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 األسماك مصايد لجنة
 اللجنة الفرعية المختصة بتجارة األسماك

 الدورة السابعة عشرة

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  29-25فيغو، إسبانيا، 

 من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد 11رصد تنفيذ المادة 
 

 موجز
 

من مدونة  -ممارســـات ما بعد املصـــيد والتجارة  - 11تقدم هذه الوثيقة ملخصـــاً للتقدم احملرز يف تنفيذ املادة  
الســـلوك بشـــأن الصـــيد الرشـــيد (مدونة الســـلوك)، وتســـّلط الضـــوء على اجملاالت اليت يطرح فيها تنفيذ هذه املادة حتدياً 

 ألعضاء منظمة األغذية والزراعة.

 اتخاذها من جانب اللجنة الفرعية اإلجراءات المقترح
 

  من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد؛ 11تقدمي التوجيه بشأن كيفية تعزيز وتوسيع نطاق تنفيذ املادة 

 تقدمي التوجيه بشأن حتديد اجملاالت اليت ينبغي فيها إجراء مزيد من العمل لتحسني االستبيان احلايل؛و 
  مبا يف 11تقدمي املشـــورة بشـــأن كيفية حتســـني اســـتخدام البيانات واملعلومات املقدّمة من خالل اســـتبيان املادة و ،

 .والتقارير الفنية احملددة التقييمات واملشاورات والدراسات املخصوصةذلك 
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 مقدمة وبنية االستبيان
 

اللجنة الفرعية املختصـــة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصـــايد متثل هذه الوثيقة التقرير اخلامس الذي أعدته أمانة  -1
وتقدم جتميعاً للبيانات ، وبالتجارة املصـــــــــــــيداملتعلقة مبمارســـــــــــــات ما بعد بشـــــــــــــأن تنفيذ أحكام مدونة الســـــــــــــلوك  األمساك

 1اإلنرتنت. إىل استبيانات التقييم الذايت اليت استكملها وقدمها األعضاء علىاً والتحليالت املرتبطة هبا استناد
 

 :مسح على اإلنرتنت ينقسم إىل األقسام الستة التاليةاألولية عرب حتصل األمانة على البيانات و  -2
 

 االستخدام املسؤول لألمساك –القسم األول  •

 التجارة الدولية املسؤولة –القسم الثاين  •

 القوانني واللوائح املتعلقة بتجارة األمساك –القسم الثالث  •

 11القضايا املستجدة يف تنفيذ املادة  –القسم الرابع  •

 التحديات الراهنة –القسم اخلامس  •

 تعليقات إضافية –القسم السادس  •
 

، تطلب األقســـام الثالثة األوىل من 5إىل  1ترتاوح من  درجات خمتلفةتُعطى الردود عليها ســـؤاالً  29 من خاللو  -3
الدولية  لإلجراءات اخلاصـــة باالســـتخدام الرشـــيد لألمساك، والتجارةمدى تنفيذهم يبلغوا عن أن  االســـتبيان إىل األعضـــاء

إىل ) أو بدأت للتومل تنّفذ ( 1من  لردودلاملمكنة الدرجات وترتاوح . الرشــــــــيدة، والقوانني واللوائح املرتبطة بتجارة األمساك
ال ينطبق الســـؤال على الســـياق  ، عندما"نطبقيال "ويُقبل أيضـــاً الرد بـــــــــــــــــ ). أو أوشـــك على االكتمالالتنفيذ اكتمل ( 5

 .الوطين أو دون الوطين
 

تطلب األقســــام الثالثة التالية من األعضــــاء، من خالل مخســــة أســــئلة مفتوحة، حتديد التحديات احلالية املتعلقة و  -4
جارة الدولية ما يتعلق بالقضــايا الناشــئة، وأنظمة ضــمان الســالمة واجلودة، وقطاع ما بعد املصــيد، والت يف 11بتنفيذ املادة 

 فرصة تقدمي تعليقات إضافية.كما متنح األعضاء يف األمساك ومنتجات مصايد األمساك، والقوانني واللوائح التنظيمية،  
 

ووردت ردود كاملة من  20192.نيســــان /أبريل 3أعضــــاء املنظمة يف كافة مم االســــتبيان على  عُ  ،هلذا اإلصــــدارو  -5
ــــــــــــــ االحتاد األورويب جميباً باسم من و  واحدة، عضوة، ومن منظمة األعضاء دولمن ال 140 ، ما األعضاء فيه 28الدول الـ

 .هامن املائةيف  86، متثل األعضاء يف املنظمة دولمن ال 168 هيبلغ جمموع
 

                                                      
، انتقل نظام إدارة االســــــــتبيان إىل منصــــــــة إلكرتونية، وميكن النفاذ إىل هذا االســــــــتبيان اإللكرتوين اجلديد عرب بوابة مكّرســــــــة لذلك على 2015يف عام   1

)، من خالل اســــــــتخدام أمساء مســــــــتخدمني وكلمات ســــــــّر فريدة، وهو http://www.fao.org/fishery/code/codequestالنطاق اإللكرتوين للمنظمة (
 يفي مبتطلبات السريّة واألمن ويسر االستخدام الالزمة.

للجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك واملمثلون الدائمون، وجلنة مصايد األمساك، واملشاركون يف ا واملكاتب والقطرية للمنظمة،املسؤولون احلكوميون،   2
 .التابعة للجنة مصايد األمساك
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تهم فيه ومشـــارك ذا املوضـــوعهبباســـتمرار إىل مســـتوى عاٍل من اهتمام األعضـــاء تزايد امليشـــري معدل االســـتجابة و  -6
 :على اإلنرتنتاستخدام االستبيان على  اً إجيابيويشكل رد فعل 

 
 النسبة المئوية( الردودمعدل  األعضاء المجيبون الدورة

 )من أعضاء المنظمة

 22 منظمة عضو 1+  عضواً  15 2012 -الدورة الثالثة عشرة 

 60 منظمة عضو 1+  عضواً  88 2014 -الدورة الرابعة عشرة 

 73 منظمة عضو 1+  عضواً  115  2016 -الدورة اخلامسة عشرة 

 77 منظمة عضو 1+ عضواً  123 2017 -الدورة السادسة عشرة 

 86 منظمة عضو 1+  عضواً  140  2019 -الدورة السابعة عشرة 

 
 ):اإلقليم من النسبة املئوية للبلدان اجمليبة(كان معدل االستجابة ضمن األقاليم املختلفة و  -7

