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 األمساك مصايد جلنة

 الدورة اخلامسة والثالثون

 2022 أيلول/سبتمرب 5-9

 قرارات وتوصيات الدورة الثامنة عشرة للجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك
 التابعة للجنة مصايد األمساك،

 2022يونيو/حزيران  20و أاير/مايو 8 -أبريل/نيسان  8
  

 املوجز

الثامنة عشرة هتا دور يف للجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك اعن  انبثقتاليت لنتائج الرئيسية موجزًا لذه الوثيقة قدم هت
(COFI/FT/XVIII) .الوثيقة يف التقرير كن االطالع على وميCOFI/2022/INF/15. 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة

 اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي: إن  
 املصادقة على تقرير اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك؛  

 .وإعطاء توجيهات بشأن متابعة املسائل املطروحة 

 ميكن توجيه االستفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Marcio Castro de Souzaد السي  
 الدولية( كبري املسؤولني عن مصايد األمساك )التجارة

 املختصة بتجارة األمساكأمني اللجنة الفرعية 
 marcio.castrodesouza@fao.org: الربيد اإللكرتوين
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 ملقدمةا -ًل أو  
الفرعية(  )اللجنةالتابعة للجنة مصايد األمساك  املختصة بتجارة األمساكُعقدت الدورة الثامنة عشرة للجنة الفرعية  -1

 .2022 حزيران/يونيو 20و 9و 8و 7، وكذلك يف 2022 أاير/مايو 8إىل  نيسكككككان/أبريل 8بشككككككل ا رتااكككككي يف الفرتة من 
من احلكومات ا مراقبً  35ا من أعضككككككككككككككاء منظمة األلذية والزراعة لنمم املت دة )املنظمة( وعضككككككككككككككوً  67وحضككككككككككككككر الدورة 

 .لري احلكومية واملنظمات الدوليةاحلكومية واملنظمات الدولية 
منصب النائب  James Brown وشغل السيد .الفرعيةاللجنة رائسة  )السنغال( Diene Ndiaye السيد وتوىل   -2

 .والوالايت املت دة األمريكية كنداو  ُعمانو الربازيل و  آيسلنداالرئيس اآلخرون من واب وكان ن .األول للرئيس
بشكل ا رتااي على أساس استثنائي يف الدورة مع مكتب اللجنة الفرعية، ُعقدت اليت أجريت وبعد املشاورات  -3

مايو/أاير، مت تقييم سكت  8أبريل/نيسكان إىل  8ويف الفرتة من  .لصك ة العامةاملرتبطة ابخاوف املو  19-اكوء جائ ة كو يد
واثئق األربع األخرى يف جلسكككة عامة ا رتااكككية يف ال ت مناقشكككةومت .إلجراءات املراسكككالت اةطية صواثئق على موقع خمصككك  

 .حزيران/يونيو 20و 9و 8و 7
 7 يوم وألقى الككدكتور شككككككككككككككو دونيو، املككدير العككام للمنظمككة، البيككان اال تتككاحي يف ا لسكككككككككككككككة العككامككة اال رتااككككككككككككككيككة -4

 .2022يونيو/حزيران 
لجنة مصكككككككككككككايد األمساك واللجان الفرعية ل القادمةاالجتماعات واثئق ل اإلصكككككككككككككدار الفور وطلبت اللجنة الفرعية  -5

العديد ه من املمكن تكرار والحظت اللجنة الفرعية أن .ابتباع املمارسككككككككككة املطبقة يف الدورة احلالية للجنة الفرعية، التابعة هلا
 .اعات املنظمة املقبلةيف اجتموإعدادها تنظيم الدورة املتعلقة بمن العناصر اإلجيابية 

 مصكككككايد األمساك نتجاتمبتجارة للالعاملية  األ يةا إىل ا، نظرً ة املنوطة هبواليالوشكككككد دت اللجنة الفرعية على أ ية  -6
 .االجتماعي واألمن الغذائيدماج اإلتربية األحياء املائية وترابطها مع و 
 17وابملقرر الوزار  املؤرخ  مصككككككايد األمساك إعاانتبت اللجنة الفرعية ابتفاق منظمة التجارة العاملية بشككككككأن ورح   -7

