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 األسماك مصايد لجنة
 اللجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية

 الدورة العاشرة

 2019أغسطس/آب  27-23تروندهايم، النرويج، 

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

 معلومات أساسية

1985أنشــــــئت اللجنة الفرعية املختصــــــة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصــــــايد األمساك (اللجنة الفرعية) يف عام  -1

لتكون مبثابة منتدى عاملي إلجراء مشـــــــــاورات بشـــــــــأن اجلوانب التقنية واالقتصـــــــــادية للتجارة الدولية يف األمساك ومنتجات 
 ستهالك ذات الصلة.مصايد األمساك، مبا يف ذلك جوانب اإلنتاج واال

(لالطالع على 2017للجنة الفرعية يف بوســـــــان (مجهورية كوريا) يف ســـــــبتمرب/أيلول  ةوقد انعقدت الدورة األخري  -2
، وســــــــــــــتنعقــد الــدورة القــادمــة يف فيغو (إســــــــــــــبــانيــا) يف )COFI:AQ/X/2019/Inf.6( التقرير، يرجى الرجوع إىل الوثيقــة

 .2019نوفمرب/تشرين الثاين 

شهدته الدورة األخرية من مناقشات رئيسية ذات أمهية خاصة بالنسبة إىل قطاع تربيةوتلخص الفقرات التالية ما  -3
 .2017األحياء املائية وتقّدم آخر املعلومات ذات الصلة منذ سبتمرب/أيلول عام 
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 النتائج الرئيسية
 
نبغي دراســـــــتها يف املســـــــتقبل. وقد مت التشـــــــديد على الصـــــــلة القائمة بني اجملاالت تقرتح اللجنة الفرعية جماالت ي -4

الرئيســـــــــية للمنظمة والدور الرئيســـــــــي الذي يؤديه قطاعا مصـــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف حتقيق األمن الغذائي يف 
بل كســــــــب العيش وتوليد الدخل. العامل، كمصــــــــدر لألغذية وعامل مســــــــاهم يف حتقيق التنمية والنمو االقتصــــــــاديني وســــــــ

وباإلضــــــــــــــافة إىل ذلك، جرى اإلقرار بالدور املركزي الذي تضــــــــــــــطلع به البلدان النامية يف إنتاج وجتارة األمساك ومنتجات 
مصـــــــــــايد األمساك، وكذلك اخلصـــــــــــائص واالحتياجات اخلاصـــــــــــة للقطاع الصـــــــــــغري النطاق. ولكن اللجنة الفرعية أعربت، 

جارية، عن قلقها إزاء تزايد عدد التدابري اليت قد تكون هلا تبعات على جتارة األمساك ومنتجات يتعلق باحلواجز الت ما يف
مصايد األمساك، مبا يؤثر، على وجه اخلصوص، على صادرات البلدان النامية. وشددت اللجنة الفرعية على ضرورة توحيد 

 ود اليت تبذهلا هبذا الصدد.معايري التجارة الدولية بقدر أكرب ودعت املنظمة إىل مواصلة اجله
 
دور املنظمة يف بناء القدرات الفنية كما أكدت اللجنة الفرعية على أمهية اســـتدامة اإلنتاج واالســـتهالك. وأيّدت  -5
لبحرية، وبزيادة يتعلق بالقضايا املتصلة بالتجارة والتسويق، مبا يف ذلك تيسري الوصول إىل األسواق وسالمة األغذية ا ما يف

املنافع والقّيم الناشــــئة عن موارد مصــــايد األمساك القطرية، خاصــــة بالنســــبة إىل البلدان النامية. وأشــــارت اللجنة الفرعية إىل 
الصــــــــــــعوبات اليت تعاين منها بعض البلدان النامية من أجل حتقيق التنســــــــــــيق الفعلي بني خمتلف األجهزة احلكومية الوطنية 

 ألمساك من أجل تطبيق االشرتاطات الدولية أو تلك املتصلة بالتصدير.املعنية بتجارة ا
 
وأكدت اللجنة الفرعية على كيف ميكن لتحســــــــــــني احلوار وللتشــــــــــــاور املســــــــــــتمر بني البلدان واملنظمات الدولية  -6

ة الدولية يف واملنظمات اإلقليمية املعنية وأصــــــــــــــحاب املصــــــــــــــلحة، مبا يف ذلك القطاع اخلاص، العودة بالفائدة على التجار 
لط الضــــوء على أمهية مشــــاركة البلدان مشــــاركة  نشــــطة يف املنتديات واملفاوضــــات الدولية، منتجات مصــــايد األمساك. وســــُ

 املرتبطة بتحسني تبادل املعلومات.
 
وأعربــت اللجنــة الفرعيــة عن تقــديرهــا ودعمهــا لتزايــد تعــاون املنظمــة مع املنظمــات الــدوليــة األخرى، خــاصـــــــــــــــة  -7
ة على األمساك ومنتجات مصـــايد األمساك، والعمل اخلاص مبقاومة مضـــادات امليكروبات يتعلق باملصـــطلحات املنطبق ما يف

 وانعكاسات اجلزيئات البالستيكية.
 
