا من مصاغري االاط الصواق الن اس خال  الررتق املتأتىالرياخلي 

 مشاركةية اليت تعرتض سبيل التذكري ابلتحدايت الرئيس

 األمساك الصغرية النطاق يف التجارة الدولية مصايد
 التدابري التجارية

شعلى الصاااااااااعيري العاملي، كثاابا ما تكو   ف التريابا التجاريغة على أهنا تريابا مجركية أش ىا مجركية ا ما تصااااااااان  ىالباب  -5
مصاغري االاط شتربية ااحياء املائية أعلى   البلريا  النامية منلا التعرغرات اجلمركية املررشضة على الواريدات من منتجات 

شثإلضاااااااااااافة إىل ذلك، فن  تصااااااااااااعري  3  البلريا  املتهريمة، مع شنود حاالت ا اااااااااااتثناء تشااااااااااامع بلريااناب شمنتجات ذريدق 

                                                      
  2017ش 2013  املائة من املصاغري البحرغة ال بيعية العاملية خال  الررتق املمتريق بني عامي  48مثلت     البلريا    املتو ا لهري   1
  2017ش 2013  املائة من املصاغري ال بيعية الرياخلية العاملية خال  الررتق املمتريق بني عامي  25مثلت     البلريا    املتو ا لهري   2
3  ._en.pdf3d2019document/ditcted-unctad.org/system/files/official  
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شتعري التريابا  ملائية منتشاااااار على ن اس شا ااااااع ثلن اااااابة إىل منتجات مصاااااااغري االاط شتربية ااحياء ا 4التعرغرات اجلمركية
اجلمركية أش ىا اجلمركية تريابا  اااااااااااايا اااااااااااااتية أخرى ىا التعرغرات اجلمركية، ميكن أ  ت  ر على التجاريق، شىالبابا ما تت   

،   املتو ااااا، تونريششفهابا مل حمر اامم املتحريق للتجاريق شالتنمية ىااشنكتاد ،  حلماغة صااااحة اإلن ااااا  أش احليوا ، أش البيئة 
زغري مبعري  مرتني شنصااااااااف مهارينة تا مجركية أش ىا مجركية تن بق على منتجات مصاااااااااغري االاط شتربية ااحياء املائية ترياب
شميكن أ  غ دي ت بيق التريابا اجلمركية أش ىا مجركية إىل احلري على حنو كبا من  5تلك امل بهة على املنتجات املصاااااااانعة ب

تنا اااق ال  تشاااوب املعلومات الري شمتو ااا ي احلجم، خاصاااة ب ااابب أشن  عريم فرص ال اااوس ثلن ااابة إىل املنتجني الصاااوا
شالتكاليف املرتب ة ثحلصااو  على معلومات ذرّي ة شدقيهة عن لوائا ال ااوس، شمت لبات اال ااتااد، شىا ذلك من عناصاار 

 الوصو  إىل اا واس 

 النساء والشباب

  املائة من العاملني    ا   40اللوايت ميثلن ما غهريري حبوايل  -شصاااااو  الن ااااااء تعرتض حتري ت إضاااااافية  تونري -6
مكانية احلصو  إ  شإ  ال ابع ىا النظامي لله اع شعريم إىل اا واس الريشلية ،شالشباب -مصاغري االاط الصواق الن اس

على ا ريمات املالية، شاال ااااااااااتبعاد من  على قريم من امل اااااااااااشاق على التعليم شتنمية الهريريات، شايراض إمكانية احلصااااااااااو 
  التحري ت املا لة     عمليات صنع الهراري ذات الصلة، كّللا عوامع ت لم   

 التحتية البنية

قريريق مصاغري االاط الصواق الن اس أ  غلريد البنية التحتية املنا بة على امترياد  ل لة الهيمة لعريم شنود ميكن  -7
الريشلية  شىالبابا ما غ دي عريم كراغة البنية التحتية شالهريريق على املناشلة شالت زغن شالنهع على الوصااااااااااااااو  إىل اا ااااااااااااااواس 