 .والتعاون الوثيق مع منظمة التجارة العاملية، اتنفيذهدعم األعضاء يف على املنظمة شج عت و ، 20221يونيو/حزيران 

 لدورةاملنبثقة عن االنتائج الرئيسية  -اثنًيا
 املواضيع العاملية والعمل اجلاري مع أجهزة منظمة األغذية والزراعة واملنظمات الدولية األخرى

شكككككككككككككككاركككة املنظمككة مع املنظمككات الككدوليككة األخرى، وأيكك دت إجراء املزيككد من عن تقككديرهككا ملللجنككة الفرعيككة عربككت اأ -8
ورح بت اللجنة الفرعية مبواءمة جهود  .اللجنة الفرعيةعمليات املشكككاركة التعاونية ابسكككتخدام التوجيهات ااد دة اليت قدمتها 

اةاص  ةالرباجمي، وكذلك جمال األولوية 8و 14ن اوأهداف التنمية املسكككتدامة، وال سكككيما اهلد  2030 خطة عام املنظمة مع
 .ل األزرقلت و  اب

                                                      
1  directdoc.aspx (wto.org)  
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اللجان الفرعية التابعة للجنة مصككككككككككككككايد األمساك،  يف ما بنيوشككككككككككككككد دت اللجنة الفرعية على احلاجة إىل التعاون  -9
د األمساك اليت تفتقر إىل البياانت، وواع وتنفيذ خطط عمل يلعمل املنظمة ا ار  بشأن تقييم مصا أتييدهاوأعربت عن 

 .وطنية ملكا  ة الصيد لري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم

 ص ابلفاقد واملهدر من األغذيةالنظم الغذائية املائية واستخدامها: هنج تغذوي وخا

ر على القدرات الوطنية يف اعرت ت اللجنة الفرعية على الن و الواجب ابحلاجة إىل تقييم ومعا ة العوامل اليت تؤث   -10
ت أب ية نشكككككر د أصككككك اب املصكككككل ة، وأقر  د األبعاد ومتعد  الفاقد واملهدر من األلذية ابسكككككتخدام عج متعد  احلد من جمال 

ودعت اللجنة الفرعية األعضكاء إىل  .منظمةالتابعة للصكة صكف ة اإللكرتونية املخصك  ال الءمةدى مماملعلومات، مبا يف ذلك 
ت وتدخال اتاملنظمة ابملطبوعات واملعلومات ذات الصكككككككككككككلة بشكككككككككككككأن الفاقد واملهدر من األلذية واحلاجة إىل تقييم تزويد

 .ز على املساواة بني ا نسنيرك  تية لفاقد واملهدر من األلذبشأن ا
مبادرات األخذ بزمام ودعت إىل  ،األمن الغذائي والتغذو امان قر ت اللجنة الفرعية أب ية األلذية املائية يف وأ -11

 .ا يف هذا اجملالا أكثر بروزً   دورً  لنلذية املائية أن تؤد  املنظمة لنعضاء حىت يتسن  اليت تقد مها ساعدة امللت سني 

من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد: السمات والتحدايت والرؤى املستقبلية من وجهة نظر  11نفيذ املادة ت
 أعضاء منظمة األغذية والزراعة

والدراسككككككككككككككة الوا ية  الردودالزايدة املطردة يف معدل  والحظتح، رح بت اللجنة الفرعية ابعتماد االسككككككككككككككتبيان املنق   -12
والتجارة  الصككككيدعسككككني اارسككككات ما بعد من أجل الة ميكن اسككككتخدام االسككككتبيان كأداة عليلية  ع   واتُفق على أنه .للنتائج

الردود على االسككككتبيان كنقطة انطالق للعمل، والتصككككد  للت دايت اليت ه ينبغي اسككككتخدام وأن ،على أسككككاس طويل األجل
 .يواجهها األعضاء