على كــل من الطــابع املتعــدد اجلوانــب واملعقــد للفــاقــد واملهــدر من األغــذيــة يف ويف حني أكــدت اللجنــة الفرعيــة  -8

 نطاق واسع بأمهية احلد منهما يف سياق األمن الغذائي والتغذية. فإ�ا أقرت على ،سالسل قيمة األمساك
 
املنظمة إىل مواصــــلة تقدمي املســــاعدة الفنية إىل البلدان  وســــالمتها، دعت اللجنة الفرعية ةاألغذيجمال جودة ويف  -9

 النامية لبناء القدرات والدعم إىل جمتمعات مصايد األمساك الصغرية احلجم.
 

ويف ما يتعلق مبدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، رّحبت اللجنة الفرعية بالتحليل الشامل للردود الواردة وأعربت  -10
  .11ة الستمرار ارتفاع معدل الرد على االستبيان ذي الصلة برصد وتنفيذ املادة عن تقديرها ألعضاء املنظم
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 مواضيع أخرى
 

الفرعية أيضـــا قضـــايا "املناطق البحرية احملمية"، "والتجارة يف اخلدمات املتصـــلة مبصـــايد األمساك"،  للجنةاناقشـــت  -11
"واالســـــتدامة االجتماعية".   املناخ"،وأهداف التنمية املســـــتدامة، واخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصـــــيد، "وتغري

تؤثر يف  ليتاوأكدت جمدًدا على احلاجة إىل احلفاظ على تركيز اللجنة الفرعية على القضـــــايا املتعلقة بالعناصـــــر األســـــاســـــية 
 جتارة األمساك ومنتجات مصايد األمساك.

 
 آخر المعلومات بعد انعقاد الدورة األخيرة

 
يف املؤشــــــــر األخري من الفئة وبعد التوصــــــــل إىل اتفاق حول منهجية مقرتحة، أعيد تصــــــــن 2019يف مارس/آذار  -12

، بشـــــــأن مصـــــــايد األمساك املســـــــتدامة كنســـــــبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل، الذي تعترب املنظمة اجلهة 1-7-14 الثالثة
الراعية له ليصــــــــبح ضــــــــمن الفئة األوىل. ولالطالع على آخر املعلومات عن أهداف التنمية املســــــــتدامة، يرجى الرجوع إىل 

 .sdgs-https://unstats.un.org/sdgs/iaeg/: العنوان التايل
 

، تنظيم اجتماعات خمتلفة 2018وبدأت املنظمة، بعد "حوار فيغو بشــــــــــــــأن العمل الالئق" الذي انعقد يف عام  -13
ألمساك متعددة أصــحاب املصــلحة من أجل حتفيز نقاش مفتوح بني املشــاركني حول املســؤولية االجتماعية لســالســل قيمة ا

 وتربية األحياء املائية هبدف تيسري وضع توجيهات بطريقة فعالة وعملية وشاملة.
 

، بإعداد وثيقة توجيهية عن التجارة يف اخلدمات 2018وأوصـــــت مشـــــاورة خرباء، عقدهتا املنظمة يف مارس/آذار  -14
ا مع الوالية امللقاة على عاتقها املتصــــــــلة مبصــــــــايد األمساك، وســــــــّلطت الضــــــــوء على احلاجة إىل زيادة عمل املنظمة متاشــــــــيً 

 ومقاصد أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة.
 

http://www.fao.org/flw-(ويتيح املوقع الشــبكي عن الفاقد واملهدر من األغذية يف ســالســل قيمة األمساك  -15

/chains/en-value-fish-in (اريوهات احملتملة اليت تنطوي منصة توفر حتليال ألسباب الفاقد واملهدر من األغذية والسين
على مصــــــايد األمساك الطبيعية وتربية األحياء املائية والتجهيز والتخزين والنقل والبيع بالتجزئة والبيع باجلملة واالســــــتهالك. 
وباإلضــــــافة إىل ذلك، تُعرض حلول باعتبارها مزًجيا من الســــــياســــــة الصــــــحيحة، مبا يف ذلك القضــــــايا املتعلقة بالتكنولوجيا 

 ملهارات واملعارف واخلدمات والبنية التحتية والبيئة التنظيمية واإلنصاف االجتماعي وبني اجلنسني ومعرفة األسواق.وا
 

) جمموعة من التحسينات للحد من www.globefish.org(وبناًء على طلب األعضاء، أدخل نظام غلوبفيش  -16
ائص اجلديدة حتليال ملســـألة الرفض عند احلدود يف أســـواق وتشـــمل اخلصـــفجوة املعلومات اخلاصـــة بالوصـــول إىل األســـواق. 

الواردات الرئيســــــية، ونشــــــر ســــــعر جديد لألنواع الرئيســــــية يف الصــــــني واملعلومات عن البلدان يف ما يتعلق بإنتاج األمساك، 
لمســـاعدة الفنية والتجارة، والبيانات االقتصـــادية األســـاســـية. وباإلضـــافة إىل ذلك، أجرت املنظمة أنشـــطة وطنية وإقليمية ل

 وبناء القدرات مع الرتكيز على سالمة األغذية، مبا يشمل اإلطار التنظيمي للتجارة الدولية وقضايا الوصول إىل األسواق.

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/
http://www.fao.org/flw-in-fish-value-chains/en/
http://www.fao.org/flw-in-fish-value-chains/en/
http://www.fao.org/flw-in-fish-value-chains/en/

