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قرارات وتوصيات الدورة السابعة عشرة للجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة
مصايد األمساك
فيغو ،إسبانيا 29-25 ،نوفمرب/تشرين الثاين 2019
موجز
تلخص هذه الوثيقة النواتج الرئيسية للدورة السابعة عشرة للجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد
األمساك ( .)COFI/FT/XVIIوميكن االطالع على التقرير أبكمله ضمن الوثيقة .COFI/2020/Inf.10

اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة
إن اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي:


املصادقة على تقرير اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك؛



وتقدمي توجيهات بشأن متابعة القضااي املطروحة.

ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيّد
مسؤول أول عن مصايد األمساك (التجارة الدولية)
Marcio Castro de Souza

أمني اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك

الربيد اإللكرتوين:

ميكن االطالع على واثئق أخرى على موقع املنظمة

Marcio.CastroDeSouza@fao.org

www.fao.org
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أولا -مقدمة
ُ -1عقدت الدورة السابعة عشرة للجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك يف فيغو ،إسبانيا،
خالل الفرتة املمتدة من  25إىل  29نوفمرب/تشرين الثاين  ،2019بدعوة كرمية من حكومة إسبانيا .وقد حضر الدورة
 48من األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) ومراقبون من  16منظمة من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات
غري احلكومية الدولية.
 -2وتولت رائسة اللجنة الفرعية السيدة
للرئيسة ،أما السنغال ونيوزيلندا فقد شغال منصب انئيب الرئيسة اآلخرين.

Carola Gonzalez Kessler

(إسبانيا) .وانتُخبت األرجنتني انئبًا أول

توزعت واثئق العمل املقدمة على أربعة جماالت رئيسية )1( :اقتصاد وإحصاءات
 -3ومن أجل تسهيل املناقشاتّ ،
قطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية؛ ( )2واألطر الدولية ملصايد األمساك؛ ( )3والوصول إىل أسواق األمساك واملنتجات
مؤخرا واملرتبطة ابلدورات السابقة للجنة الفرعية املختصة بتجارة
السمكية؛ ( )4واألنشطة التجارية اليت اضطلعت هبا املنظمة ً
األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك.
بنودا من تقرير اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد
 -4ويلخص القسم الثاين من يف هذه الوثيقة ً
األمساك (أرقام الفقرات املشار إليها بني هاللني توافق األرقام الواردة يف تقرير اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة
للجنة مصايد األمساك) .ويتضمن القسم الثالث إحاالت إىل املعلومات احملدثة املتصلة ابلتجارة عن األنشطة الرئيسية ملنظمة
األغذية والزراعة والنواتج بعد الدورة السابعة عشرة للجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك.

اثنياا -النتائج الرئيسية الصادرة عن الدورة
اقتصاد وإحصاءات قطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية
 -5أثنت اللجنة الفرعية على حتليل األمانة الشامل والسيناريوهات املتاحة يف جمال إنتاج واستهالك األمساك واملنتجات
السمكية ،مبا يف ذلك األنواع الرئيسية واملعلومات عن مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار األمساك وتقارير التوقعات
عن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية .كما اقرتحت جماالت لتحليل جتارة األمساك يف املستقبل ،وخاصة يف معاجلة
املشاكل املرتبطة بعدم اكتمال تسجيل التجارة بني األقاليم( .الفقرة )7
 -6كما مت التأكيد على الدور اهلام الذي تقوم به منظمة األغذية والزراعة يف إحصاءات مصايد األمساك وتربية األحياء
املائية ،ال سيما يف ما يتعلق ابحلاجة إىل بياانت ومعلومات دقيقة ويف الوقت املناسب لدعم وضع السياسات ورصد وإدارة
مصايد األمساك وتربية األحياء املائية .وطُلب إىل املنظمة مواصلة تطبيق إجراءات بناء القدرات املتصلة بتحسني مجع البياانت
الوطنية( .الفقرة )11
 -7وإضافة إىل ذلك ،شددت اللجنة الفرعية على الدور الرئيسي الذي يضطلع به قطاعا صيد األمساك وتربية األحياء
املائية من حيث اإلنتاج والتجارة مما يسهم يف )1( :األمن الغذائي العاملي؛ ( )2والنمو االقتصادي والتنمية وسبل املعيشة
والدخل؛ ( )3وإدماج النساء؛  )04ومشاركة البلدان النامية( .الفقرة )8
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 -8ومع ذلك ،مت تسليط الضوء على بعض التحدايت املرتبطة ابإلدماج ومشاكل الوصول إىل األسواق يف السياقات
الدولية أو اإلقليمية ،وخاصة فيما يتعلق مبشاركة مصايد األمساك الصغرية النطاق والبلدان النامية؛ والتحدايت املتمثلة يف تغري
املناخ وسوء اإلدارة( .الفقرات  8و 9و)10
 -9وأكدت اللجنة الفرعية من جديد أمهية املبادئ األساسية املتعلقة إبمكانية التنبؤ والشفافية وعدم التمييز املرتبطة
بنظام التجارة العاملي .وأيدت الدور الذي تضطلع به منظمة األغذية والزراعة يف توفري اخلربة التقنية املتخصصة ،وبناء
القدرات ،والعمل التحليلي بشأن القضااي املتصلة ابلتجارة يف األمساك واملنتجات السمكية .كما مت التأكيد على أمهية اللجنة
الفرعية بوصفها احملفل العاملي الوحيد املكرس للمناقشات بشأن قضااي التجارة يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.
(الفقرة )9

