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A 

 األسماك مصايد لجنة

 اللجنة الفرعية المختصة بتجارة األسماك

 الدورة السادسة عشرة

 2017سبتمبر/أيلول  8-4كوريا، جمهورية  بوسان، 

 إلى األسواقآخر المعلومات عن األنشطة المتصلة بجودة األغذية وسالمتها والنفاذ 
 

 موجز
تستعرض هذه الوثيقة األنشطة املرتبطة جبودة األغذية وسالمتها يف قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية  

اليت اضطلعت هبا منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( منذ الدورة اخلامسة عشرة للجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك 
ور مساك )اللجنة الفرعية(، يف ما خيّص عمل املنظمة املتعّلق بإسداء املشورة العلمية إىل هيئة الدستالتابعة للجنة مصايد األ

 الغذائي ودعم البلدان األعضاء يف تنفيذ مواصفات الدستور الغذائي.

 اإلجراءات التي يقترح اتخاذها من جانب اللجنة الفرعية

 عمليات ضمن غذائيال الدستور هيئة إىل العلمي الدعم بتوفري املتعّلق املنظمة عمل بشأن التعليقات تقدمي 
 األغذية سالمة سنيحت على قدراهتا لبناء األعضاء البلدان إىل املقّدمة الفنية املساعدة وبشأن املواصفات، وضع

 املائية؛ األحياء وتربية األمساك مصايد قطاعي يف األسواق إىل الوصول وإمكانيات
  املنظمة بني كمشت  بشكل العلمية املشورة إسداء جمال يف املستقبلي املنظمة عمل بشأن توجيهات توفريو 

 ومدّونات املواصفات لتنفيذ توجيهية خطوط ووضع الغذائي، الدستور هيئة إىل العاملية الصحة ومنظمة
 حتسني على دراهتاق لبناء األعضاء البلدان إىل الفنية املساعدة وتقدمي الغذائي، الدستور عن الصادرة املمارسات

 املائية؛ األحياء وتربية األمساك مصايد قطاعي يف األسواق إىل النفاذ وإمكانيات األغذية سالمة
  وتربية ألمساكا مصايد قطاعي يف األغذية سالمة لضمان املستقبل يف العمل جماالت بشأن توصيات تقدميو 

 .متغرّية بيئة ظل يف املائية األحياء
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 مقّدمة
 
اللجنة الفرعية يف دورهتا اخلامسةةةةةةةةةةة عشةةةةةةةةةةرة على أ ية عمل املنظمة يف جمال بناء قدرات البلدان النامية، أكدت  -1

 وحثت املنظمة على مواصلة تقدمي الدعم الفين هلا لتيسري النفاذ إىل األسواق، وتعزيز النظم احلكومية ملراقبة األغذية.
 
 الصةةةةةةةغرية كاألمسا مصةةةةةةةايد على القائمة للمجتمعات دعًما الفنية املسةةةةةةةاعدة توفري إىل الفرعية اللجنة دعت كما -2

 تضةةةةةةةةةةةمن مبسةةةةةةةةةةةطة إجراءات اتباع إمكانية يف البحث إىل األمانة تبادر أن واقتحت األغذية سةةةةةةةةةةةالمة خيصّ  ما يف احلجم
 .املستهلك صحة محاية يف واإلقليمية احمللية األسواق بأ ية وتقر للتنظيمات االمتثال

 
 العاملية الصحة نظمةم مع الوثيق بالتعاون العمل يف املنظمة الستمرار الشديد تأييدها عن الفرعية اللجنة وأعربت -3

 لضمان التمويل نم يكفي مبا حيظى أن ينبغي العمل هذا أن ورأت األمساك، بقضايا املعنية الغذائي الدستور جلان وخمتلف
 .املواصفات لوضع الغذائي الدستور إىل املستوى رفيعةال علميةال شورةامل إسداء

 
 تؤديه يالذ التنسةةةةةةةةةةةةةةيقي الدور على وشةةةةةةةةةةةةةةددت أخرى دولية منظمات مع التعاون بزيادة الفرعية اللجنة ورّحبت -4

 التجارة تدعم ليتا األغذية سالمة لشروط االمتثال لضمان واملصدرة املستوردة البلدان بني باحلوار النهوض هبدف املنظمة
 .الدولية