 ألمريكا الشمالية؛ املائةيف  100 •
 ألفريقيا؛ املائةيف  88 •
 ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛ املائةيف  88 •
 جلنوب غرب احمليط اهلادئ؛ املائةيف  88 •
 آلسيا؛ املائةيف  84 •
 3ألوروبا؛ املائةيف  73 •
 .للشرق األدىن املائةيف  71 •

 
 ):العدد اإلمجايل للبلدان اجمليبة/عدد البلدان اجمليبة من اإلقليم(كان التوزيع اجلغرايف للردود الواردة  -8

 من أفريقيا؛ املائةيف  30 •
 من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛ املائةيف  21 •
 من آسيا؛ املائةيف  15 •
 من أوروبا؛ املائةيف  11 •
 ؛من الشرق األدىن املائةيف  11 •
 و; ئمن جنوب غرب احمليط اهلاد املائةيف  11 •
 .من أمريكا الشمالية املائةيف  1 •

 
                                                      

 .الذي حيتسب كعضو واحد نفسهيشمل إقليم أوروبا بلداناً أوروبية غري منتسبة إىل االحتاد األورويب، واالحتاد األورويب   3
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إىل الشــــــــرق األدىن  اإلصــــــــدار األخري عندما كان وزن مما كان عليه يفتغري قليًال التكوين اإلقليمي للردود الواردة  -9
 ئةاامليف  7(يف حني كان على جنوب غرب احمليط اهلادي أقل ) ئةاامليف  11ــــــــ مقارنة ب ئةاامليف  14( اإلمجايل أعلى العدد
 ).ئةاامليف  11ة مع مقارنً 

 
 اإلبالغنوعية االستبيانات المجمعة وتحسين 

 
وكانت النسـبة املتبقية البالغة  4،من األسـئلة الواردة يف االسـتبيانات املقّدمة املائةيف  92 علىُأجيب  ،يف املتوسـط -10

من  املائةيف  38(بلداً  54مجال، أدرج يف اإلو ). املائةيف  1(خانات فارغة  أو) املائةيف  7" (ال ينطبق" بـ ردوداً  املائةيف  8
 .واحدة على األقل "فارغة"خانة أو " ال ينطبق" رداً بـ) جمموع اجمليبني

 
يف  املائةيف  7اإلصـــدار األخري إىل  يف املائةيف  5زيادة طفيفة من " ال ينطبق"لردود بـــــــــــــــــ ازدادت النســـبة املئوية ل -11

، لكنه قد ميثل أيضاً تفسرياً الوطين ويُعزى ذلك جزئياً إىل االفتقار إىل البيانات واملعلومات على املستوى. احلايل اإلصدار
 .األسئلةخاطئاً لبعض 

 
 ":ال ينطبق" الردود بـعلى وجه اخلصوص، تلقت األسئلة التالية أكرب عدد من  -12

 
 تعمل بالكامل؛هي أُقيمت خدمات خمتربية معتمدة و  •
 تُتخذ تدابري لتقدير خسائر ما بعد املصيد ولإلقالل منها؛ •
 رصد اآلثار البيئية ألنشطة ما بعد املصيد وتُعاجل بفعالية؛تُ  •
  على األمن الغذائي والدخل؛) الواردات والصادرات(قيّم وتُرصد آثار التجارة يف منتجات األمساك تُ  •
ّلغ منظمــة التجــارة العــامليــة والــدول املهتمــة واملنظمــات الــدوليــة األخرى املعنيــة بــالتغيريات يف القوانني واللوائح تُب •

 التنظيمية التجارية، حيث ينطبق ذلك؛
القوانني التجــاريــة الــداعمــة لتــدابري احلفظ منصــــــــــــــفــة وغري متييزيــة وتتفق مع أحكــام املنظمــات اإلقليميــة والــدوليــة  •

 .فيها اً طرفتكون الدولة العضو ليت واالتفاقات ا
  

                                                      
 .اعضوً  194والزراعة ة ية األغذا ومنظمعضوً  164التجارة العاملية ة منظملدى   4
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يكون  هذه األســـئلة الســـت درجة عالية من ســـوء التفســـري ألن ســـؤاالً واحداً فقط ميكن يف الواقع أنيشـــوب قد  -13
 منظمة األغذية والزراعة ومنظمة التجارةما بني عضــــــــــاء األأخذ باالعتبار الفرق يف عدد إذا ما  ،لبلدان معينة" ال ينطبق"

 5.العاملية
 

البلدان غري الســـــــــاحلية والدول اجلزرية جاء من  "ال ينطبق" بـــــــــــــــــــــــ الردودأكرب عدد من الحظة أن اجلدير باملمن  -14
 .الصغرية النامية

 
، من املهم مراجعة االســــــتبيان دورياً، مبا يف ذلك إضــــــافة املصــــــيد بعدما  بالنظر إىل التطورات املســــــتمرة يف قطاع -15

 .السلوك نظام اإلبالغ اخلاص مبدونة وموثوقيةأقسام جديدة، لزيادة دقة 
 

ويشــــــمل العمل احلايل إعادة . الردودتقوم األمانة حالياً بتنقيح االســــــتبيان لتحســــــني وضــــــوح األســــــئلة وخيارات  -16
. بطريقة أوضـــح، لتقليل التفســـريات اخلاطئة من جانب البلدان اجمليبة وحتســـني نوعية نتائج املســـح صـــياغة بعض األســـئلة

حمتويات األســــــــــــــئلة احلالية إلتاحة املقارنة وحتليل على و  انفســــــــــــــهالبنية الوقت نفســــــــــــــه، حتاول األمانة احلفاظ على ويف 
املواءمة والتنســـيق مع االســـتبيانات من جلنة مصـــايد إىل أيضـــاً وجيري الســـعي . بني اإلصـــدارات املختلفةما  يفاالجتاهات 