األطر الدولية ملصايد األمساك
 -10كانت املواضيع الرئيسية اليت جرت مناقشتها يف جمال األطر الدولية ملصايد األمساك املنطبقة هي التعاون مع املنظمات
الدولية األخرى ،والعمل بشأن الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم ،واملنهجيات اليت وضعتها منظمة األغذية والزراعة
من أجل مؤشرات أهداف التنمية املستدامة ،وتنفيذ املادة  11من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد.
 -11ويف ما خيص مؤشرات أهداف التنمية املستدامة ،اعرتفت اللجنة الفرعية أبن املنهجيات اليت وضعتها منظمة األغذية
والزراعة تتيح لألعضاء القدرة على اإلبالغ يف الوقت املناسب عن التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
(الفقرة )13
 -12ومت االعرتاف ابلتعاون االجيايب بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمات الدولية األخرى ،مثل منظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتصادي ،ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،ومنظمة العمل الدولية ،واملنظمة البحرية الدولية ،ومنظمة
اجلمارك العاملية ومنظمة التجارة العاملية .ومت تشجيع التعاون املستمر ،مع الرتكيز على العناصر األساسية املتصلة ابلتجارة
يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية( .الفقرة )14
 -13ويف ما يتعلق ابلتعاون مع املنظمات الدولية األخرى ،لُوحظ ما يلي )1( :تبسيط طلبات اإلحصاءات مع منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ ( )2ودعم منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي لتوسيع قاعدة البياانت
املتعلقة بتقديرات دعم مصايد األمساك؛ ( )3وحتسني النظام املنسق لتوصيف السلع األساسية وترميزها يف ما يتعلق ابألمساك
ومنتجات األمساك ،ودعم عمل منظمة اجلمارك العاملية( .الفقراتن  15و)16
 -14وطلبت اللجنة الفرعية إىل منظمة األغذية والزراعة أن تواصل اإلسهام بنشاط يف تقدمي الدعم التقين إىل األعضاء
دعما للمفاوضات بشأن اإلعاانت املقدمة ملصايد األمساك ،وإىل منظمة التجارة العاملية،
بشأن مواضيع مصايد األمساك ً
كلما طلب ذلك( .الفقرة )17
 -15ويف جمال الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم ،أعربت اللجنة الفرعية عن دعمها للتدابري اليت تؤدي إىل منعه
وردعه والقضاء عليه ،وطلبت من منظمة األغذية والزراعة أن تواصل دعم تطوير وتنفيذ خطط العمل الوطنية ملكافحة الصيد
غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم( .الفقراتن  10و)18
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 -16وأكدت اللجنة الفرعية أن الردود على االستبيان الذي يرصد تنفيذ املادة  11من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد
اليت وضعتها منظمة األغذية والزراعة ينبغي أن ينظر إليها على أهنا منهاج عمل لتيسري التحليل ،واملساعدة التقنية
يف املستقبل ،وإجراءات بناء القدرات ،ومعاجلة التحدايت اليت يواجهها األعضاء .وأعربت عن تقديرها ملعدل االستجابة
املتميز واملتزايد ابستمرار ،ولكن أشري إىل أنه ينبغي أن تواصل األمانة العمل على زايدة استجابة البلدان غري املستجيبة.
وطُلب إىل منظمة األغذية والزراعة أن تعيد صياغة األسئلة بغية احلصول على ردود أكثر دقة من األعضاء وإجراء املزيد
من التحليل لإلجاابت املفتوحة لكي حتدد االجتاهات ويسرتشد هبا عمل جلنة مصايد األمساك واللجنة الفرعية املختصة
بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك( .الفقراتن  19و)20