مرحلة ما بعري احلصااااااااااااد إىل الراقري من ااى غة شق اااااااااااا  اجلودق ال  تعوس الوصاااااااااااو  إىل اا اااااااااااواس الريشلية  شمن بني   
االاط الصااااواق الن اس، شخلق  اطر تتعلق االنعكا ااااات ااخرى، قري غ اااارر ذلك عن تهليع الهريريق التناف ااااية ملصاااااغري 

 ب معة اإلنتاج الصوا الن اس، خاصة   ما غتعلق ب المة ااى غة 

 اخلاصة املعايري

ثال اااااتريامة شإصااااارياري الشااااالادات ميثع مشاااااكلة غتعنّي على صاااااواري الصااااايادغن  ةللمعاغا ا اصاااااال غزا  االمتثا   -8
ية معينة  إذ غ ع جتاري التجزئة   الكثا من البلريا  املتهريمة بشكع متزاغري التوّلب عليلا من أنع الوصو  إىل أ واس دشل

مت لبات تتعلق ثال ااااتريامة شامل اااا شلية االنتماعية عنري احلصااااو  على منتجاهتم  ش  الوقت ال ي ت دي في      ال ام  
ر مصاغري االاط الصواق الن اس إىل املواريد دشريابا    ا  اال تريامة، فنهنا حميع إىل هتميش صواري املشولني  شىالبابا ما ترته

املالية أش التكنولونية أش البشاااااااارغة الاليمة لتلبية     املت لبات  شت رح اجملموعة الوا ااااااااعة من خ ا إصاااااااارياري الشاااااااالادات 
 ا اصة مبصاغري االاط حتري ت ثلن بة إىل مشولي مصاغري االاط الصواق 

                                                      
 غشا تصاعري التعرغرات اجلمركية إىل اريتراع ري وم اال تااد على املنتجات  ب  اجمللزق شاجمللزق شالنلائية مهارينة ثملواد ا ام   4
5  .measures-tariff-non-primer-policy-and-trade-unctad.org/webflyer/fish  

https://unctad.org/webflyer/fish-trade-and-policy-primer-non-tariff-measures
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 19-تبعات جائحة كوفيد

من بني ال اااااااااالع ااكثر ترياشالاب على الصااااااااااعيري  تعت ا إىل أ  منتجات مصاااااااااااغري االاط شتربية ااحياء املائية نظراب  -9
أحلهت الهيود املررشضااااة أضااااراريابا إذ   19تعرضاااات  ااااال ااااع اإلمرياد الختالالت  ااااريغريق نراء نائحة كوفيري فهري العاملي، 

ا  ذات الصااالة ثلوصاااو  إىل اا اااواس الريشلية  فعلى  ااابيع كباق مبصااااغري االاط الصاااواق الن اس شأدت إىل تراقم اله ااا
املثا ،  ااااااااالري ا اااااااااتلرياف مصااااااااااغري االاط الصاااااااااواق الن اس للمنتجات املائية عالية الهيمة ترانعابا   ال لب على     

طالت  ال تويا اانواع امل تلريفة   ظّع االض راثت أنر لم مرىمني على الكثا من صواري الصيادغن شنري املنتجات  ش 
   6النهع شال لب، شااليراض الكبا لل ياحة، شالتوقف اجلزئي أش الكامع انش ة ق اع ا ريمات الو ائية 

العمليات   موانئ الصااااااايري شاملزادات  فري موانئ عريغريق، اير ااااااات كمية من صاااااااعوبة التباعري اجل اااااااريي ياد ش  -10
صواري الصيادغن  شإضافة إىل ذلك، توفر  رن الصيري الصواق  على دخع  حنو أكلى االاط ال  ميكن إنزاهلا، ما أ ر ع