 
 واصةةةةةلةمب املنظمة وناشةةةةةدت ممكنة جتارية حواجز تصةةةةةب  قد اخلاصةةةةةة املواصةةةةةفات أن إىل الفرعية اللجنة وأشةةةةةارت -5

 املواصفات بني لتمييزا وضمان ،العاملية التجارة ملنظمة النباتية والصحة الصحة اتفاق إطار يف الغذائي الدستور مع تعاوهنا
 .الطوعية واملواصفات اإللزامية

 
 سةةةةةةةةةةالمة جمال يف املنظمة يف احلاصةةةةةةةةةةلة التطورات آخر عن اإلبالغ( 1: )يلي ما يف الوثيقة هذه أهداف وتتمثل -6

 كيفية  بشةةةةةةةةأن الفرعية اللجنة من توجيهات والتماس( 3) اجملال؛ هذا يف املنظمة أنشةةةةةةةةطة ووصةةةةةةةةف( 2) وجودهتا؛ األمساك
 .الصلة ذي املنظمة عمل تعزيز
 

 الدستور الغذائيآخر التطورات عن سالمة األسماك وجودتها في 
 
 البنود كل  بإجناز والثالثني، الرابعة دورهتا يف السةةةةةةةةةمكية واملنتجات باألمساك املعنية الغذائي الدسةةةةةةةةةتور جلنة قامت -7

 وضةةةع وهي أال بشةةةأهنا جديد بعمل للقيام واحدة مسةةةألة وحددت املواصةةةفات، لوضةةةع اخلطوات املتعددة بالعملية اخلاصةةةة
  نظًراو . إضةةةةةةةةةةةةةةةايف لعمةةل جةةديةةدة طلبةةات أي ترد مل تلةةك، الةةدورة ومنةةذ. امنيسةةةةةةةةةةةةةةتةةيلله العينةةات أخةةذ وخطط التوجيهةةات

 .مسمى غري أجل إىل هلا اجتماعات عقد تأّجل للجنة، فعلية عادية دورات عقد يربر مل املعّلق العمل حجم أن إىل
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 على العمل ةومواصةةةةةل باهليسةةةةةتامني اخلاص اجلديد العمل غرار على املتبقي، العمل إحالة الغذائي الدسةةةةةتور وقرر -8
 اخلاص العمل إىل بالنسةةةةةةةةةةةةةةبة األغذية بنظافة املعنية الغذائي الدسةةةةةةةةةةةةةةتور جلنة أي - املناسةةةةةةةةةةةةةةبة اللجان إىل الزئبق، ميثيل

 بسةةةةةةالمة مرتبطة ىأخر  ناشةةةةةةئة مسةةةةةةائل تُناقش وسةةةةةةوف. الزئبق ميثيل إىل بالنسةةةةةةبة لكتونيةإ عمل وجمموعة باهليسةةةةةةتامني،
 ضمن حالًيا اقشيُن الذي بالسيكواتريا بالتسمم اخلاص اجلديد العمل على ذلك وينطبق. أخرى معنية جلان ضمن األغذية
 .ذيةاألغ يف املوجودة األخرى السموم مسألة أيًضا تعاجل اليت األغذية بنظافة املعنية الغذائي الدستور جلنة
 

 أنشطة منظمة األغذية والزراعة
 
 منذ يارياملع والفين العلمي عملها( األمساك مصةةةةةةايد إدارة) املائية األحياء وتربية األمساك مصةةةةةةايد إدارة واصةةةةةةلت -9

 .الفرعية للجنة اجتماع آخر
 
 غري أو/و رمباش بشكل وخارجها الغذائية النظم داخل من العوامل من العديد يسفر قد: التوقعات حتديد عملية -10