الوصول إىل أسواق األمساك واملنتجات السمكية
 -17مت عرض العمل الذي قامت به منظمة االغذية والزراعة بشأن املعلومات املتعلقة ابألسواق والتجارة ،واجلودة
والسالمة ،ومصايد األمساك الصغرية النطاق ،وشرعية املنتجات وشفافيتها ،وإمكانية التتبع ،وحفظ التنوع البيولوجي،
واالتفاقات التجارية.
أقرت اللجنة الفرعية ابخلدمات اليت يقدمها برانمج جلوبفيش للمنظمة ( )GLOBEFISHبشأن تبادل املعلومات
 -18و ّ
ومجع البياانت ،وأبمهيتها ابلنسبة إىل البلدان .ومشلت هذه اخلدمات العمل احلايل واملستقبلي بشأن الوصول إىل األسواق،
واألنظمة الراعية للتجارة الدولية ابألمساك ،بشأن "شواغل جتارية حمددة" يف منظمة التجارة العاملية ،وإصدار النظام املنسق
املوجه للمستخدمني لألمساك وللمنتجات السمكية .وجرى التأكيد من جديد على أمهية التنسيق مع شبكة املعلومات
السمكية  FISHINFOومت التشديد على ضرورة بذل جهود حمددة لدعم منظمة ( .INFOPÊCHEالفقرات  21و)24
 -19وجرى الرتحيب بعمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال نوعية وسالمة منتجات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية،
مبا يف ذلك أمهية العمل املشرتك والتعاون مع الوكاالت األخرى .وعلى وجه اخلصوص ،جرى اإلعراب عن أتييد قوي لعمل
املنظمة يف جمال تقدمي املشورة العلمية لدعم عملية وضع مواصفات الدستور الغذائي واحلاجة إىل مواصلة توفري التمويل من
املنظمة لتيسري هذا العمل .كما مت تقدير العمل الذي قامت به منظمة األغذية والزراعة بشأن السموم البحرية ،واللدائن
الدقيقة ،والكشف املبكر عن تكاثر الطحالب الضارة ،والفاقد واملهدر من األغذية ،وحاالت الرفض عند احلدود ،وأتثري
تغري املناخ على سالمة األغذية ،وأكدت اللجنة الفرعية على احلاجة إىل استمرار هذه األعمال أو توسيع نطاقها.
(الفقرات  25و)31
 -20وأكدت اللجنة الفرعية من جديد الدور احليوي الذي تضطلع به مصايد األمساك الصغرية النطاق يف مجيع أحناء
العامل من أجل دعم األمن الغذائي وسبل العيش ،واحلد من الفقر ،وتعزيز االستخدام املستدام للموارد .وأشري إىل اخلطوط
التوجيهية الطوعية لتأمني مصايد األمساك الصغرية املستدامة يف سياق اخلطوط التوجيهية لألمن الغذائي والقضاء على الفقر
بوصفها أداة هامة يف هذا الصدد ،ومتت التوصية مبواصلة دعم تنفيذها .وأعيد التأكيد على ضرورة استمرار منظمة األغذية
والزراعة يف عملها ،مبا يف ذلك جهود بناء القدرات لتعزيز فهم الدول األعضاء لسالسل القيمة ،وعمليات ما بعد احلصاد،
والتجارة يف إطار مصايد األمساك الصغرية النطاق .وينبغي هلذا العمل أن يركز بشكل أساسي على حتقيق فوائد التجارة ،مبا
يف ذلك الوصول إىل األسواق ،وحتقيق اهلدف -14ب من أهداف التنمية املستدامة ،واملتطلبات العامة واخلاصة
(إصدار الشهادات والتتبع) ومعاجلة املشاكل املرتبطة بتغري املناخ( .الفقرات  32و 35و 38و)39
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 -21ويف جمال الشرعية والشفافية ،دعمت اللجنة الفرعية منظمة األغذية والزراعة الستكمال وثيقة توجيهية عملية لتقدمي
شرح متعمق للجوانب التقنية والعملية الرئيسية للخطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصيد ،مبا يف ذلك مجع املعلومات
عند وضع تدابري جتارية ملكافحة صيد األمساك غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وإبراز احلاجة إىل جتنب احلواجز التجارية
غري الضرورية .وإضافة إىل ذلك ،ينبغي أن تواصل منظمة األغذية والزراعة تقدمي املساعدة الفنية لدعم برامج مكافحة صيد
األمساك غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم ،مبا يف ذلك االنضمام إىل االتفاق املتعلق بتدابري دولة امليناء ،وتنفيذه ،من أجل
منع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه ،ووضع اخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصيد
املناسبة( .الفقرات  42و 44و)45
 -22ومت تشجيع منظمة األغذية والزراعة على مواصلة العمل اجلاري بشأن الغش يف األغذية ،مع مراعاة جوانبه املتعددة،
وحتديد التدابري واألنظمة واألدوات واإلجراءات الرئيسية الرامية إىل مكافحته عرب سالسل القيمة وتقدمي املساعدة الفنية
إىل البلدان يف هذا اجملال( .الفقرة )46
 -23وتشجع اللجنة الفرعية منظمة األغذية والزراعة على مواصلة منح املساعدة الفنية لوضع أنظمة التتبع وتنفيذها
من خالل توفري اآلراء وحتليل الثغرات عند إرساء وتنفيذ هذه األنظمة يف القطاعني اخلاص واحلكومي( .الفقراتن  49و)50
 -24ومت االعرتاف مبنظمة األغذية والزراعة بوصفها اجلهاو األبرز لألمم املتحدة يف جمال مصايد األمساك وتربية األحياء
املائية .ومت دعم دمج االعتبارات املتعلقة ابلتنوع البيولوجي يف عمل منظمة األغذية والزراعة ،وطلب مواصلة املشاركة
يف االتفاقات واحملافل البيئية املتعددة األطراف وتقدمي املشورة بشأن مصايد األمساك إليها .وشددت اللجنة الفرعية على أمهية
القرارات القائمة على أفضل املعلومات العلمية املتاحة وعلى التعاون املستمر بني منظمة األغذية والزراعة واتفاقية االجتار
الدويل أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة .ومتت التوصية بتفعيل عمل منظمة
األغذية والزراعة من أجل نقل حالة املوارد املائية والتقدم احملرز يف وضع وتنفيذ تدابري اإلدارة املستدامة ملصايد األمساك
وحفظ التنوع البيولوجي( .الفقرات  54و 55و)61
 -25وسلمت اللجنة الفرعية أبن ملخصات االتفاقات التجارية ميكن أن تيسر فهم التطورات األخرية .ويتعني على منظمة
األغذية والزراعة أن تواصل عملها التحليلي يف ما يتصل بـ"األحكام غري التقليدية" يف االتفاقات التجارية ابالستعانة بنهج
واقعي وغري ضار وشامل( .الفقرة )63

