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 موجز

" وتصـــــــــــف دورمها يف تبادل FISHINFOتقّدم هذه الوثيقة حملة عامة عن غلوبفيش وشـــــــــــبكة املعلومات الســـــــــــمكية "
ا آخر التطورات  املعلومات اخلاصــة باألســواق والتجارة ذات الصــلة مبصــايد األمساك وتربية األحياء املائية. وتعرض أيضــً

بتجارة األمساك واملنتجات الســـــمكية على  أجل توفري معلومات أوثق ويف الوقت املناســـــب بشـــــأن التحليل اخلاصمن 
 . املستوى العاملي

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب اللجنة الفرعية
  لوصـــــــول إىلابإبداء املالحظات بشـــــــأن عمل غلوبفيش يف املنظمة يف ما يتعلق بتعزيز نشـــــــر املعلومات املتعلقة 

 ؛األسواق والتجارة الدولية لألمساك واملنتجات السمكية
  لوصــول إىلاورفع التوصــيات بشــأن املواضــيع اجلديدة ذات الصــلة بالتجارة الدولية لألمساك واملنتجات الســمكية 

 اليت ينبغي لغلوبفيش تعزيزها أو بلورهتا؛ األسواق
 اليت ينفذها غلوبفيش؛ وتشجيع مشاركة خمتلف أصحاب املصلحة لدعم األنشطة 
 وتشجيع اجلهات املعنية لتصبح مراسلة ألسعار املنتجات اليت يعىن هبا غلوبفيش؛ 
  وتشــــاطر املنشــــورات واملواقع اإللكرتونية اخلاصــــة بغلوبفيش وشــــبكة املعلومات الســــمكية واألنشــــطة اليت ميكنها

 االضطالع هبا، مع اجلهات املعنية الوطنية؛
 .وأخذ يف االعتبار إمكانية توفري الدعم املايل ألنشطة غلوبفيش 
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 "FISHINFOمعلومات أساسية عن غلوبفيش وشبكة المعلومات السمكية "
 
مشــــروع ممّول طويل األجل ومتعدد اجلهات املاحنة معين جبمع املعلومات والتحاليل بشــــأن التجارة  1إّن غلوبفيش -1

الدولية لألمساك، وتقييمها ونشــــرها، ويتمتع بأكثر من ثالثة عقود من اخلربة يف جمال تطوير شــــبكات املعلومات اإلقليمية. 
اع اخلاص واحلكومات على السواء. وتتمثل أهدافه الرئيسية يف ويوفّر غلوبفيش بصفته مشروًعا عاملًيا شامالً خدماته للقط

حتسني البيانات والتحاليل اخلاصة بأسوق األمساك، فضال عن املسامهة يف حتسني مستوى األمن الغذائي والتغذوي والتنمية 
 االقتصادية واالجتماعية، مسهًما بذلك يف استدامة هذا القطاع.

 
ك وتربية األحياء املائية إدارة غلوبفيش املمّول على حنو مشــــــــرتك بني الربنامج العادي تتوىل إدارة مصــــــــايد األمساو  -2

للمنظمة وشــركاء غلوبفيش (اإلدارات احلكومية الوطنية، والوكاالت املتخصــصــة واألوســاط األكادميية وغريها من األطراف 
القطاعني العام واخلاص بلورة خمرجات  يفدد املعنية اليت تعمل يف جمال تســــــــــــــويق األمساك والتجارة). ويتيح الشــــــــــــــركاء اجل

 جديدة للمشروع لتلبية خمتلف متطلبات هذا القطاع الذي يشهد تغريات أساسية يف التجارة واألسواق.
 