 .الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية تهاوجلن األمساك
 

، سيجري إثراء اإلجابات "اخلانات الفارغة"و " ال ينطبق"بــــــ  الردود، لتقليل عدد الردودما يتعلق خبيارات  أما يف -17
املعلومات إذا مل تكن " غري متوفر"وقد بدأ  تنفيذ اإلجراءإذا مل يكن ليستخدمه األعضاء " 0: "احملتملة خبيارين إضافيني

على حتليل البيانات  أدق وســـــيســـــاعد األمانةتقدمي ردود ســـــيتيح ذلك لألعضـــــاء و . الوطين ســـــتوىعلى املمتوفرة املطلوبة 
ســــــيضــــــيف هذا التنقيح أيضــــــاً مؤشــــــراً هاماً يتعلق بتوفر البيانات واملعلومات وإمكانية الوصــــــول إليها على كما .  النهائية

 .املستوى الوطين
 

 تحليل الردود
 

 لردود والبيانات املقّدمة، إىل جانب الردود على األســــــئلة اخلمســــــة املفتوحة األخرية، علىاملتزايد لعدل املســــــاعد  -18
 .السلوك من مدونة 11لتنفيذ املادة وثق أوىف وأ تقدمي حتليل

 
 :خمتلفنياثنني حللت الردود اليت تُلقيت على مستويني  -19

ميكن و . ســــــــاب النتائج العاملية واإلقليميةتحالت عومجّ لت لحُ ف ،لردوديف ااخلام حتليل إحصــــــــائي جلميع البيانات  •
 ضــــــــــــــمن الوثيقــــةاليت ُمتنح ردودهــــا درجــــات  التفصــــــــــــــيلي لألســــــــــــــئلــــة التحليــــل اإلحصـــــــــــــــــائياالطالع على 

COFI:FT/XVI/2019/Inf.7 ؛ 
 .الوثيقةيف هذه يرد لتعليقات التفصيلية و وتلخيصاً لترمجة يتضمن  املفتوحة ردودحتليل نوعي لل •

 
                                                      

 .194وعدد أعضاء منظمة األغذية والزراعة  164عدد أعضاء منظمة التجارة العاملية   5
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تشـــكيل املقارنة بني نتائج إصـــدارات االســـتبيان املختلفة على املســـتوى اإلمجايل، نظراً الختالف ليس باإلمكان  -20
معىن إالّ على ملقارنة كهذه من ولن يكون ). بلدان خمتلفة على إصــــــــــــــدارات خمتلفةأجابت (املعطاة هلا  والدرجات الردود

 .متطلبات السريةأن يتهدد ذلك غري أن من شأن  فحسب، القطرياملستوى 
 

، ال يتناول اجلدول أدناه إالّ البلدان اليت أجابت ةاألخري  ات، بغية التمكن من مقارنة وحتليل نتائج اإلصــــــــــدار الذ -21
التنفيذ العاملي  إىلويقدم نظرة عامة ) واحدة عضــوة منظم+  عضــواً  دولة 56 ما جمموعه( على اإلصــدارات األربعة األخرية

 .5و 1بني درجاهتا ردود ترتاوح كما أُبلغ عنه ب  )متوسطات بسيطة(خالل السنوات  11للمادة 
 

 التنفيذ العاملي معدل الدورة

 )منظمة عضو واحدة+ اً عضو دولة  56(

 3.30 2014 -عشرة الدورة الرابعة 

 3.51 2016 -عشرة الدورة اخلامسة 

 3.64 2017 -عشرة الدورة السادسة 

 3.65 2019 -عشرة الدورة السابعة 

 
حســـــــــــــب الثاين على املســــــــــــــتوى اإلقليمي و املبلغ عنها، األول النتائج إىل أدناه نظرة عامة  انالبياني انقدم الرمسي -22

 :جراءاتاإل جمموعة
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مختارة حسب اإلقليمالبلدان الردود مجموعة 
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)10 

 )بلدان

بلدان  4( أوروبا
 + منظمة واحدة)

أمريكا الالتينية 
 بلدا) 15(

الشرق األدىن 
 بلدان) 4(

أمريكا 
الشمالية 

 )بلدان اثنان(

جنوب غرب 
احمليط اهلادئ 
 (بلد واحد)
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 اتاختالفاً كبرياً، إالّ أن اجتاهإلصـــــــدارات املختلفة ما بني ا يف العاملي املســـــــتوىعلى ال ختتلف معدالت التنفيذ  -23
اإلجراءات اليت تنفذ يف قطاع قد تبدت و . حســـــــب اإلقليم وحســـــــب جمموعة اإلجراءاتّلل تلف عندما حتُ ختأداء التنفيذ 

غ عن أدىن مســـتويات التنفيذ هو بلّ وعلى وجه اخلصـــوص، اجملال الذي يُ . إمجايل للتنفيذ مســـتوى أدىنعن  املصـــيدبعد  ما
، تليها اإلجراءات املتخذة لتقييم )2.87( املصـــــــــــيدلفّعال واملعاجلة الفّعالة لآلثار البيئية ألنشـــــــــــطة ما بعد جمال الرصـــــــــــد ا

 ).3.07( املصيدوخفض خسائر ما بعد 
 

 من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد 11التحديات التي تواجه تنفيذ المادة 
 

 .لتجارةلو  املصيدالة يف فرتة ما بعد شاملة للممارسات الفعّ كأداة   11عموماً، أقّر األعضاء بأمهية املادة  -24
 

، أبلغ معظمهم عن السلوك من مدونة 11لصيد تتوافق مع املادة لأبلغ بعض األعضاء أن لديهم سياسات  بينما -25
ار قانوين بغياب سياسة متكينية وإط وكانت هذه األسباب تتعلق أساساً . عدد من املسائل والقيود اليت تعرتض تنفيذها

 .املاديةالتحتية والبىن  واملهاراتاالفتقار إىل املوارد بومؤسسي و 
 

واسعة من طائفة بلغ عنها األعضاء، وتقدم أتلخص األقسام التالية املسائل الرئيسية والتحديات احلالية اليت و  -26
  .املصيداملعلومات املفيدة لفهم ما يعوق أو ميّكن منو قطاع ما بعد 