األنشطة التجارية اليت اضطلعت هبا منظمة األغذية والزراعة مؤخراً واملرتبطة ابلدورات السابقة للجنة الفرعية
املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك
 -26اعرتف األعضاء أبمهية املسؤولية االجتماعية يف قطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية وأكدت اللجنة الفرعية
خمصصا لقطاع مصايد األمساك ،وذلك
من جديد أن العمل الذي تضطلع به منظمة األغذية والزراعة ينبغي أن يكون
ً
ابلتعاون الوثيق مع الوكاالت املتخصصة األخرى ذات الصلة وأصحاب املصلحة .وإضافة إىل ذلك ،ينبغي أن تكون
التوجيهات املستقبلية بشأن املسؤولية االجتماعية على طول سلسلة القيمة لألمساك ،كما أوصت بذلك الدورة األخرية للجنة
مصايد األمساك ،طوعية بطبيعتها وغري ملزمة وشاملة وعملية من أجل مساعدة اجلهات الفاعلة يف قطاع مصايد األمساك
على تطبيق وتنفيذ الصكوك واخلطوط التوجيهية القائمة ذات الصلة( .الفقراتن  70و)71
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 -27وأبرزت اللجنة الفرعية أن التجارة يف اخلدمات املتصلة مبصايد األمساك غري مفهومة على حنو جيد وأوصت أبن تواصل
منظمة األغذية والزراعة العمل بشأن هذا املوضوع من منظور سلسلة القيمة .وجيب أن تسعى منظمة األغذية والزراعة
إىل توفري املزيد من الوضوح ،ال سيما يف ما يتعلق ابلفوائد املقرتنة هبا والفرص املتاحة ،مبا يف ذلك توفري النقد األجنيب وفرص
العمل للبلدان النامية( .الفقراتن  74و)75

مسائل إدارية ومسائل أخرى
توجها حنو التجارة ابلنسبة
 -28على النحو الذي أوصت به الدورة السابقة ،رحبت اللجنة الفرعية جبدول أعمال أكثر ً
إىل الدورة احلالية( .الفقرة )78
ئيسا للجنة الفرعية .وانتخب السيد ( James Brownنيوزيلندا)
 -29وانتخب السيد ( Diéne Ndiayeالسنغال) ر ً
انئبًا أول للرئيس .وكان نواب الرئيس املنتخبون اآلخرون من آيسلندا والربازيل وعمان والوالايت املتحدة األمريكية .ومل حتدد
بعد مواعيد ومكان انعقاد الدورة التالية للجنة الفرعية( .الفقراتن  77و)81

اثلثاا -معلومات حمدثة عن األنشطة الرئيسية ملنظمة األغذية والزراعة والنواتج بعد الدورة األخرية للجنة
الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك
استنادا إىل توصيات الدورات السابقة للجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك ،مت وضع
-30
ً
األنشطة الرئيسية التالية منذ الدورة األخرية للجنة الفرعية.