 رئيسية وهي: خمرجات ةويرّكز غلوبفيش على ثالث -3
 

 واألسواقمعلومات حول جتارة األمساك العاملية  •
والبيانات ذات الصــــلة حول أســــواق األمساك واملنتجات الســــمكية، ويتخذ لتجارة ليصــــدر غلوبفيش حتاليل 

 األسواق. هذه لوصول إىلااإلجراءات املتصلة بتنمية القدرات يف البلدان النامية لتيسري 
 

 اجلهات املعنيةاحلوار بشأن السياسات والتشاور بني  •
ات الســــمكية وأســــواقها يف خمتلف الفعاليات يقوم غلوبفيش بتعميم التوقعات العاملية لتجارة األمساك واملنتج

 اإلنرتنت. شبكة واملعارض واملنتديات ووسائل اإلعالم على
 

 السياسة العاملية لألغذية البحرية •
شــــفافية املعايري وتدابري إصــــدار الشــــهادات؛ ويضــــع األطر ذات الصــــلة لتعزيز شــــفافية تعزيز غلوبفيش  يتيح

 االت مثل إصــدار الشــهادات وتتبعخمتلف اجملالســياســات واإلجراءات اخلاصــة بعمليات ما بعد احلصــاد يف 
ضع و صيد، و ، والفاقد واملهدر من األغذية، والصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، وتوثيق املاألغذية

البطاقات اإليكولوجية، وتدابري الصــــحة والصــــحة النباتية، واحلواجز الفنية أمام التجارة، والدســــتور الغذائي، 
 ذلك. وغري

 
منذ إنشـــائه، بتيســـري التنســـيق والتعاون على الصـــعيد الدويل من خالل تشـــاطر املعارف حول  وقد التزم غلوبفيش -4

جتـارة األمسـاك وأســــــــــــــواقهـا الـدوليـة، وهو يقوم بـذلـك مع الرتكيز على تعزيز الولوج إىل األســــــــــــــواق وتوفري معلومـات دقيقة 
لبلدان النامية، باع إيالء اهتمام خاص ائية ككل، ممتحيزة لتحســــــــــــــني قطاعي مصــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء امل وغري

  والعاملني على نطاق صغري واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية.
                                                      

1  www.globefish.org 
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إنشـــاء شـــبكة وذلك بفضـــل على حنو أكرب  الدويلوباإلضـــافة إىل ذلك، أصـــبح بإمكان غلوبفيش تعزيز التنســـيق  -5
FIN غلوبفيش بتنســــــــيق عمل الوحدات يف هذه الشــــــــبكة بلًدا. ويقوم  85اليت تربط ســــــــت شــــــــبكات إقليمية يف  العاملية

وتعزيزها، وهي منظمات حكومية دولية مســتقلة، من أجل دعمها يف توفري املعلومات واخلدمات الفنية املرتبطة باألســواق. 
ميع جلمصـــــــــدر للمعلومات احملدثة املتصـــــــــلة باألســـــــــواق والتجارة، وتشـــــــــمل تقارير حتليلية دورية  أهم FINشـــــــــبكة ومتثل 
 يات سلسلة القيمة.مستو 

 
 :FINوتشمل شبكة  -6

مركز معلومات الســوق واخلدمات االســتشــارية اخلاصــة باملنتجات الســمكية  )INFOPESCAإنفوبيســكا ( •
 )؛1977أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، ويغطي أمريكا اجلنوبية والوسطى (مت إنشاؤه يف عام  يف

املنظمة احلكومية الدولية ملعلومات الســـوق واخلدمات االســـتشـــارية الفنية املتعلقة ) INFOFISHإنفوفيش ( •
 )؛1981باملنتجات السمكية يف اقليم آسيا واحمليط اهلادئ، (مت إنشاؤها يف عام 

املنظمة احلكومية الدولية ملعلومات الســــــــــــــوق واخلدمات التعاونية اخلاصــــــــــــــة ) INFOPÊCHEإنفوبيش ( •
 )؛1984 أفريقيا (مت إنشاؤها يف عام باملنتجات السمكية، يف

مركز معلومات الســوق واخلدمات االســتشــارية اخلاصــة باملنتجات الســمكية  )INFOSAMAKإنفومسك ( •
 )؛1986املنطقة العربية (مت إنشاؤه يف عام  يف