0
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5

Safety and quality Post-harvest International trade Legal framework

مختارة حسب مجموعة اإلجراءاتالبلدان الردود مجموعة 

2014 2016 2017 2019

 اإلطار القانوين التجارة الدولية ما بعد املصيد السالمة واجلودة
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 األغذية ونظم ضمان السالمة لمصايد األسماك بجودةالتحديات الراهنة المتعلقة 
 وتربية األحياء المائية

 
أبلغت بلدان كثرية عن االفتقار إىل ســــــــياســــــــات وطنية وأطر مؤســــــــســــــــية وإدارية وقانونية كافية لدعم نظم فّعالة  -27

وتربية األحياء املائية، ويعود ذلك إىل حد كبري إىل حمدودية ما يتعلق مبصايد األمساك  األغذية وضمان جودهتا يف لسالمة
 .قدرات السلطات املختصة

 
واملختربات اجملّهزة واملوظفني الفنيني  املصـــــــــيداالفتقار إىل املرافق واالســـــــــتثمارات يف تكنولوجيات ما بعد أن بلغ أُ  -28

عوامل رئيســـــية  ،جودهتامبتطلبات ســـــالمة األغذية و املدرّبني، فضـــــالً عن اســـــتخدام تقنيات جتهيز وحفظ تقليدية ال تفي 
 .اللتزام مبعايري جودة األغذية وسالمتهاعلى اوالصناعات الوطنية ني الوطنياملشغلني  تؤثر على قدرات

 
على منتجات مصــايد على ما يبدو إال تؤثر ال كيف أن املســائل املتعلقة باجلودة والســالمة   ةالحظاجلدير باملمن  -29

وجتهز مبا يتماشى تٌتناول األمساك وتربية األحياء املائية املستهلكة حملياً، إذ أفيد أن املنتجات املوّجهة إىل األسواق الدولية 
 .مع املتطلبات الدولية جلودة األغذية وسالمتها

 
مصايد األمساك الصغرية  ة يفعنها، وخاصً املبّلغ  كان تصدّع سلسلة التربيد وإخفاقها من بني التحديات الرئيسية -30

احلجم، ما أدى إىل ارتفاع حجم اخلســـــــــــائر وعدم كفاية أو توفر احلد األدىن من ســـــــــــالمة األغذية وظروف جودهتا على 
 .طول سلسلة القيمة

 
فتقار إىل األغذية ومراقبة جودهتا فّعالة يف كثري من البلدان بســـــبب اال عمليات التفتيش املتعلقة بســـــالمةليســـــت  -31

مرافق إجراء أن وأشـــــــــــري . القدرات واملعرفة واألطر الســـــــــــياســـــــــــاتية املالئمة واملختربات املعتمدة خلطط املراقبة واإلشـــــــــــراف
والزئبق وثنائي الفينيل  مثل الديوكســـــــينات وأول أكســـــــيد الكربونمن  ،لعديد من البارامرتات الكيميائيةعلى اختبارات اال

وأن  حملياً ، ليســــــــــــت متوفرة ومركبات أخرى مثل الســــــــــــموم تعدد احللقاتاملاملعامل بالكلور املتعدد واهليدروكربون العطري 
 .إرسال عينات إىل خمتربات أجنبية باهظ التكلفة، وخاصة للمشغلني على نطاق صغري

 
جات مصــــايد األمساك وتربية األحياء يف مجيع أحناء ســــلســــلة التوريد أن التتبع احمللي ملنت ونيعترب ما زال األعضــــاء  -32

 .يشّكل مشكلة
 

 أبلغــت بلــدان عن اعتمــاد حمــدود لنظم اإلجراءات التشــــــــــــــغيليــة املوحــدة وحتليــل املخــاطر ومراقبــة النقــاط احلرجــة -33
وشـــــــددت بلدان عديدة على أمهية مبادئ التكافؤ، على النحو . لمعايري اليت وضـــــــعتها املنظمة الدولية لتوحيد املقاييسلو 

املبني يف اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن تدابري الصحة والصحة النباتية، كتدبري لتيسري قبول النهج املختلفة للضوابط 
  .سالمة األغذية من حيث مشاهبةالوقائية وحتقيق نتائج 
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ختلفة املبلدان إذ تضـع المسـتجد،  احليوية اجلديدة يف تربية األحياء املائية حتدٍ اسـتخدام املضـادات أيضـاً أن أبلغ  -34
 .خمتلفة دنيا اً معايري أو حدود

 
مثل جلنة ( الدســتور الغذائي هليئةاملشــاركة يف اجتماعات حمددة  تكتنفبلدان كثرية عن صــعوبات وقيود  وأفادت -35

وغريها من االجتماعات ) أو جلنة الدســـــــتور الغذائي املعنية بنظافة األغذية الدســـــــتور الغذائي املعنية بامللوثات يف األغذية
 .املتعلقة باألغذية الفنية

 
ســــــالمة األغذية وتقدمي لعلى عدم كفاية املوارد البشــــــرية واملالية الالزمة لزيادة الوعي العام اً ّلط الضــــــوء أيضــــــســــــُ  -36

 .األمساك اروجتاملساعدة الفنية املناسبة، ال سيما لصغار جمهزي 
 

كي متتثل مراجعة إطار الســياســات وحتديث املعايري والتشــريعات الوطنية  على طلب العديد من البلدان املســاعدة  -37
إنشــــــاء خمتربات ُمعتمدة ووضــــــع خطوط على للمتطلبات الدولية لســــــالمة األغذية وجودهتا وأحكام الدســــــتور الغذائي، و 

لبناء قدرات مديري مصــــــايد األمساك واجملهزين واملســــــتهلكني حول قضــــــايا  ضــــــمان اجلودة ووضــــــع برامجل توجيهية وطنية
 .األغذية ونوعيتها واملمارسات الصحية اجليدة سالمة