كوفيد 19-واألنشطة املتصلة ابلتجارة اليت تضطلع هبا منظمة األغذية والزراعة يف جمال مصايد األمساك
وتربية األحياء املائية
 -31منذ مطلع عام  ،2020تسببت جائحة كوفيد ،19-اليت مل يسبق هلا مثيل يف العصر احلديث ،يف إحداث اضطراابت
واختالالت كبرية يف اجملتمعات يف مجيع أحناء العامل مع أتثريات سلبية شديدة على االقتصاد العاملي ،مبا يف ذلك يف قطاعي
أيضا العديد من أنشطة بناء القدرات ،واملساعدة التقنية والدعم
مصايد األمساك وتربية األحياء املائية .ويف البداية ،شهدت ً
القطري ذات الصلة اليت تقوم هبا منظمة األغذية والزراعة اختالالت.
 -32ومع ذلك ،ن ّفذت منظمة األغذية والزراعة تدابري للتكيف والتخفيف من وطأة التأثريات على الفور ،مبا يف ذلك ما
يتصل ابألنشطة اجلارية واملقررة يف جمال جتارة األمساك واملنتجات السمكية بغية احلد إىل حد كبري من أي انقطاع أو اختالل
حمتمل للربامج واملنتجات .وقد متكنت منظمة األغذية والزراعة من احلفاظ على ما ميكن إجنازه من معظم نواجتها يف هذا
اجملال ،مبا يف ذلك زايدة نشر املعلومات عن األسواق.
 -33ويف أعقاب توصية الدورة األخرية للجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك :واصلت
منظمة األغذية والزراعة نشر املعلومات وتوطيد التعاون بشأن املواضيع املرتبطة إبنتاج األمساك وجتارة األمساك وأهداف التنمية
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املستدامة والشفافية .وقد مت االضطالع هبذه األنشطة اإلقليمية والعاملية يف املقام األول من خالل املشاركة يف األحداث
االفرتاضية ابلشراكة مع املنظمات الدولية األخرى ،ومبادرات الشفافية ،1وشبكة املعلومات السمكية .FISHINFO

سالسل القيمة
 -34تعكف منظمة األغذية والزراعة على تطوير مشروع "التوجيه العملي ملنظمة األغذية والزراعة بشأن تطوير سالسل
القيمة املستدامة للمنتجات املائية يف بلدان أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ" ( ،2)FISH4ACPمع الرتكيز على هنج موحد
لتحليل سلسلة القيمة وتنميتها يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية .وسيتم جتريب املنهجية ميدانيًا يف عشرة بلدان
أفريقية ويف منطقة البحر الكارييب ومنطقة احمليط اهلادئ يف مشاريع أخرى جارية لسالسل القيمة السمكية.
 -35ويف نوفمرب/تشرين الثاين  ،2019عقدت منظمة األغذية والزراعة مع ميناء فيغو ،إسبانيا حلقة عمل بشأن تنفيذ
مبادرة النمو األزرق/االقتصاد األزرق للموانئ .وأسهمت حلقة العمل يف تسهيل تبادل املمارسات اجليدة وبناء القدرات
واملشاريع االبتكارية ،مع األخذ يف االعتبار اجلوانب االجتماعية واالقتصادية والبيئية يف اإلطار العام إلنشاء شبكة موانئ
الصيد األزرق .ويف أكتوبر/تشرين األول  ،2020عقدت منظمة األغذية والزراعة حلقة عمل أخرى ابلتعاون مع ميناء فيغو
وابلتعاون مع البنك الدويل ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة .وشاركت املنظمة األوروبية للموانئ البحرية والرابطة
ونظرا ألمهية الدور االقتصادي الذي تلعبه املوانئ على املستوايت
الدولية للموانئ واملرافئ مع ممثلي املوانئ من ً 14
بلدا خمتل ًفاً .
احمللية واإلقليمية والوطنية ،فقد مت االتفاق على إنشاء شبكة دولية لتبادل وتنفيذ املساعدات الفنية واملشاريع الالزمة لتعزيز
هنج االقتصاد األزرق يف إدارة املوانئ.

مؤخرا منظمة األغذية والزراعة بعنوان "أتمني مصايد األمساك الصغرية املستدامة :عرض املمارسات
 -36ويف مطبوع أصدرته ً
3
التطبيقية يف سالسل القيمة ،وعمليات ما بعد احلصاد ،والتجارة" ،يتضمن تسع دراسات تسلط الضوء على املمارسات

استنادا
التطبيقية واملبادرات الناجحة لدعم تعزيز سالسل القيمة الصغرية ملصايد األمساك ،وعمليات ما بعد الصيد ،والتجارةً ،
إىل التوصيات الواردة يف اخلطوط التوجيهية الطوعية لتأمني مصايد األمساك الصغرية .ونوقش حتليل للظروف التمكينية
والتحدايت ذات الصلة والفرص املتاحة .ومت اختيار حاالت حسب القدرة على حماكاة حاالت أخرى من قِبَل مناصري
مصايد األمساك الصغرية النطاق .وتدعم هذه الوثيقة خطة التنمية املستدامة لعام  2030ـ وخاصة اهلدف -14ب 4واهلدف
 5 3-2من أهداف التنمية املستدامة.
أيضا "دليل حتسني إنتاج األربيان اجملفف"،6
 -37وابلتعاون مع منظمة العمل الدولية ،نشرت منظمة األغذية والزراعة ً
للمنتجني واملشرتين ،والعاملني يف خدمات اإلرشاد ،هبدف وصف ممارسات املعاجلة واملناولة والنظافة اجليدة اليت من شأهنا
 1منظمة األغذية والزراعة هي مراقب يف جملس مبادرة الشفافية يف مصايد األمساك ) (https://fisheriestransparency.orgالذي يهدف إىل زايدة
الشفافية واملشاركة يف إدارة مصايد األمساك لصاحل إدارة أكثر استدامة ملصايد األمساك البحرية.
 2استنادا إىل سلسلة القيمة الغذائية املستدامة ملنظمة األغذية والزراعة ) (SFVCوحتليل سلسلة القيمة اخلاصة ابملفوضية األوروبية ألغراض التنمية.
3