ن الصككككككيد الرشككككككيد وموثوقيته، أوصككككككت اللجنة الفرعية ولت سككككككني دقة نظام اإلبالغ اةاص مبدونة السككككككلوك بشككككككأ -13
 ومنصة االستبيان. اإللكرتويناملنظمة بت ديث نظام اإلبالغ 

 صغرية النطاق والتجارة الدوليةالمصايد األمساك 

طلبت اللجنة الفرعية من املنظمة نشككككر معلومات إاككككا ية عن تدابري التجارة الدولية والتعريفات ا مركية ملصككككايد  -14
صغرية النطاق من حيث التجارة والوصول الوتقدمي دعم حمدد ملنتجي ومنظمات مصايد األمساك  ،صغرية النطاقالاألمساك 

 .لرتكيز على النساء والشبابابإىل األسواق، 
التعاون بني إرسكككككككاء دت اللجنة الفرعية على أ ية مسكككككككاعدة املنظمة لنعضكككككككاء يف واكككككككع األطر القانونية و وشكككككككد   -15

ن املنظمة إىل األسككككواق، وطلبت مالنطاق صككككغرية التعزيز وصككككول مصككككايد األمساك من أجل أصكككك اب املصككككل ة املتعددين 
 .صغرية النطاقالالتتبع وإصدار الشهادات اةاصة مبصايد األمساك  الت قيق يف نظم

 التفاقات التجارية ووصول منتجات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية إىل األسواق
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شد دت اللجنة الفرعية على احلاجة إىل نشر املعلومات عن االتفاقات التجارية من منظور مصايد األمساك وتربية  -16
ت ديد النطاق لهذا املواوع، وأوصت بتقدمي ورقة  حولانت األحياء املائية، وأي دت اقرتاح املنظمة بشأن إنشاء قاعدة بيا

 .ح أساسها ابلتفصيلتوا  
مصككككككككككككايد األمساك وتربية األحياء نتجات لتجارة الدولية ملتعرتض سككككككككككككبيل اوالحظت اللجنة الفرعية العقبات اليت  -17

 .ا مركيةنشأ، وتصاعد الرسوم ا مركية، واحلواجز لري املاملائية، مثل قواعد االمتثال لقواعد 

 أتثري مبادرات صون التنوع البيولوجي على جتارة األنواع املائية املستغلة جتارايً 

املنظمة كمنظمة مرجعية عاملية للمشكككككككككورة العلمية واملعلومات الذ  تؤديه دور الأك دت اللجنة الفرعية من جديد  -18
بعمل املنظمة وتعاوعا بشككككككككككأن  البيئية الدولية، معرت ةً الفنية عن مصككككككككككايد األمساك وتربية األحياء املائية يف خمتل  املنتدايت 

 .تعميم التنوع البيولوجيجمال تعزيز السياسات واملمارسات يف هبدف االتفاقات البيئية املتعد دة األطراف 
تنفيذ  يتسككككككن  سككككككاعدة األعضككككككاء يف تنمية قدراهتم حىت مباملنظمة أن تقوم  اككككككرورةوشككككككد دت اللجنة الفرعية على  -19

 .مات العامليةااللتزا

 حملة عامة عن الجتاهات األخرية يف قطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

 سككككل طت اللجنة الفرعية الضككككوء على األ ية احلالية واملتنامية لقطاع مصككككايد األمساك وتربية األحياء املائية،  ضككككاًل  -20
سككككبل إاككككا ة إىل النمو االقتصككككاد  والتنمية، عقيق عن التجارة املرتبطة به، يف اككككمان األمن الغذائي العاملي واملسككككا ة يف 

 .العيش والدخل
 .مصكككككككككككككايد األمساك وتربية األحياء املائيةجمال ا يف هتدت اللجنة الفرعية على أ ية بياانت املنظمة وعليالوشكككككككككككككد   -21