 بكرم وقت يف املسةةةةةائل هذه حتديد الضةةةةةروري ومن. وجودهتا األغذية بسةةةةةالمة مّتصةةةةةلة مهمة مسةةةةةائل نشةةةةةوء عن مباشةةةةةر
 وجودة المةسةةةة وحدة مع بالتعاون األمساك، مصةةةةايد إدارة أخذت ولقد. وفّعالة اسةةةةتباقية بصةةةةورة ومعاجلتها هلا لالسةةةةتجابة
 قطاعي لىع تؤثر اليت والناشةةةئة املهمة املسةةةائل لتحديد اسةةةتباقية خطوات املسةةةتهلك، ومحاية الزراعة إلدارة التابعة األغذية
 استقصائًيا استبيانًا تشمل استشرافية بعملية الشروع بغية ،(أخرى قطاعات مجلة من) املائية األحياء وتربية األمساك مصايد
 . مةاملنظيف و  األمساك مصةةةةةةةةةةةةةةايد إدارة يف املسةةةةةةةةةةةةةةتقبلية العمل جماالت من األولويات حتديد على املسةةةةةةةةةةةةةةاعدة شةةةةةةةةةةةةةةأهنا من

 العام لقطاعنيا من املصلحة أصحاب من أكرب جمموعة يتضمن أمشل استشرايف نظام إنشاء باجتاه األوىل املرحلة هي وهذه
 امللوثات حتديد مت العملية، هلذه األولية النتائج على وبناء. والناشةةةةةةةةةةةئة املهمة املسةةةةةةةةةةةائل لفهم متني أسةةةةةةةةةةةاس لتوفري واخلاص
 املائية احلية الكائنات يف تيكيةالبالس جلزيئاتا عن فضاًل  املناخ، تغري على أثرها إىل نظرًا أولوية باعتبارها البحرية البيولوجية

 أهنما ىلإ نظرًا امليكروبات مضةةةةةةةةةةةادات واسةةةةةةةةةةةتخدام امليكروبات مضةةةةةةةةةةةادات ومقاومة احلايل، البحري التلوث حالة إىل نظرًا
 .والفطريات الفريوساتو  والطفيليات بالبكترييا اإلصابات من متزايد لعدد الفّعالتني واملعاجلة الوقاية أمام خطرًا يشّكالن

 
 العاملية ةالصةح ومنظمة احليوان لصةحة العاملية املنظمة مع كثب  عن املنظمة تعمل :امليكروبات مضةادات مقاومة -11
 نشةةةط عضةةةو مساكاأل مصةةةايد إدارة وإن. كروباتيامل مضةةةادات مقاومة يف املتمّثل العاملي للتهديد ثالثية اسةةةتجابة إطار يف
 بني املشةةتكة ملبادراتا يف تسةةاهم واليت امليكروبات مضةةادات مبقاومة املعنية املنظمة إدارات بني املشةةتكة العمل جمموعة يف

 عاملية نشةةةةةةةةطةأ ملشةةةةةةةةاركة يفا إىل الراميةو  العاملية الصةةةةةةةةحة ومنظمة احليوان لصةةةةةةةةحة العاملية واملنظمة والزراعة األغذية منظمة
 .اإليكولوجية النظمو  واإلنسان للحيوان البيئي االتصال واجهة مستوى على وتنسيقها امليكروبات مضادات مبقاومة متعّلقة

 
 الفصةةةةةول لتنقي  جار   العمل إن: املخاطرعلى  القائم األمساك على الكشةةةةةف بشةةةةةأن للمنظمة التوجيهية اخلطوط -12
 ملائيةا األحياء لتبية السةةةةةةةةةةةةمكية املنتجات يف حمتمل كخطر  امليكروبات مضةةةةةةةةةةةةادات مقاومة إدراج أجل من الصةةةةةةةةةةةةلة ذات

 امليكروبات مضةةةةادات مقاومة خماطر بتحليل اخلاصةةةةة الغذائي للدسةةةةتور التوجيهية اخلطوط أحكام ليشةةةةمل النص وحتديث
 (.CAC/GL 77-2011 يالغذائ للدستور التوجيهية اخلطوط) األغذية حتملها اليت
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 الغذائي الدسةةةةتور جنةلل عشةةةةرة احلادية الدورة إىل املشةةةةورة املنظمة أسةةةةدت (Ciguatera) :بالسةةةةيكواتريا التسةةةةمم -13
 إلدارة األعضةةةةةةةةاء لدانللب خيارات إتاحة أ ية على التكيز مع بالسةةةةةةةةيكواتريا التسةةةةةةةةمم بشةةةةةةةةأن األغذية يف بامللوثات املعنية