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8402en

 4اهلدف  -14ب من أهداف التنمية املستدامة ـ توفري وصول الصيادين احلرفيني الصغار إىل املوارد واألسواق البحرية.
 5اهلدف  3-2من أهداف التنمية املستدامة ـ مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية ،وال سيما النساء وأفراد الشعوب األصلية واملزارعني
األسريني والرعاة والصيادين ،مبا يف ذلك من خالل ضمان املساواة يف حصوهلم على األراضي وعلى موارد اإلنتاج األخرى واملدخالت واملعارف واخلدمات
املالية وإمكانية وصوهلم إىل األسواق وحصوهلم على الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصوهلم على فرص عمل غري زراعية ،حبلول عام .2030
6

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8928en
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مساعدة املنتجني على تعظيم القيمة والدخل من األربيان اجملفف ،وتلبية املعايري الوطنية املطلوبة ،والوصول إىل أسواق
جديدة وعالية القيمة .ويؤدي األربيان اجملفف الرديء النوعية إىل اخنفاض األسعار واخنفاض الدخل ابلنسبة إىل املنتجني،
فضالً عن املخاطر الصحية احملتملة اليت قد يتعرض هلا املستهلكون.

الفاقد واملهدر من األغذية يف سالسل القيمة السمكية وتربية األحياء املائية
 -38منذ إطالق املوقع اإللكرتوين 7للفاقد واملهدر من األغذية يف سالسل القيمة السمكية وتربية األحياء املائية
يف مايو/أاير  ،2019جيري حتديثه ابنتظام مبعلومات وموارد جديدة .ومت تصميم املوقع اإللكرتوين لتوفري معلومات عن أسباب
وحلول للفاقد واملهدر من األغذية يف سالسل القيمة السمكية وتربية األحياء املائية .وجيري توزيع رسالة إخبارية شهرية
تعكس القضااي املواضيعية واحللول املرتبطة هبا.
 -39ويف أوائل عام  ،2020جرى إطالق دورة للتعلّم اإللكرتوين ،حول "الفاقد واملهدر من األغذية يف سالسل القيمة
السمكية" 8لفائدة مجهور مستهدف من املسؤولني عن الربانمج ،واألخصائيني التقنيني ،ووكالء اإلرشاد املعنيني ابلوقاية
من الفاقد واملهدر من األغذية واحلد منهما .وتساعد الدورة املتعلمني على فهم املفاهيم األساسية املرتبطة ابلفاقد واملهدر
من األغذية يف سالسل القيمة السمكية ،مبا يف ذلك األسباب واحللول املمكنة.
 -40ويف نوفمرب/تشرين الثاين  ،2020عقدت منظمة األغذية والزراعة ،ابلتعاون مع الشبكة األفريقية للنساء جمهزات
األمساك والتجار ،حداثً افرتاضيًا أوليًا لزايدة الوعي ابلقضااي ذات الصلة املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني والفاقد واملهدر من
األغذية يف سالسل القيمة السمكية األفريقية .وستسهم توصيات حلقة العمل يف توجيه اإلجراءات الرامية إىل تعزيز قدرة
أصحاب املصلحة ودعم تصميم حلقة عمل لبناء القدرات يف عام  ،2021حتلل كيفية تكييف منهجية منظمة األغذية
والزراعة بشأن املساواة بني اجلنسني والفاقد من األغذية الستخدامها يف سالسل القيمة السمكية.

سالمة األغذية
-41

نشرت منظمة األغذية والزراعة التقرير عن "حلقة عمل منظمة األغذية والزراعة بشأن حاالت رفض األمساك على

احلدود" مع موجز عن أسباب حاالت رفض األمساك ومنتجات تربية األحياء املائية يف بعض البلدان املستوردة الرئيسية ،مع
إبراز الصعوابت اليت تواجهها البلدان املص ّدرة يف الوصول إىل األسواق الرئيسية ،ووصف خمتلف نظم التفتيش الوطنية،
وتقدمي توصيات لتحسني اإلبالغ وتعزيز الشفافية يف التجارة الدولية .وإضافة إىل ذلك ،تواصل منظمة األغذية والزراعة
نشر معلومات حمدثة عن حاالت رفض األمساك ومنتجات تربية األحياء املائية على احلدود على موقع النظام احلاسويب
ملعلومات تسويق األمساك (غلوبفيش) التابع للمنظمة.
 -42ونشرت منظمة األغذية والزراعة التقرير املشرتك بينها وبني منظمة الصحة العاملية الصادر عن اجتماع اخلرباء املعين
ابلتسمم ابلسيكواتريا 9مبا مي ّكن من وضع خيارات مناسبة إلدارة املخاطر ،مع تقييم لسموم  ciguatoxinsاملعروفة ،مبا يف
ذلك التوزيع اجلغرايف ومعدل املرض ،واملتجانسات ،وطرق الكشف؛ والتوجيهات لوضع خيارات إدارة املخاطر .كما قامت