 .توسطة األجلاملاالقتصاد  بشأن التوقعات السنوية والتنمية يف امليدان لشراكة مع منظمة التعاون وأقر ت اللجنة الفرعية اب
ابستمرار مطبقة تدابري مص وب بدت اللجنة الفرعية على أ ية وجود نظام جتار  شفاف وقو  ومتناسق، وشد   -22

تدابري للوأعربت اللجنة الفرعية عن قلقها إزاء العدد املتزايد  .ودون متييز، وجتنب إنشككككككاء حواجز لري اككككككرورية أمام التجارة
تربية األحياء و مصكككككككايد األمساك منتجات ا على جتارة الصككككككك ية ومتطلبات االسكككككككترياد اليت تؤثر سكككككككلبً التدابري التجارية، مثل 

 .املائية، خاصة منذ تفشي ا ائ ة

 ك وتربية األحياء املائيةالمة األغذية وجودهتا ابلنسبة إىل منتجات مصايد األمساس

التعاون مع الوكاالت األخرى يف جمال سككككالمة األلذية وعج صكككك ة  مواصككككلةأك دت اللجنة الفرعية على اككككرورة  -23
عت اللجنة الفرعية األمانة على مواصككلة إيالء أولوية عالية للدسككتور الغذائي وبرانمج املشككورة العلمية اةاص وشككج   .واحدة

 .الدستور الغذائيامن  املواصفاتبه واملشورة العلمية لدعم عملية واع 
ل قطاع مصكايد دت اللجنة الفرعية على أ ية املبادرات الدولية لبناء القدرات من أجل سكالمة األلذية داخشكد  و  -24

  .األمساك وتربية األحياء املائية، وخاصة يف البلدان النامية
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  معلومات حمدثة عن عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال التتب ع واخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصيد

إىل  اسككتنادهاع لضككمان اللجنة الفرعية التأكيد على أ ية تبسككيط خمططات توثيق املصككيد ومتطلبات التتب أعادت -25
حتياجات ال وائد تكا ؤ البياانت واملرونة يف اإىل لنظر ابواجز ال داعي هلا أمام التجارة، وال سيما حل عدم واعهااملخاطر و 

 .البياانت، مع مراعاة اةربات الوطنية يف تنفيذ نظم التتبع ملعا ة قضااي متعددةمن 
توثيق املصككككيد ل وخططوطلبت اللجنة الفرعية أن تواصككككل املنظمة مسككككاعدة األعضككككاء يف إنشككككاء وتنفيذ نظم تتبع  -26

 .د األطرافنهج تعاوين متعد  املتعلق ب، مؤكدًة على أ ية عمل املنظمة تتسم ابلكفاءة والفعالية

 املسؤولية الجتماعية: وثيقة استشرافية والتطورات املستقبلية

أ ية معا ة املسكككككككؤولية االجتماعية وعروف العمل الالئقة يف قطاع مصكككككككايد اللجنة الفرعية التأكيد على  أعادت -27
 نة مصكككككككككككككايد األمساك، ورح بت بواكككككككككككككع  اليت أانطتها هبانظمة املوالية املسكككككككككككككتمرة ل ية واألاألمساك وتربية األحياء املائية، 

االجتماعية يف سككككككالسككككككل قيمة مصككككككايد األمساك وتربية األحياء املائية توجيهات منظمة األلذية والزراعة بشككككككأن املسككككككؤولية 
 .)توجيهات املنظمة(

 ،لةومكم   ،أن توجيهات املنظمة ينبغي أن تكون طوعية، ولري ملزمة، وعمليةعلى جمدًدا للجنة الفرعية أكدت او  -28
قالت إنه و  .ات واملعايري الدولية القائمةومكتوبة بلغة بسككيطة، وداعمة، وقائمة على جمموعة واسككعة من االتفاقيات واالتفاق

 املنظمات الدولية وأص اب املصل ة املعنيني. سائر توجيهات املنظمة ابلتشاور معإعداد ينبغي 