 
املناولة والتخزين على منت  بلغ أيضـــــاً عن احلاجة إىل إعادة تصـــــميم ســـــفن الصـــــيد التقليدية احلالية بغية حتســـــنيأُ  -38

 .احلرفيةال سيما يف مصايد األمساك  تفي مبتطلبات سالمة األغذية،السفن أل�ا يف كثري من األحيان ال 
 

 التحديات الراهنة في قطاع ما بعد المصيد
 

وال بأبعاده االجتماعية والبيئية، ما يؤدي  املصـــيدقّر دائماً بالدور االقتصـــادي لقطاع ما بعد أنه ال يُ  أفادت ردود -39
، وشــــبكات جتارية غري املصــــيدإىل اســــتثمارات يف تكنولوجيا األمساك غري كافية، وقيمة مضــــافة حمدودة يف مرحلة ما بعد 

كافية على املســـتويات الوطين واإلقليمي والدويل، وظروف عمل صـــعبة، واســـتخدام غري مســـتدام للموارد املائية، وأضـــرار 
 .يكولوجية البحريةبالنظم اإللحق ت
 

زيادة قيمة املنتجات احمللية وتعزيز حيوالن دون القدرات يف أبلغت بلدان كثرية عن افتقار إىل املوارد وضــــــــــــــعف  -40
 .إمكاناهتا التصديرية

 
التوعية ، ويرجع ذلك أســـاســـاً إىل عدم كفاية املصـــيدما زال األعضـــاء يبلغون عن أحجام كبرية من اخلســـائر بعد  -41

  .واملناولة والتعبئة والنقل وممارسات احلفظ لضمان احلفظ السليم للمنتجات
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ظى مجيعها بتشـــــجيع حتال  من املصـــــيد رجتعاملو الفاقد القيمة واســـــتخدام املنتجات الثانوية و إضـــــافة أشـــــري إىل أن  -42
وأبلغ عن كمية ضــــخمة من . ئرعلى احلجم الكلي للخســــاإضــــايف ودعم كافيني، مع ما يرتتب على ذلك من أثر ســــليب 

 .على السواءالتجارية الكربى يف قطاع مصايد األمساك الصغرية و  الصيد املرجتعاملصيد العرضي و 
 

حتدياً من ناحية املمارســات الصــديقة ميكن أن يشــكل ســلط أحد البلدان الضــوء على أن نظام حصــص الصــيد  -43
 .احملددةصة ال تغطيها احل من األمساك امليتة اليت اً البحر أطنانيف يلقوا للبيئة وحجم اخلسائر، إذ يتعني على الصيادين أن 

 
 .لمصيد العرضيل غ سوي عدد قليل من البلدان عن أن لديها لوائح تنظيمية فّعالةمل يبلّ  -44

 
 املصــيدما بعد مســامهة كبرية يف قطاع  نســامهي النســاءرغم االفتقار إىل بيانات مصــّنفة حســب اجلنس، يبدو أن  -45

مجاعة منكشفة عتربن ، ولكن أفيد أ�ن ما زلن يُ )ك والبيع النهائي للمنتجاتاوإعداد الشب خاصة خالل مرحلة التجهيز(
يف اليت يواجهنها الفرعي بســـــــبب الصـــــــعوبات احلرفية يعملن أســـــــاســـــــاً يف قطاع مصـــــــايد األمساك إذ أ�ن ، على املخاطر

 .ريب لتعزيز فعالية عملياهتنوبناء القدرات والتد احلصول على االئتمان
 

ما يتعلق باملعلومات، أبلغ بعض البلدان عن افتقار إىل البيانات واإلحصاءات والقدرات املتعلقة بنظام فّعال  يفو  -46
عن افتقار تام إىل مجع بيانات موثوق هبا ودقيقة عن اجمليبة وأبلغ معظم البلدان . املصـــيدللرصـــد والتقييم يف قطاع ما بعد 

 .يكولوجيةة النظم اإلحال
 

ك غري ااتباع ممارســـــــات غري مســـــــؤولة ومضـــــــللة، مبا يف ذلك اســـــــتخدام مواد شـــــــبوجود و أبلغت بلدان كثرية عن  -47
 .مشروعة وأساليب وممارسات صيد غري مستدامة وغش

 
الصـــــيد غري ة عمليات يشـــــّكل هتديداً لألعضـــــاء، وخاصـــــً  أشـــــري أن الصـــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم -48

ويف هذا الصدد، مل يبّلغ سوى عدد قليل من البلدان . القانونية اليت تقوم هبا سفن صيد أجنبية يف املياه اإلقليمية للبلدان
 .عن وضع نظم وممارسات لإلبالغ عن أنشطة الصيد غري القانوين داخل مياهها

 
املصــــيد اليت وضــــعتها املنظمة وتوســــيم بلد املنشــــأ ذكر بعض البلدان أن اخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق  -49

 .تنفيذها الكامل ليس فّعاًال بعد صكوك دولية فّعالة ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، وإن كان
 

 )والضـــــفادع القواقع اوخصـــــوصـــــً (لربمائيات واملوارد املائية األخرى لشـــــدد بعض البلدان على القيمة االقتصـــــادية  -50
 .، إىل جانب ضرورة حتسني إدارة هذه املوارد وحفظهاتهاأمهيعلى و 
 

يؤثر تأثرياً هاماً على أســــــــــواق ما  تقلب أســــــــــعار األمساك،منكشــــــــــفة على خماطر أفادت بلدان كثرية أ�ا ال تزال  -51
  .االقتصادات الوطنيةعلى األغذية البحرية و 
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. يف قطاع ما بعد املصـــــــيد ةختلفاملأبلغت بلدان كثرية عن تداخل يف األدوار واملســـــــؤوليات بني الوزارات واإلدارات  -52
واعتربت عملية املواءمة الشــــــاملة لعدة قطاعات بني خمتلف الســــــلطات املختصــــــة ضــــــرورية لتحســــــني الرقابة ومواءمة اللوائح 