ا املنظمة الدولية لتنمية مصــايد األمساك يف أوروبا الشــرقية والوســطى (مت إنشــاؤه) EUROFISHيوروفيش ( •
 )؛1996يف عام 

الصـني (مت إنشـاؤه  يفمركز املعلومات واخلدمات االسـتشـارية لتسـويق األمساك وجتارهتا ) INFOYUإنفويو ( •
 ).1997يف عام 

 
 مجاالت العمل األساسية والتقدم الذي أحرزه مؤخرا غلوبفيش

 
الذي يشــهد تغريات ســريعة، ميثل وجود مزود مســتقل موثوق للمعلومات والبيانات احملّدثة  يف اقتصــاد اليوم املعومل -7

غلوبفيش، مصـــدرًا مهًما للموارد يتيح تقييم فرص الســـوق  ، على غرارتخصـــصـــةاملتحاليل والعن جتارة األمساك وتســـويقها 
 اجلديدة، وترشيد السياسات واإلجراءات يف عمليات ما بعد احلصاد.

 
غلوبفيش مسؤول عن طائفة واسعة من املنتجات واملنشورات اليت جيري إعدادها وإصدارها ونشرها بصورة إّن  -8

 وتشمل ما يلي: حمددةمنتظمة لتلبية احتياجات 
 

 منشورات غلوبفيش املطبوعة  •

o ) النشرة الفصلية لغلوبفيشGLOBEFISH Highlights وتقّدم هذه الوحدة) وهي أبرز منشورات .
ثة عن اجتاهات الســـــوق جملموعة متنوعة من الســـــلع الرئيســـــية، إىل لة وحمدّ معلومات مفصـــــّ هذه النشـــــرة 

جانب أبرز البيانات املتعلقة بالســــــــوق، وحتليل موجز لالجتاهات وأبرز األحداث واألخبار اليت تؤثر يف 
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وســـوف  ســـبانية،إلوا نكليزيةإلاالســـلع الســـمكية الرئيســـية. وتصـــدر هذه النشـــرة بصـــورة فصـــلية باللغتني 
 ترتجم إىل اللغتني الصينية والروسية يف وقت قريب؛

o  ّلة عن أســـعار أبرز األنواع وأشـــكال املنتجات يف أوروبا والصـــني. زان على معلومات مفصّـــ منشـــوران يرك
، بينما يصـــــدر تقرير األســـــعار الصـــــيين مرة يف 1985منذ عام  شـــــهريًا ويصـــــدر تقرير األســـــعار األورويب

ت غلوبفيش لألســعار إىل مدخالت لألســعار توفرها شــبكة من املراســلني يف الشــهرين. وتســتند منشــورا
القطاع اخلاص. وميكن للشــــركات واجلمعيات وســــائر اهليئات ذات الصــــلة االنضــــمام إىل هذه الشــــبكة 

موعة منشــورات غلوبفيش جملمراســلني عن طريق االتصــال مباشــرة بغلوبفيش. وحيصــل املراســلون على ل
يد عدد املراســلني يف الشــبكة إىل تعزيز جودة اا يف الســوق. وســوف يؤدي تز رمسيً  الكاملة قبل إصــدارها

 مشوليتها؛تعزيز املعلومات اليت يوفرها غلوبفيش واليت تغطي جماالت وأنواع خمتلفة، و 
o  على قضــــايا حمددة تتعلق وتركز منشــــورات حمددة املواضــــيع تصــــدر حوايل مخس مرات على مدار العام

 اد لألمساك واملنتجات السمكية؛بفرتة ما بعد احلص
o  إىل احتياجات األعضاء  حمددة استناًدادراسات حمددة أجريت على أنواع أمساك أو منتجات أو أسواق

 املنتسبني لغلوبفيش.
 

 موقع غلوبفيش اإللكرتوين •

o  صـــــــفحة غلوبفيش صـــــــلة علىمعلومات إحصـــــــائية وحتاليل قصـــــــرية حول منتجات خمتارة وأخبار ذات 
 ؛اإللكرتونية، جيري حتديثها بصورة دورية

o Global Trade Statistical Update- يرّكز على  ،وهو منشــــــور متاح على اإلنرتنت وميكن حتميله
 اجتاهات التدفقات التجارية ألبرز جمموعات املنتجات.