 م احة ذريشدق، ما غزغري من امل اطر الصحية ثلن بة إىل الصيادغن ش تمعات الصيري 

 القيمة للجميع: هتيئة بيئة متكينية للتجارة الدولية الشاملة يف السياسة العاملية
اغري االاط صااااواق الن اس    ااااياس اامن الو ائي تت اااامن ا  وت التونيلية ال وعية ل ااااما  ا ااااتريامة مصاااا -11

ا شاله اء على الرهر ىا  وت التونيلية ال وعية  فصالاب ذريدابا م ل ال ع الهيمة شعمليات ما بعري احلصاد شالتجاريق  كّر اب
ب من أ رياف التنمية امل ااتريامة البلريا  إىل توفا إمكانية شصااو  صااواري الصاايادغن احلرفيني إىل املواريد -14شغريعو اهلريف 

صاااااااااواق الن اس، فن  ا  وت الالبحرغة البحرغة شاا اااااااااواس  شريىم أ    ا اهلريف غركز ثا اااااااااا  على مصااااااااااغري االاط 
الرياخلية  شميكن هل   اجملموعة الريشلية من االلتزامات  ل  إبدرياج أحكام تراعي مصاااااااااااااااغري االاطالتونيلية ال وعية تكمّ  

  تعزغز تنمية اله اع  ،العاملية الرامية إىل حت ني م ا ة ا  وت التونيلية ال وعية   التجاريق الريشلية
شتهر ا  وت التونيلية ال وعية حبهوس الصااااااايادغن شالعاملني    ا  صااااااايري االاط   حت اااااااني  ااااااابع ك اااااااب  -12

  التجاريق على امل ااااتو ت العاملية شاإلقليمية شالوطنية شعن طرغق تعزغز  ااااال ااااع الهيمة شعمليات ما بعري عيشاااالم من خال
 ا غلي: الهيام مب   ش  ما غتعلق ثلتجاريق الريشلية، فنهنا تريعو البلريا  إىلاحلصاد
  االاط صاااااااواق الن اس أ  ت ااااااالع الوصاااااااو  إىل اا اااااااواس احمللية شالوطنية شاإلقليمية شالريشلية ملنتجات مصااااااااغري

  6-7ىالرهرق  شالرتشغ  لتجاريهتا العادلة شىا التمييزغة 
  8-7ىالرهرق   عادالاب  اتويغع املنافع النا ئة عن التجاريق الريشلية تويغعاب  
  على  ا اااااااااااااالبياااب  اأ  حترص على أاّل غ  ر الرتشغ  للتجاااريق الااريشليااة ثالاااط شاإلنتاااج امل صااااااااااااااص للتصاااااااااااااااريغر أت ااب

للحصاااو  على نظام ى ائي  حيو اب  ااالحتيانات الو ائية ل  ااا اص ال غن تشاااكع االاط ثلن ااابة إليلم عنصاااراب 
  7-7ىالرهرق  مما لة للو اء  مصادري موٍ  شلصحتلم شريفا يتلم شال غن ال تتوافر لريغلم ب لولة شمبتناشهلم

 اااال اااالة  ة ذات الصاااالة اصااااحاب املصاااالحةأ  تتيا الوصااااو  إىل كافة معلومات ال ااااوس شاملعلومات التجاريغ   
   10-7ىالرهرق  الهيمة ملصاغري االاط صواق الن اس، شتنمية الهريريات ذات الصلة 

                                                      
6  /1410450publication/en/c/-action/globefish/publications/details-fao.org/in  

https://www.fao.org/in-action/globefish/publications/details-publication/en/c/1410450/
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 7ب من أ رياف التنمية امل ااااااتريامة شأ رياف الرصااااااع -14شال تزا   ناط حتري ت تعرتض  اااااابيع حتهيق اهلريف  -13
 من ا  وت التونيلية ال وعية من أنع إدماج مصاغري االاط الصواق الن اس إدمانابا اتمابا   اا واس الريشلية 