7
8
9

http://www.fao.org/flw-in-fish-value-chains/ar
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=567
http://www.fao.org/3/ca8817en/CA8817EN.pdf
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منظمة األغذية والزراعة ،ابلتعاون مع جلنة اليونيسكو احلكومية الدولية املعنية بعلوم احمليطات ،والوكالة الدولية للطاقة الذرية،
ومنظمة الصحة العاملية ،إبعداد دورة للتعلم اإللكرتوين لدعم تنفيذ التوجيهات على املستوى الوطين.
 -43ويف أكتوبر/تشرين األول  ،2020استضافت منظمة األغذية والزراعة اجتماع اخلرباء االفرتاضي حول أنظمة اإلنذار
املبكر بشأن تكاثر الطحالب الضارة ،مع الرتكيز على تعريف وحتديد املكوانت والنماذج التحليلية ومصادر البياانت وخرائط
الطرق لتعزيز اإلبالغ عن البياانت.

التّتبع وإصدار الشهادات
 -44جرى نشر مطبوعني اثنني ،بعنوان "أبعد من االمتثال للوائح التنظيمية :منافع تتبع األغذية البحرية واحلاالت
الناجحة" 10و"تطبيق سلسلة الكتل يف سالسل قيمة األغذية البحرية" ،11ومت نشرمها وإصدارمها خالل الفصل األول من
عام .2020

 -45وكانت منظمة األغذية والزراعة تقدم املشورة الفنية إىل جمموعات العمل املتخصصة التابعة للمبادرة العاملية بشأن
استدامة األغذية البحرية من أجل تنقيح النسخة الثانية من األداة العاملية للمقارنة املرجعية .وسيجري تعزيز مواءمة هذه
األداة مع صكوك منظمة األغذية والزراعة إبدراج عناصر جديدة تركز على مصايد األمساك الصغرية النطاق ،ويشار إليها
يف اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق ،واخلطوط التوجيهية الدولية للتوسيم
األيكولوجي لألمساك واملنتجات السمكية من مصايد األمساك الطبيعية البحرية ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد.
 -46وإضافة إىل ذلك ،كانت منظمة األغذية والزراعة تساعد يف تطوير خريطة األغذية البحرية ،وهي النهج اجلديد الذي
تتبناه املبادرة العاملية بشأن استدامة األغذية البحرية يف دعم مصايد األمساك واملزارع غري املعتمدة من خالل توفري إطار لغة
مشرتكة حنو مسارات ممارسة مسؤولة ومستدامة.

حوار فيغو  2020بشأن املسؤولية االجتماعية يف سالسل القيمة السمكية :معاجلة املشاكل احلالية اليت تسببت
فيها جائحة كوفيد19-
 -47متاشيًا مع الدورات السابقة ،واصل حوار فيغو لعام  2020تعزيز حقوق اإلنسان والعمل على طول سالسل القيمة
السمكية يف قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية .وأكدت دورة هذا العام على املشاكل االجتماعية اليت يواجهها
العاملون يف جمال األمساك والصناعة ،وخاصة الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم ،واليت ترتبط جبائحة كوفيد.19-
 -48وعقد حوار فيغو  2020بطريقة افرتاضية على مدى ثالث دورات تغطي مناطق زمنية خمتلفة ،ابإلسبانية واإلنكليزية،
مما مسح مبشاركة واسعة من أصحاب املصلحة .فقد شارك أكثر من  350ممثالً من القطاع ،واحلكومة ،والنقاابت العمالية،
ووكاالت األمم املتحدة ،واملنظمات احلكومية الدولية ،واملنظمات غري احلكومية ،واألوساط األكادميية ،يف وضع معيار
جديد لإلصدارات املستقبلية من حيث الشمولية والتغطية اجلغرافية.
 -49ويسهم احلوار يف التطوير املستمر للتوجيهات بشأن االستدامة االجتماعية ،كما أوصت بذلك الدورة الثالثة والثالثون
للجنة مصايد األمساك .وجيري تطوير ذلك ابلتعاون الوثيق مع وكاالت األمم املتحدة وأصحاب املصلحة ذات الصلة بغية
10
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http://www.fao.org/3/ca9550en/ca9550en.pdf
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تقدمي التوجيهات للجهات الفاعلة يف جمال األعمال التجارية بصورة رئيسية ،وبطريقة طوعية وغري ملزمة وشاملة وعملية،
وتستند على وجه احلصر إىل الصكوك واخلطوط التوجيهية القائمة ذات الصلة.