 إلدارة توجيهية طوطخ وضةع اللجنة وأقّرت. عالية نفوق مبعدالت التسةمم فيها يتسةبب اليت البلدان يف سةيما ال املخاطر،
 واحمليط الكارييب البحر منطقة يف (ciguatoxins) السةةةةةةةيكواتوكسةةةةةةةني مسوم إىل بالنسةةةةةةةبة قصةةةةةةةوىال دوداحل وحتديد املخاطر
 للقيام الفنية ملشةةورةا التمويل، بتوافر رهًنا العاملية، الصةةحة ومنظمة املنظمة سةةتسةةدي العمل، هذا تيسةةري إىل وسةةعًيا. اهلادئ
 القائمة التحليلية لطرقا ستستعرض كما  هلا، القصوى احلدود حتديد أساسه على سيتم اليت السيكواتوكسني ملخاطر بتقييم

 واملراقبة لتحليلا لعمليات الصةةةةةةةاحلة بالطرق توصةةةةةةةية تقدمي هبدف وذلك كمّيته،  وحتديد السةةةةةةةيكواتوكسةةةةةةةني عن للكشةةةةةةةف
 بتكاثر املعين رباءاخل فريق دورة يف السةةةيكواتريا، على عملها سةةةياق يف األوىل للمرة األمساك مصةةةايد إدارة وشةةةاركت .الدورية

  ،(اليونيسةةةةةةةةةةةةةةكو) فةةةوالثقةةا والعلم للتبيةةة املتحةةدة األمم ملنظمةةة التةةابعةةة احمليطةةات لعلوم الةةدوليةةة احلكوميةةة للجنةةة الطحةةالةةب
  ناقشةةةةةةةةةةةةةةاتم وإجراء املنظمة أنشةةةةةةةةةةةةةةطة عن اإلبالغ من ذلك كان اهلدفو  .2017 أّيار/مايو يف باريس يف انعقدت اليت
 احلكومية اللجنة نيب املشةةةةتكة بالسةةةةيكواتريا اخلاصةةةةة االسةةةةتاتيجية ضةةةةمن أحرازه املتفق التقّدم بشةةةةأن الدوليني الشةةةةركاء مع

 الصةةةةةةةةةةةةةةحة منظمةو  والزراعة، األغذية ومنظمة الذرية، للطاقة الدولية والوكالة لليونيسةةةةةةةةةةةةةةكو، التابعة احمليطات لعلوم الدولية
 .2015 األّول كانون/ديسمرب يف املنظمة يف املنعقد الوكاالت بني املشتك االجتماع خالل وضعها مت اليت العاملية،

 
 الدسةةةتور لجنةل واألربعني الثامنة الدورة إىل املشةةةورة املنظمة أسةةةدت: باهليسةةةتامني بشةةةأن الغذائي الدسةةةتور عمل  -14

 الدسةةةةةةةةتور جلنة لىع للبحث معروضةةةةةةةةة سةةةةةةةةابًقا كانت  اليت املسةةةةةةةةائل بعض حالًيا تناقش اليت األغذية بنظافة املعنية الغذائي
. هلا عيناتال ألخذ خطط ووضةةةةةةةع اهليسةةةةةةةتامني مراقبة العمل هذا ويشةةةةةةةمل. السةةةةةةةمكية واملنتجات باألمساك املعنية الغذائي
 دراسةةةةةةةةةة عدادإ األغذية، بنظافة املعنية الغذائي الدسةةةةةةةةةةتور جلنة عن الصةةةةةةةةةةادرة التوصةةةةةةةةةةيات إىل اسةةةةةةةةةةتجابة املنظمة، وطلبت

 لتتمكن الساملون، كمس أنواع عن الناتج( اهليستامني يشبه ما أو) باهليستامني بالتسمم العاملي اإلصابة معّدل الستعراض
 .دجمها عدم وأ باهليستامني بالتسمم عالقة تربطها اليت األمساك جداول يف األنواع هذه دمج حول قرار اختاذ من اللجنة

 
إللكتونية ا الغذائي الدسةةتور عمل جمموعة إىل املشةةورة سةةديتأُ : الغذائي الدسةةتور إىل املقدمة املخصةةصةةة املشةةورة -15