هم من ألســــــتخدام املســــــتدام للموارد البحرية وظروف العمل الالئق، واالتنظيمية واإلجراءات، ويف الوقت نفســــــه ضــــــمان اال
من مدونة  11املسائل الرئيسية اليت تعرقل تنفيذ املادة أن من  وحدد بعض األعضاء أيضاً . ذلك تعزيز ومحاية صحة اإلنسان

 .ممارسات ما بعد املصيد والتجارةيف املنخرطني ) العامني واخلاصني(السلوك غياب التعاون بني مجيع أصحاب املصلحة 
 

وضــع خطط عمل ب، املصــيدبلغ عن بعض اجلهود الرامية إىل تعزيز األطر التشــغيلية واملؤســســية يف قطاع ما بعد أ -53
ومحاية حقوق املســتهلكني وتعزيز األمساك املعدة لالســتهالك  مصــايد األمساكمنتجات لتحســني جتهيز وتســويق األمساك و 

والتكنولوجيات ) رتبية األحياء املائيةلما يتعلق بالتأثري البيئي  خاصــة يف( املمارســات الصــديقة للبيئة البشــري واســتكشــاف
 ).تقنيات التجفيف بالطاقة الشمسية بشكل خاص(الصديقة للبيئة 

 
 التحديات الراهنة في التجارة الدولية

 
وإصـــــــدار شـــــــهادات جودة ملصـــــــايد األمساك أفيد أن القدرات احملدودة للســـــــلطات املختصـــــــة بســـــــالمة األغذية  -54

ما  ةالصــحيالنظافة ألن مســتويات اجلودة و  ومنتجات تربية األحياء املائية تؤدي دوراً رئيســياً أيضــاً يف التجارة الدولية نظراً 
عية مبا يف ذلك االســـــــتدامة ومشـــــــرو (لالمتثال للمتطلبات والتدابري الدولية مما يؤهل ضـــــــعف أيف العديد من البلدان زالت 

 ).أنشطة الصيد وقابلية تعقبها
 

حتســـني النظام احمللي ملا بعد املصـــيد ملصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية، إالّ أ�ا على ذه التدابري أن تســـاعد ميكن هل -55
باإلضافة إىل ذلك، وكما ذكر العديد و . حتملها تنطوي أيضاً على أعباء مالية وإدارية إضافية ال تستطيع البلدان املصدرة دائماً 

خذ باالعتبار طرائق أال تف التجاري الكبريمن األعضـــــــــــــاء، كثرياً ما تفرض التدابري من منظور مصـــــــــــــايد األمساك على النطاق 
 .سطول الصيد احمللياحلرفية ألطبيعة الو التجاري الصيد على نطاق صغري أو مصايد األمساك على النطاق شبه ات عملي

 
االتســـــــــاق يف الســـــــــياســـــــــات التجارية واملتطلبات الدولية ميثل أحد التحديات أن االفتقار إىل  اد معظم البلدانأف -56

ّلط الضوء على أن البلدان املصّدرة وسُ . الرئيسية يف جمال التجارة الدولية يف منتجات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية
اليت تتغري بســـرعة و لوصـــول إىل األســـواق اليت حتدد احادية األو األطراف تعددة املتدابري المطالبة باالمتثال لعدد متزايد من 

 .حلكومات واملؤسساتتتكبدها ا وباستمرار وتتطلب قدرات تقنية وإدارية وتنطوي على تكاليف مرتفعة
 

والربوتوكوالت التجارية اإلقليمية وتنفيذ متطلبات الصـــــــــحة والصـــــــــحة النباتية متطلبات أن أفادت بضـــــــــعة بلدان  -57
 .النطاق ة ملصايد األمساك الصغريةوخاصً  تشكل حتدياً،ما زالت منظمة التجارة العاملية لتيسري التجارة 

 
ر، فضـــالً عن التحديات اليت تواجهها يف أن كبلد مصـــدّ هبا   قبوليف الصـــعوبات أ�ا تواجه أبلغت بضـــعة بلدان  -58

 .يف منظمة التجارة العاملية اً تصبح عضو 
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أبلغت بلدان غري أعضــاء يف منظمة التجارة العاملية أن لديها معرفة أو خربة حمدودة جداً يف جمال التجارة الدولية  -59
 وعلى وجه اخلصــــوص، أفيد أن االفتقار إىل املعلومات املتعلقة باألســــواق الدولية ويف األقاليم. املصــــيدوممارســــات ما بعد 

عامل رئيسي يعوق الوصول ) مبا يف ذلك التوسيم واألسعار وشروط االسترياد والتعرفات وقواعد املنشأ(ما بني األقاليم فيو 
 .نطاقة الصغري اليتعلق مبصايد األمساك احلرفية و  ام ة يفإىل األسواق، وخاصً 

 
البلدان وكذلك احلواجز اللغوية حتديات االفتقار إىل الشـفافية بشـأن القواعد املعمول هبا يف بعض أن  أشـري أيضـاً  -60

 .إضافية تعوق الوصول إىل بعض األسواق
 

أبلغت بلدان كثرية أن التعرفات املرتفعة املفروضــــــــة من بعض الدول على األمساك واملنتجات الســــــــمكية تشــــــــّكل  -61
 .ات صيد أكثر استدامةحىت لتلك اليت تتبع ممارس للبلدان األقل منوا،جمحفة  هذه التعرفات أن واعترب. حتدياً 

 
األرصـــــــدة اســـــــتغالل  أل�ا تســـــــهم يف اإلفراط يفال ن اإلعانات متّثل مشـــــــكلة كبرية، أ أفادت بلدان كثرية أيضـــــــاً  -62

الســـــــــــمكية فحســـــــــــب، بل أيضـــــــــــاً أل�ا تســـــــــــمح لبعض البلدان بالعمل بتكاليف أقل، مقارنة ببلدان ال تقّدم إعانات، 
 .منافسة غري عادلة ينعكس يف ما
 

البنية التحتية للموانئ فإن غري جمهزة، ولذا /باألمساك واملنتجات الســــــــــــــمكية طازجة ُيتاجر يف معظم البلدان،  -63
ويف هذا . أو ملواصلة اإلجتار فيها إىل األسواق الدوليةللدخول والرحالت اجلوية أو غريها من االتصاالت السريعة ضرورية 