 
يف جمال اإلعالم مبا يشـــــمل الدراســـــات  اســـــياســـــاهتفيش يف عدد من عمليات املنظمة و وتســـــتخدم خمرجات غلوب -9

 االستشرافية لألغذية اليت تصدر مرتني يف السنة.
 

، يواصــــــل غلوبفيش توســــــيع تغطيته من خالل إدخال بصــــــورة  باملوضــــــوعومن أجل تقدمي أكثر املعلومات صــــــلةً  -10
يز بوجه خاص على القضــايا مرتبطة بتســويق األمساك واملنتجات الســمكية، مع الرتكة مســتمرة معلومات ومنشــورات جديد

 الناشئة واجملاالت اليت تكون فيها البيانات املنشورة غري كافية، مثل:
 

 مصـــــــــــايدعن قطرية ال غلوبفيش حملات"(التجارة واإلنتاج حبســـــــــــب البلدان اخلاصـــــــــــة بعلومات موجز عن امل •
 ؛)"GLOBEFISH fisheries profilesاألمساك 

 لوصــول إىلاســب البلدان، يف جمال حبالتجارة اخلاصــة ب بياناتالكية و املعلومات التنظيمية، والتعريفات اجلمر و  •
 سوق حمددة؛

 ؛هلا حاالت رفض املوظفني البيطريني لألمساك واملنتجات السمكية عند احلدود يف أبرز البلدان املستوردةو  •
 املتطلبات التنظيمية احلالية اليت تؤثر يف جتارة األمساك حبسب البلدان؛ •
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األغذية والزراعة ألســــــــــعار األمساك، تطّوره وحتديثه وصــــــــــياغته بالتعاون مع وحدات أخرى مؤشــــــــــر منظمة و  •
 املنظمة؛ يف

املعلومات املتبادلة واملشــــــــاورات العامة حول املواضــــــــيع املتصــــــــلة بتجارة األمساك واألحياء املائية، على غرار و  •
 الناحية االجتماعية.مسؤولة من تكون عمل املنظمة حديثًا لتوفري سالسل قيمة لألمساك 

 
من املنتجات اجلديدة واملنشــورات واخلدمات على موقع غلوبفيش  إىل ذلك، ســوف يصــدر قريًبا عدد وباإلضــافة -11

وتشــــمل هذه املنتجات اجلديدة، منشــــورًا يتضــــمن رموزا ســــداســــية األرقام من النظام املنســــق لتوصــــيف الســــلع  اإللكرتوين.
ة اجلمارك العاملية، وهي رموز غري خمتصــــــرة تطّبق على األمساك واملنتجات الســــــمكية، من األســــــاســــــية وترميزها التابع ملنظم

أجل استخدامها كأداة لفهم تصنيف املنتجات على حنو أفضل وللحد من خماطر سوء فهم املنتجات اليت مل يتم حتديدها 
تتعلق ت يف منظمة التجارة العاملية "خماوف حمددة متعلقة بالتجارة" أثري  أو التعّرف عليها بشـــــــكل واضـــــــح؛ وخالصـــــــة عن

جيري حتديثه دوريًا  األمساك واملنتجات الســــــــمكية من أجل تيســــــــري عمليات تقييم قضــــــــايا التجارة يف هذا القطاع؛ وجماالً ب
 إىل منظمة التجارة العاملية. مؤخرًا باإلبالغ عنها البلدانقامت باملتطلبات الصحية والفنية الرئيسية اليت 

 

 FINمجاالت العمل األساسية والتقدم الذي أحرزته شبكة 
 

احلكومات والرابطات  تعمل خلدمةعبارة عن شــــــــــــبكة إقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب  إنفوبيســـــــــكاإّن  -12
ة. وتشـــــمل جماالت الصـــــناعية والشـــــركات يف مجيع اجلوانب املتعلقة بتنمية املوارد املائية وصـــــيد األمساك وتربية األحياء املائي