 احلادية الدورة انعقاد بلق املنظمة، وأرسةةةةةلت. املادة هلذه القصةةةةةوى احلدود حالًيا تناقش اليت األمساك يف الزئبق مبيثيل املعنية
 نيب املشةةتكة اخلرباء مشةةاورة اسةةتنتاجات على قائمة توصةةيات ،1األغذية يف بامللوثات املعنية الغذائي الدسةةتور للجنة عشةةرة
 للجنة عشةةةةةةةةةةةةةةرة احلادية الدورة ووافقت. اإللكتونية العمل جمموعة إىل العاملية، الصةةةةةةةةةةةةةةحة ومنظمة والزراعة األغذية منظمة

 أخذ وخطط لقصةةةةوىا احلدود عن اقتاحات لتقدمي جديد بعمل القيام على األغذية يف بامللوثات املعنية الغذائي الدسةةةةتور
ا لتعميمها هبا املرتبطة العينات  اإللكتونية العمل موعةجم وسةةةةتواصةةةةل. فيها للنظر اللجنة على وعرضةةةةها للتعليقات التماسةةةةً
 يف الزئبق ميثيلو  للزئبق اإلمجالية املعدالت عن البيانات من املزيد توفري الغذائي الدسةةةةةةةةةةةةةةتور أمانة وسةةةةةةةةةةةةةةتطلب. هذا العمل
 .الغذائي للدستور تعميمية رسالة عرب األمساك

 
 اياتغ لوضةةةةةةةةةةةةةةع األعضةةةةةةةةةةةةةةاء البلدان من عدد إىل دعمها ملنظمةا قّدمت: احللقات املتعدد العطري اهليدروكربون -16

 بشةةةأن لغذائيا للدسةةةتور احملددة التوجيهية اخلطوط مع األمساك تدخني ممارسةةةات ملواءمة اخلاص القطاع وإىل للسةةةياسةةةات،

                                                      
1  reports/detail/ar/?meeting=CCCF&session=11-codexalimentarius/meetings-who-http://www.fao.org/fao 
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 السمكية املنتجاتب املتعّلق العملهذا  ونشأ. الساخنة املدّخنة األمساك يف احللقات املتعدد العطري اهليدروكربون مستويات
 وكان. احللقات املتعدد العطري اهليدروكربون مسةةةةةةةةةةةةةتويات بشةةةةةةةةةةةةةأن األورويب االحتاد لوائ ل االمتثال إىل احلاجة عن املدّخنة
 اجلديدة التكنولوجيا متصةةةةةةمي بالتايل ومت العمل، هذا من املسةةةةةةتهدفني املسةةةةةةتفيدين أفريقيا غرب يف ألمساك املدخنةا منتجو
 سالمة على إجيايب رأث وإحداث تنفيذها، من احلجم ةالصغري  املائية األحياء وتربية األمساك مصايد قطاعا ليتمكن للتدخني
 املخاطر إدارة عن املسةةةةةؤولني تدريب وجرى. احللقات املتعدد العطري هليدروكربونا مسةةةةةتويات من احلد خالل من األغذية
 العطري هليدروكربونا نم واحملتوى الغذائي املتناول بشةةةةةةةأن مجعها مت اليت البيانات اسةةةةةةةتخدام على أفريقيا غرب يف وتقييمها
 .األغذية سالمة أمام املاثلة املخاطر لتحليل مّتسق إطار لوضع احللقات املتعدد

 
 مع بالتعاون اجملال ذاه يف الدعم توفري إىل الرامي العمل اسةةةةةةةةةةتمرّ : الضةةةةةةةةةةّمة بكترييا بأنواع املرتبطة املخاطر تقييم -17