املرافق املناسبة واملعدات الالزمة لتيسري /واالفتقار إىل البىن التحتية تكاليف الشحنالصدد، أبلغت بلدان كثرية عن ارتفاع 
ورغم أن بعض البلدان أبلغ عن حتســــينات يف هذا اجلانب، ما يزال ذلك . الوصــــول الســــريع واآلمن إىل األســــواق الدولية

 .للقطاع يشّكل حتدياً رئيسياً 
 

رد الســمكية املصــيدة بصــورة غري مشــروعة ميثل مشــكلة، مل يبلغ ســوى عدد جتار باملواالتســليم بأن اإلشــيوع رغم  -64
تعزيز عرب  غالباً ذلك لصــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، و للمكافحة التامة لقليل من األعضــــاء عن اختاذ تدابري 

التدابري ابط اجلمركية و وحتســـــــني نظم إصـــــــدار الشـــــــهادات والتتبع والضـــــــو  عمليات الرقابة والتفتيش على مصـــــــايد األمساك
وبوجه عام، تفتقر إدارات مصــــــــايد األمساك احمللية إىل املوارد والقدرات ملعاجلة الصــــــــيد غري القانوين دون إبالغ . احلدودية

 .ذه املسألةهلودون تنظيم وحتسني وعي املستهلكني 
 

ء بــاعتبــاره أحــد التــدابري اليت يتعني ذكر العــديــد من البلــدان االتفــاق بشـــــــــــــــأن التــدابري اليت تتخــذهــا دولــة املينــا -65
 .وتعزيزها دعمها

 
على أن اخنفاض األســــعار الدولية يشــــّكل حتدياً، إذ أن له أثاراً ســــلبية على املنتجات احمللية أيضــــاً ّلط الضــــوء ســــُ  -66
 .من قدرهتا التنافسية حيدّ إذ اجملهزة حملياّ  أو
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الكثري من اجلهد وســــينطوي ، ســــيحتاج قدرات التجارة الدوليةتعزيز على أن الضــــوء  ســــّلط العديد من األعضــــاء -67
وإنشـــــــاء وحتســـــــني أنظمة إدارة مصـــــــايد  كفأعلى عدة أشـــــــكال من املســـــــاعدة، مبا يف ذلك بناء مواقع إنزال وبىن حتتية أ

من  دةاألمساك وإصــــــدار الشــــــهادات وحتقيق معايري اجلودة الدولية، فضــــــالً عن توجيه رواد األعمال حول كيفية االســــــتفا
 .الفرص التجارية يف السوق العاملية

 
 التحديات الراهنة في القوانين واللوائح التنظيمية

 
ضــــــــــــعيفة حتتاج ما تزال من مدونة الســــــــــــلوك  11 القوانني واللوائح التنظيمية الوطنية املتعلقة بتنفيذ املادةأُفيد أن  -68

 .من التحسني واملواءمة على املستوى القطري وضمن اإلطار الدويل اً مزيد
 

يداليت حتكم جتارة األمساك وإدارة  اعتربت األطر التنظيمية احلالية، يف العديد من البلدان -69 قدمية  ما بعد املصــــــــــــــ
األمساك وتربية األحياء املائية طرأ على قطاعي مصايد توالكبرية اليت  وأشري أن التغريات السريعة. حرجةنواٍح تفتقر إىل  أو

كثري من ال إىل ثغرات يف األطر املؤســـســـية والتنظيمية اليت ختفق يف األخذ باالعتباروما زالت أدت  وعلى ســـالســـل القيمة
 .املمارسات والقضايا املتعلقة بإدارة مصايد األمساك

 
القوانني ذات الصـــــلة غري متســـــقة مع أفضـــــل املمارســـــات والصـــــكوك الدولية  تعترب اعالوة على ذلك، كثرياً ما  -70

 .املنطبقة
 

 :حدد العديد من األعضاء القائمة التالية من التحديات والثغرات املشرتكة -71
 

) مبا يف ذلك اجملموعات البيئية واالســــــــــــتهالكية( أصــــــــــــحاب املصــــــــــــلحةاليت متكن حمدودية القدرات واملوارد  •
 مبشاورات فّعالة؛القيام  من

االقتصــــــــادية -ما يؤدي إىل متطلبات ال تعكس الوقائع االجتماعية( ةالتنظيميللوائح غياب تقييمات األثر و  •
 ؛)للقطاع

 عملية إعداد القواعد ونشرها وتعميمها؛يف  القطاع عدم كفاية مشاركةو  •
وانني واإلجراءات اجلديدة املتعلقة ما يتعلق بالق اإلفصــــــــــــاح يفبلتزامات االاالفتقار إىل الشــــــــــــفافية والرقابة و و  •

للقواعـــد اجلـــديـــدة  اً تـــدين االمتثـــال الحقـــإىل بقطـــاع مـــا بعـــد املصــــــــــــــيـــد، مـــا يؤدي إىل افتقـــار إىل الوعي و 
 القطاع؛ ضمن

 ؛منهااملشّغلني والقطاع للقواعد واملعايري اجلديدة والشكاوى الالحقة من قاومة املو  •
غياب أو حمدودية قدرات خفر الســـــــواحل وغريها من وكاالت  ،مثالً (الضـــــــبط عدم كفاية قدرات اإلنفاذ و و  •

 ، ما يقوض تأثري الردع؛)اإلنفاذ
 إىل التنسيق واالتصال بني الوزارات املختصة واهليئات احلكومية ذات الصلة؛ االفتقارو  •
 .غياب أحكام تنّظم مسأليت االستدامة واليد العاملة على امتداد سالسل القيمةو  •
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 .من األعضاء أيضاً عن غياب إطار تنظيمي فّعال حيكم قطاع تربية األحياء املائيةبلغ العديد أ -72
 

غري . قواعد وسـلطت الضـوء عليهاالوضـع لعملية متينة وجود ملعاجلة هذه الثغرات، أقّرت حكومات كثرية بأمهية  -73
املتغرية باســــــــتمرار ومواصــــــــلة  احلفاظ على مســــــــتوى االمتثال للمتطلباتحتدي أن التحدي الرئيســــــــي الذي أبلغ عنه هو 