وتكامل  ألســـواقاترويج و التحليل االقتصـــادي لألمساك واملنتجات الســـمكية يف اإلقليم، الرئيســـية ملركز إنفوبيســـكا  رباتاخل
 حديثًا ما يلي:إنفوبيسكا سلسلة القيمة وحتليل تأثري تغري املناخ. وتشمل األنشطة اليت اضطلع هبا مركز 

 
 وهندوراس؛بريو و لسمكية يف برامج التغذية املدرسية يف أنغوال تعزيز التكامل بني املنتجات ا •
تأثريات تغري املناخ يف غرينادا وترينيداد  مع الرتكيز علىاملنتجات الســــــــــــــمكية ذات القيمة املضــــــــــــــافة  وتنمية •

 وتوباغو؛
 األمساك يف غرينادا. إنزالإجراء تقييم فين واقتصادي ملواقع  •

 
توفري  اهلادفة إىل منظمة إنفوفيش أصـــبحتوقد عبارة عن الشـــبكة اإلقليمية آلســـيا واحمليط اهلادئ.  إنفوفيشإّن  -13

نشــــــر ا ال يتجزأ من قطاع صــــــيد األمساك يف إقليم آســــــيا واحمليط اهلادئ وخارجه. وهي تؤدي دورًا بارزًا يف اخلدمات، جزءً 
املؤمترات حول  تنظيمعن  لوطنية واإلقليمية والدولية، فضــــــالً الفنية والتجارية بنشــــــاط من خالل برامج التدريب ا املعلومات

الرتويج لألمساك واملنتجات الســـمكية،  اليت تتمتع هبا إنفوفيش، ربات الرئيســـيةاخلوتشـــمل جماالت  .التجارة العاملية والســـلع
وتوفري اخلدمات االستشارية يف جماالت خمتلفة مبا يف ذلك أنشطة ما بعد احلصاد، واجلوانب املتعلقة باالستدامة، واملناهج 

 حديثًا ما يلي: إنفوفيشوتشمل األنشطة اليت اضطلعت هبا منظمة  دة اخلاصة بإقليم جنوب شرق آسيا.احملد
 

يز املنتجات الســــــمكية يف املياه العذبة وتســــــويقها يف باكســــــتان وبنغالديش واهلند وإندونيســــــيا تشــــــجيع جته •
 وسري النكا؛

 وتعزيز أنشطة جتهيز األمساك يف ماليزيا؛ •
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وتنظيم ورشــــــــــــة عمل إقليمية حول "أثر االتفاقات التجارية املتعددة األطراف ومفاوضــــــــــــات منظمة التجارة  •
 صايد األمساك"، يف بينانغ، ماليزيا.قطاع م بشأنالعاملية احلالية 

 
معلومات عن الســـــــــــــوق وتعزز التعاون يف ما بني أصـــــــــــــحاب املصـــــــــــــلحة املعنيني باألمساك  إنفوبيشتوفر منظمة  -14

الرئيســــــية حتليل التجارة، ومجع البيانات، وتوفري الدعم إنفوبيش واملنتجات الســــــمكية يف أفريقيا. وتشــــــمل جماالت خربات 
 حديثًا ما يلي:إنفوبيش لألطراف املعنية. وتشمل األنشطة اليت اضطلعت هبا منظمة  الفنيةواملساعدة 

 
 دراسة حول التجارة العابرة للحدود لألمساك واملنتجات السمكية يف كوت ديفوار؛ •
 ودراسات للحد من حجم التجارة غري الرمسية وتعزيز قنوات التجارة الرمسية يف البلدان األفريقية؛ •

 التجارة واملعلومات التجارية حول األمساك واملنتجات السمكية يف غرب أفريقيا.وتعزيز  •
 

منظمة حكومية دولية معنية بتجارة منتجات مصــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية، وهي تعزز  إنفوســــــــمكإّن  -15
ذا القطاع واحلكومات باملعلومات الشـــركات يف هإنفومسك االســـتثمارات يف هذا القطاع ضـــمن املنطقة العربية. ويزّود مركز 