 تنفيذ على البلدان دعمل البحرية األغذية يف الضةةةةةةةةةةّمة بكترييا بأنواع املرتبطة املخاطر تقييم هبدف العاملية الصةةةةةةةةةةحة منظمة
 خماطر تقييم ذلك ويشةةمل .البحرية األغذية يف الضةةّمة بكترييا أنواع مبكافحة املتعّلقة الغذائي للدسةةتور الدولية املواصةةفات
م ةُ   وترتبط. الينء احملار يف (Vibrio vulnificus) اجلارحة والضةةةةةةةّمة (Vibrio parahaemolyticus) للد م احلال ة   نظريةُ  الضةةةةةةة 
 التالية اخلطواتو  وتطبيقها، املنهجية باختيار العاملية الصحة ومنظمة والزراعة األغذية منظمة عن الصادرة التوجيهات آخر
 .الضّمة بكترييا بأنواع املرتبطة املخاطر لتقييم العاملي الربنامج يف
 
 اليت البيانات على حيتوي السمكية املنتجات لبعض النيتوجني بعوامل جديد جدول وضع مت: النيتوجني عوامل  -18

 البيانات عن الناجتة اإلحصةةةائية املعلومات من وغريها CODEX STAN 166-1989 الغذائي الدسةةةتور مواصةةةفة يف وردت
 أنسةةةةةةةةجة يف وجنيالنت  حمتوى متوسةةةةةةةةط هو" النتوجني عامل"و. األقران السةةةةةةةةتعراض خضةةةةةةةةعت اليت املطبوعات يف املتوافرة
 تلفخم يف البحرية األغذية حمتوى الحتسةةةةةةةةةةةةةاب اسةةةةةةةةةةةةةتخدامه ميكن الذي الدهون من خال   أسةةةةةةةةةةةةةاس على البحرية األغذية
 الصةةةةةةةناعية اتاملمارسةةةةةةة ضةةةةةةةمن املنشةةةةةةةورة لألمساك النتوجني بعوامل املتعلقة املعلومات للمسةةةةةةةتخدمني وأُتيحت. املنتجات
 على املنظمة موقع ربع النتوجني، عوامل لتحديد ومنهجية تأكيد بانتظار زالت ما اليت املؤقتة العوامل عن فضةةةةةةةةاًل  اجليدة،
 2.السمكية واملنتجات باألمساك املعنية الغذائي الدستور جلنة طلبته ما حنو على اإلنتنت

 
 إصةةحا  رامجب لوضةةع الفنية التوجيهات بشةةأن وثيقة مشةةروع أُعدّ : الصةةمامات الثنائية الرخويات إصةةحا  برامج  -19

 واملنتجات مساكاأل بشةةةأن الغذائي الدسةةةتور ممارسةةةات مدونة مع متاشةةةًيا ،(الفنية التوجيهات) الصةةةمامات الثنائية الرخويات
 الصمامات الثنائية اتللرخوي األّويل لإلنتاج أساًسا معّدة هذه الفنية والتوجيهات. النهائية صيغته يف ُوضع كما  السمكية،

 مناطق تقييم وعلى املمارسةةات مدّونة من 2-7 القسةةم على تنطبق فإهنا السةةياق، هذا ويف. نيئة أو يةح لالسةةتهالك املعّدة
 البيئة يف( 2-6-7 القسةةةم) الرطب والتخزين للتكييف املسةةةتخدمة املناطق ختضةةةع قد كما(.  4-7 القسةةةم) ورصةةةدها التتابع
 االعتبار أويل لفنية،ا التوجيهات ويف. نفسةةةةةةةةةةةةةةها املبادئ العمليات هذه على وتنطبق والرصةةةةةةةةةةةةةةد، التقييم لعمليات الطبيعية
  وغريها الغذائي سةةةةةتورالد ملواصةةةةةفات الالزمة املراجع توفري ومت. املكروبيولوجية واملخاطر العامة للمتطلبات رئيسةةةةةي بشةةةةةكل

 التوجيهات طبيقت ويتم. البيولوجية والسةةةةةةةةموم السةةةةةةةةامة النباتية والعوالق لكيميائيةا املخاطر بشةةةةةةةةأن للمنظمة مطبوعات من
 العمليات وتساهم. دهتافائ من التحقق هبدف أنغوال ومدغشقر وموزنبيق وناميبيا من كل  يف جترييب أساس على هذه الفنية

                                                      
2  bq792e.pdf-www.fao.org/3/a 
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 إلصةةةحا  برامج تنفيذ جيري ثحي النامية البلدان إىل املقّدمة الفنية التوجيهات يف احملددة املفاهيم تطبيق يف هذه التجريبية
 للمسةةةتخدمني تاحتهاوإ وتوحيدها الفنية التوجيهات تنقي  جيري وسةةةوف. متفاوتة بدرجات الصةةةمامات الثنائية الرخويات