 .تطلب موارد مالية وإرادة سياسية وقدراتيي ذحتديث القوانني القائمة، ال
 

حباجة إىل تطلب موارد و تجهود و فيها حددت حكومات كثرية أيضــــــــــاً التدابري احملددة التالية واجملاالت اليت تُبذل  -74
 :املساعدة

 
أنشـــــــــطة خمتلفة على امتداد ســـــــــلســـــــــلة القيمة، مبا يف ذلك اللوائح أطر احلوكمة واإلدارة اليت تشـــــــــمل  تعزيز •

 التنظيمية اليت حتكم على وجه التحديد تسجيل وترخيص السفن والعمليات؛
 الضبط؛ /شراف وأنشطة وقدرات اإلنفاذواإلالضبط نظم الرصد و  تعزيزو  •
 ؛هتاجود/تهانظام مراقبة األغذية ومتطلبات سالم تعزيزو  •
 اقتصادية أكرب على امتداد خمتلف مراحل سلسلة القيمة؛فرصاً عمالة و فرص ليد تعزيز وتو و  •
 ترويج منتجات جديدة وحتديد فرص إضافة القيمة والوصول إىل أسواق جديدة؛و  •
 إدارة الصيد العرضي ومرجتعات املصيد واحلد منها؛و  مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيمو  •

مثل ظروف العمل الالئق من (حتكم مســــــــأليت االســــــــتدامة واليد العاملة إدماج ســــــــياســــــــات وقوانني أقوى و  •
والســـــــالمة املهنية من حيث شـــــــروط اخلدمة، وعمل األطفال، والســـــــكن والغذاء، ومحاية الصـــــــحة، والرعاية 

 ).الطبية والضمان االجتماعي

 
 استخدام النتائج وعمل منظمة األغذية والزراعة

 
من مدونة الســـــلوك بطرق متعددة، مبا يف ذلك من خالل أنشـــــطة  11تدعم منظمة األغذية والزراعة تنفيذ املادة  -75

وتشـــــــــــمل األنشـــــــــــطة احملددة تنظيم حلقات عمل دولية وإقليمية . الربنامج العادي واألنشـــــــــــطة املمولة من اجلهات املاحنة
، وبناء الســـلوك مدونة تنفيذ فنية لتيســـري حطوط توجيهية، ودراســـات لوضـــع هاوتعميق فهم الســـلوك ووطنية لنشـــر مدونة

 .والتدريب والدعم الفين القدرات
 

 باإلضافة إىل ذلك، تشّجع البلدان األعضاء دائماً على البحث عن الدعم من خالل املكاتب القطرية واإلقليمية -76
 .املصيدائية يف مرحلة ما بعد العامل لتنمية قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء امليف أرجاء للمنظمة 

 
املختلفة صدارات اإل الكمية الكبرية من املعلومات اليت قدمتها البلدان األعضاء من خالل ُختزن، 2014منذ عام  -77
هذه املعلومات أســـــاســـــاً إلنتاج وثيقة العمل هذه  ســـــتخدمتُ و . ســـــتبيانات املســـــوح على حنو مناســـــب يف قاعدة بياناتال
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ملساعدة مديري املنظمة وموظفي مصايد و  الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد األمساكباللجنة  اخلاصة
. شاريع، وتعزيز املساعدة الفنية اليت تقدمها املنظمة على املستويني اإلقليمي والوطيناملسياسات و التصميم على األمساك 

فأكثر للتحقيق يف جوانب أو جماالت مفردة يشـــّكل فيها تنفيذ  ســـتخدم نتائج االســـتبيان أكثرباإلضـــافة إىل ذلك، ســـتُ و 
 .حتدياً لألعضاء، مبا يف ذلك إجراء تقييمات خمصصة مؤقتة ومشاورات ودراسات وإعداد تقارير فنية حمددة 11املادة 

 
 الخالصة

 
  وتربية األحياء املائيةمصـــــــــــايد األمساك يف  املصـــــــــــيدرغم أن األعضـــــــــــاء يدركون اإلمكانات اهلائلة لقطاع ما بعد  -78

بلغ عن من حيث التجارة والعمالة وخفض الفقر والتغذية، أُ  اً كبري لديهم تعزيزاً  واالقتصــــــــــــادية  يف تعزيز التنمية االجتماعية
 .من مدونة السلوك على املستويات العاملي واإلقليمي والوطين 11عدد من املسائل والشواغل يف تنفيذ املادة 

 
مصــــايد األمساك وتربية األحياء املائية، وحتســــني ضــــبط تزال هناك حاجة إىل بذل جهود لتعزيز إدارة و ا معموماً،  -79

احمللي، وحتســني ظروف العمل، والتوعية مبســائل ســالمة األغذية، ســتوى ، وبناء القدرات على املاملصــيدممارســات ما بعد 
تعدد األطراف، ومواصلة املت املدرّة للدخل، ودعم االخنراط وحتسني نظم إدارة البيانات واملعلومات، وتيسري إنتاج املنتجا

 .املائيةاألحياء التعاون الدويل، ومواءمة املتطلبات، ودعم االستخدام املسؤول ملوارد 
 

لة اليت تلقتها اللجنة الفرعية املختصــــــــة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصــــــــايد تعترب املعلومات والتعليقات املفصــــــــّ  -80
للمعلومات املصنفة حسب  من مدونة السلوك مصدراً أساسياً  11من خالل االستبيان الذي يرصد تنفيذ املادة  األمساك

 .املواضيعحسب املناطق اجلغرافية و 
 

فرصــــــــة التقييم الذايت ألدائهم فيما يتعلق بعدد من هلم األعضــــــــاء، أتاح االســــــــتبيان  أكديف الوقت نفســــــــه، كما  -81
املوارد والســــياســــات والتدخالت، وحتديد كيف ميكن و ولويات األحتديد بشــــأن كنة، وتقدمي التوجيه املســــائل والتدابري املم

 .التغريالسريعة هلذا القطاع أن يستجيب للتحديات املعقدة 
 