 تواملشـــــورة حول إنتاج املنتجات الســـــمكية وجتهيزها ومراقبة جودهتا وتســـــويقها، مبا يشـــــمل تشـــــجيع تصـــــديرها. وقد نفذ
 العديد من املشاريع وتغطي مسائل متعددة منها: إنفومسك  منظمة

 
 التجارة الدولية؛حلجم ودجمها يف املساعدة الفنية للنهوض مبصايد األمساك الصغرية ا •
 مشروع خاص باملركز اللييب لتنمية الصادرات. •

 
وتتمثل  منظمة دولية تســــــــهم يف تعزيز تنمية قطاع مصــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف أوروبا. يوروفيشإّن  -16

تيّسر تبادل املعارف إصدار منشورات حتليلية عن التسويق واملعلومات ذات الصلة بالقطاع، وهي بهذه املنظمة  مسامهات
وتصــــدر  وبناء القدرات من خالل تنظيم العديد من حلقات العمل واملؤمترات على املســــتويات الوطنية واإلقليمية والعاملية.

مطبوعات فردية متخصــــــــــصــــــــــة. إّن كاملنشــــــــــورات املطبوعة واإللكرتونية على الســــــــــواء بصــــــــــورة منتظمة و يوروفيش منظمة 
EUROFISH Magazine  ة رائــدة يف جمــال األمســاك واألغــذيــة البحريــة يف أوروبــا، وهي اجمللــة الوحيــدة اليت تغطي جملــّ

 .اإلنكليزيةوتصـــــــــدر باللغة يوروفيش بانتظام قطاع مصـــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف البلدان األعضـــــــــاء يف منظمة 
إما بتكليف من الدول األعضــــــاء وإما من خالل  ،الطلب، دراســــــات ومشــــــاريع حتليلية حمددة يوروفيش عندوتنفذ منظمة 

 حديثًا ما يلي:يوروفيش وتشمل األنشطة اليت اضطلعت هبا منظمة  متويل خارجي آخر.
 

إدماج �ج مبتكرة لألداء التنافسي واملستدام على  - 2020أفق  جإطار برنام يف Perform FISHمشروع  •
 البحر األبيض املتوسط؛طول سلسلة قيمة تربية األحياء املائية يف 

الشبكة األوروبية للمراقبة والبيانات البحرية، مشروع الناشطني يف جمال العمل اإلنساين الذي ميّوله االحتاد  •
 األورويب؛

 .ةملشاريع التنمية اخلضراء واملشاريع التوضيحي يالدامناركيف إطار الربنامج  Innoskindمشروع  •
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ومقرّه بيجني، وله مركز آخر للعمليات يف شــــينزين. وقد طّور  FINهو العضــــو املمثل للصــــني يف شــــبكة  إنفويو -17
سوقًا توفر تقارير عن  60سوقًا لبيع األمساك باجلملة على الصعيد الوطين، ومنها  130شبكة شاملة تربط بني إنفويو مركز 

مصــــــدرًا رائًدا لتوفري الدعم للمنتجني واملصــــــّدرين يف جمال  بصــــــفتهإنفويو أســــــعار األمساك مرتني يف األســــــبوع. ويقوم مركز 
التســـــويق يف الصـــــني، بتيســـــري حصـــــول املنظمة على املعلومات اخلاصـــــة مبصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف الصـــــني. 

ات اخلاصــة بالتجارة منصــة وطنية جلمع املعلومات عن األســواق من أجل جتميع املعلومإنفويو ، أنشــأ مركز 2003عام  ويف
، مت حتديث هذه املنصـــــــــة لتصـــــــــبح رقمية ما يتيح نشـــــــــر 2017ســـــــــوقًا على املســـــــــتوى الوطين، وحتليلها. ويف عام  72من 

 .WeChatاملعلومات على منصات وسائل اإلعالم االجتماعية، مبا يشمل تطبيق 