" ىت ااااااليا ال ااااااوء على Illuminating Hidden Harvestsش    ا الصااااااريد، ميكن لعمع الريريا ااااااة بعنوا  " -14
إدماج مصاااااااغري االاط الصااااااواق الن اس   التجاريق   دي إىل تعزغز إعرياد املزغري من املعلومات لريعمغأ   املصاااااايري امل ري 

مزغ  من البحوث اإلضااااااااااااااافياة، شحت ااااااااااااااني مجع البيااانت شاملعلومات، شالهاريريق  عن طرغقالريشلياة  شميكن النلوض ب لك 
 شتنمية الهريريات، لاشت بيه  اشنشر التحليلية على الصعيري الوطين  شإضافة إىل ذلك، غشّكع إعرياد منتجات معاريفية ذريدق 

،  االاب حالابا   دعم من أ رياف التنمية امل ااااتريامة ب-14من ا  وت التونيلية ال وعية شاهلريف  7حما اااايابا مع الرصااااع 
 إدماج مصاغري االاط الصواق الن اس   التجاريق الريشلية   

اغري ىالبابا ما غ دي تعزغز الهريريق على التنظيم شدعم إنشاااااااااااااااء رياب ات أش منظمات للمنتجني داخع ق اع مصااااااااااااااش  -15
االاط الصااااواق الن اس إىل حت ااااني فرص الوصااااو  إىل اا ااااواس، على الصااااعيريغن احمللي شالريشيل على ال ااااواء  ش  ا من 

  7 19- أن  أ  غتيا الهريريق على الصمود   شن  الصريمات ا ارينية، كما تبنّي خال  ترشي نائحة كوفيري
لهريريات    تمعات مصاااغري االاط الصااواق الن اس، تكت ااي ي دق فرص التريريغب شالتعليم أ ية حيوغة لبناء اش  -16

خاصااة   صااروف الن اااء شالشااباب  شغنبوي تكييف بناء الهريريات شامل اااعريق الرنية من أنع الوصااو  إىل التجاريق الريشلية 
 مافاقري  مبا غتنا اااب شمصااااغري االاط الصاااواق الن اس  شغنبوي هل   اانشااا ة معاجلة امل اااائع الرئي اااية، من قبيع احلري من

 بعري احلصاد، شفلم مت لبات ال وس شاالمتثا  هلا، مبا   ذلك نظم إصرياري الشلادات   
شغعت  التويغع املنصاااااف ملنافع التجاريق الريشلية على مصااااااغري االاط الصاااااواق الن اس أمرابا ملمابا ش ب أ  غشااااامع  -17

ا اعتباريات اامن الو ائي شالتو غة  ش  ال ااااانوات ااخاق، مت شضاااااع  املبادريات ال  تربا امل اااااتللكني شاملنتجني   اااااّ  أغ ااااااب
ش ي ختلق  ااعوريابا ثالنتماء ضاامن ف اااء مصاااغري االاط  8 ت ااوغق منتجاهتا  الن اس مل اااعريق مصاااغري االاط الصااواق 
مصاااااغري االاط الصااااواق الن اس ثملواريد الاليمة مل اااااعريهتم على بناء الهريريات  مشاااااريغعالصااااواق الن اس شتزّشد أصااااحاب 

ا لتعزغز شعي  امل اتللكني ثانواع اجلريغريق من شحت اني أ االيب اإلنتاج شالتويغع  شتكت اي     املبادريات أ ية حالة أغ ااب
عام به اع مصاااااااغري االاط الصااااااواق الن اس  كما ميكن للوصااااااو  إىل الوعي م ااااااتوى أك  من المصاااااااغري االاط شخلق 

أشن  عريم تنا ااااااااق من تكنولونيا املعلومات شاالتصاااااااااالت، أ  غّهلع غشاااااااامع املعلومات ا اصااااااااة ثل ااااااااوس شالتجاريق، مبا 
 ملنرعة على مصاغري االاط الصواق الن اس املعلومات، مبا غعود ث