مطبوع  -التوقعات الزراعية املشرتكة بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة
للفرتة 2029-2020
 -50يقدم املطبوع الذي أطلق يف يوليو/متوز  ،2020حتليالً للسوق وف ًقا آلفاق السنوات العشر ألسواق السلع الزراعية
واألمساك الرئيسية على املستوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية .ويقدم الفصل املتعلق ابألمساك 12توقعات عن إنتاج مصايد
األمساك وتربية األحياء املائية ،والتجارة ،واالستهالك ،واألسعار ،فضال عن العوامل الرئيسية اليت قد تؤثر على العرض
والطلب يف املستقبل.
مطبوع  -كتاب منظمة األغذية والزراعة السنوي عن إحصاءات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية لعام 2018

 -51إن أحدث إصدار من كتاب منظمة األغذية والزراعة السنوي عن إحصاءات 13مصايد األمساك وتربية األحياء املائية،
الذي أطلق يف أكتوبر/تشرين األول  ،2020يوفر جمموعة شاملة من اإلحصاءات ،مبا يف ذلك التجارة واإلنتاج واالستهالك
واألساطيل والعمالة ،مع إبراز الدور الرئيسي الذي يقوم به قطاعا مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف توفري األمن
الغذائي وسبل العيش ملاليني البشر ،ويف حتقيق فوائد اجتماعية واقتصادية وتغذوية.
 -52كما تتوفر إحصاءات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية التابعة ملنظمة األغذية والزراعة يف شكل مفصل من خالل
15
لوحات 14استفسار على شبكة اإلنرتنت وأماكن العمل يف برانمج .FishStatJ

مطبوع  -مدونة النظام املنسق لألمساك واملنتجات السمكية
تيسريا لفهم ونشر واستخدام تصنيف املنتجات املتصلة ابألمساك بدعم تقين
 -53قامت منظمة األغذية والزراعة،
ً
من منظمة اجلمارك العاملية ،إبعداد مطبوع حمدد عن مدوانت النظام املنسق لألمساك واملنتجات السمكية .ويستند هذا
املطبوع ابلكامل إىل مدونة النظام املنسق ،اليت تستخدم لتصنيف املنتجات املتداولة من أجل مجع اإلحصاءات وتقييم
أيضا.
الرسوم والضرائب ً
 -54ويعرض املطبوع مجيع رموز السلع األساسية اخلاصة ابألمساك ،مبا يف ذلك املنتجات ذات الصلة املصنفة يف الفصول
 3و 5و 12و 13و 15و 16و 23من مدونة النظام املنسق ،ويقدم وص ًفا شامالً لتغطية كل مدونة مبفردها.

خطة العمل املشرتكة بني الوكاالت للتعجيل يف حتقيق اهلدف  14من أهداف التنمية املستدامة املتصلة ابلتجارة
 -55ما برحت األونكتاد ومنظمة األغذية والزراعة وبرانمج األمم املتحدة للبيئة تشارك وتروج ألحداث افرتاضية لعرض
أهداف ومقاصد خطة العمل املشرتكة بني الوكاالت من أجل نشرها للحصول على مسامهات طوعية من املاحنني.
 -56ويتمثل اهلدف العام خلطة العمل املشرتكة بني الوكاالت يف التعجيل بتحقيق اهلدف  14من أهداف التنمية املستدامة
املتصلة ابلتجارة من خالل حتسني السياسات التجارية واملتعلّقة ابلتجارة اليت حتمي األمن الغذائي وتساهم يف حفظ احمليطات
12
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http://www.fao.org/3/ca8861en/Fish.pdf
http://www.fao.org/3/cb1213t/CB1213T.pdf
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واملوارد البحرية احلية وسبل كسب العيش واستخدامها املستدام .ويتيح الشكل الفريد خلطة العمل التحديد السليم للثغرات
واقرتاح حلول مفصلة للمشورة التقنية ،وإصالحات السياسات وبناء القدرات على الصعد املتعددة األطراف واإلقليمية
والوطنية.
 -57وقد نفذت األونكتاد ومنظمة األغذية والزراعة وبرانمج األمم املتحدة للبيئة حىت اآلن خطة العمل املشرتكة
بني الوكاالت يف جمال تعزيز التعاون يف ما بينها بشأن اهلدف  14من أهداف التنمية املستدامة املتعلقة ابلتجارة ذات الصلة
مبؤمتر األمم املتحدة املعين ابحمليطات ،ومنتدى األونكتاد املعين ابحمليطات ،واجتماعات وكاالت أخرى اتبعة لألمم املتحدة
التلوث البالستيكي للمحيطات
عن طريق توفري مدخالت تقنية وزايدة الوعي ابملواضيع التجارية املتصلة ابألمساك ،مبا فيها ّ
والتدابري غري التعريفية.