التعرغرات اجلمركية املررشضاااااااااة على الواريدات من منتجات مصااااااااااغري االاط شتربية ااحياء املائية، ثلن ااااااااابة إىل ش  -18
، أ  حمكّ ن مصاااااغري االاط الصااااواق الن اس من 9ميكن لز دق الشاااارافية، شال  اااايما املعلومات بشااااأ  التعرغرات التر اااايلية

عري التعرغرات اجلمركية إىل إاتحة فرص  ائلة للريخع ثلن اابة اصااو  إىل اا ااواس الريشلية  شميكن أ  غ دي احلري من تصااالو 
إىل مصاغري االاط الصواق الن اس عن طرغق ال ماح هلا إبضافة قيمة قبع عمليات التصريغر، مع ما غرتتب عن ذلك من 

النظام  تعميمية متنوعة، خاصااااااااااة   البلريا  النامية  شميكن أ  غ دي حري من الرهر، شأمنات ى ائمن خلق لررص العمع، ش 

                                                      
7  en8102cb/4060.10doi.org//  en/8402https://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca  
 )CatchLocal  )/localcatch.org   شمبادريقslowfish.slowfood.it/en/ى SlowFish ريقدمباثا ، على  بيع امل  8
ة تر يلية التعرغرات التر يلية  ي تعرغرات مجركية  ر ة على الواريدات ميكن منحلا ب رغهة أحادغة اجلانب من قبع بلري ما أش مبونب اتراقات جتاريغ  9

  تشمع  موعة من البلريا  

https://doi.org/10.4060/cb8102en
https://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca8402en/
http://www.slowfish.slowfood.it/en/
https://localcatch.org/
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العاملي ل ف ااااااليات التجاريغة على ن اس شا ااااااع إىل حت ااااااني التجاريق اإلقليمية، شخلق فرص إضااااااافية للتعاش  بني مصاااااااغري 
 البلريا  النامية شي دق تكامع  ل لة الهيمة    الن اس  االاط الصواق 

فرصاااااة عاملية فرغريق لتنري  ا  وت  2022ة ملصااااااغري االاط شتربية ااحياء املائية احلرفية لعام شتتيا ال ااااانة الريشلي -19
خ ة العمع العاملية ريكائز من  2أ رياف التنمية امل ااااااااااااااتريامة  شتريعو الركيزق  ب من-14التونيلية ال وعية شحتهيق اهلريف 

ل نة الريشلية إىل دعم  ال ع الهيمة ال  تشمع مصاغري االاط الصواق الن اس، ما من  أن  أ  للال تريامة االقتصادغة 
ميكن منتجي     املصاااااااااااااااغري من أ  غهوموا على حنو أف ااااااااااااااع من توفا منتجات لكية عالية اجلودق ش  املتناش ، شتعزغز 

 التنمية االقتصادغة شخلق فرص العمع  
 ، فن  "الرشااااااااع   معاجلة ال ابع املتنوع شالريغناميكي ملصاااااااااغري 2020رش  ىشآخ Shortد على ذلك شكما  ااااااااريّ  -20

االاط الصواق الن اس على حنو منا ب ميكن أ  غعرض لل  ر دشري ا   النظم الو ائية العاملية، مع ما غرتتب عن ذلك 
 10اقتصادغة شانتماعية شتو شغة شخيمة"   اتاعكانمن 

                                                      
10  53376F2Fread%2Fbroadcast%2sussex.ac.uk%/  B3?proof=t%0-00363-021-43016nature.com/articles/s  

https://unfao.sharepoint.com/sites/NFI/Shared%20Documents/FIAM/NFIMT%20-%20Trade%20and%20Markets/COFI-FT/2022%20-%20XVIII%20Session/Organizational%20Phase/Working%20documents/Working%20Correspondence%20Procedure/03-Secretariat%20editing/Completed/sussex.ac.uk/broadcast/read/53376
http://www.nature.com/articles/s43016021003630?proof=t;+see+alsowww.sussex.ac.uk/broadcast/read/53376