 .التجريبية الفتات انتهاء بعد يناإللكتو  املنظمة موقع عرب
 
 والزراعة غذيةاأل منظمة بني املشةةةةةةةةةةةةةةتك اخلرباء اجتماع خالل اخلرباء، من فريق قام: البحرية البيولوجية السةةةةةةةةةةةةةةموم -20

 بشةةةةأن فنية وثيقة مبناقشةةةةة ،2016 شةةةةباط/فرباير 24 إىل 22 من الفتة خالل روما يف ُعقدالذي  العاملية، الصةةةةحة ومنظمة
 صةةةيغتها يف ووضةةةعها 3اتالصةةةمام الثنائية بالرخويات املرتبطة البحرية البيولوجية السةةةموم إىل بالنسةةةبة السةةةمّية تكافؤ عوامل
  هةةذا العمةةلبةة القيةةام املنظمتني إىل السةةةةةةةةةةةةةةمكيةةة واملنتجةةات بةةاألمسةةاك املعنيةةة الغةةذائي الةةدسةةةةةةةةةةةةةةتور جلنةةة وطلبةةت. النهةةائيةةة
 ونشةةةاطها هلا املناظرة والسةةةموم الصةةةمامات الثنائية بالرخويات املرتبطة البحرية البيولوجية السةةةموم علم ا توصةةةل إليهم إلبراز

 بالرخويات ملرتبطةا البحرية البيولوجية للسةةةةةةةموم السةةةةةةةمّية تكافؤ عوامل اشةةةةةةةتقاق عن علمية وثيقة نشةةةةةةةر مت كما.  البيولوجي
 4.الصمامات الثنائية

 
 للبيئة املتحدة ألمما برنامج غرار على رئيسةةيني شةةركاء مع كثب  عن املنظمة تعمل: البحرية البالسةةتيكية اجلزيئات -21

 على لالسةةةةةةةةةتجابة ،أكادميية مؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةات جانب إىل البحرية، البيئة حلماية العلمية باجلوانب املعين املشةةةةةةةةةتك اخلرباء وفريق
 بالسةةةةةةةةةةةتيكية زيئاتج تواجد إىل يؤدي الذي البحرية اإليكولوجية النظم يف البالسةةةةةةةةةةةتيكي التلّوث خلطر العاملي املسةةةةةةةةةةةتوى
 عمل حلقة ،2016 األّول كانون/ديسةةةةةةةةمرب يف املنظمة، وعقدت. البحرية األغذية يف الدقة متناهية بالسةةةةةةةةتيكية وجزئيات

 جلزيئاتابشةةةةةةةةةةةأن  قريرالتهذا  ويصةةةةةةةةةةةف. الفنيني اخلرباء من فريق أعّده تقرير مشةةةةةةةةةةةروع لتنقي  البالسةةةةةةةةةةةتيكية جلزيئاتا عن
 البحرية البيئة يف يةالبالسةةةةةتيك جلزيئاتا وجود بشةةةةةأن املعارف حالة املائية، األحياء وتربية األمساك مصةةةةةايد يف البالسةةةةةتيكية
 من للحد مارساتامل وأفضل التوصيات من جمموعة اخلرباء وأعدّ . األغذية وسالمة البحرية احلّية الكائنات على وتداعياهتا

 عن الناشةةةئة ألغذيةا بسةةةالمة املرتبطة املسةةةائل وعلى وأرصةةةدهتا، األمساك جمموعات على احملتمل البالسةةةتيكية جلزيئاتا أثر
 .البحرية األغذية استهالك

 
 القسةةةم جمدًدا توأطلق التجارة لتيسةةةري التنظيمية الضةةةوابط بشةةةأن املعلومات نشةةةر على عملها املنظمة وسةةةتواصةةةل -22

 التابع( لوبفيشج) األمساك تسةةةةةويق ملعلومات احلاسةةةةةويب النظام موقع على املوجود األمساك تجارةب ةاخلاصةةةةةعن التنظيمات 
 الرئيسةةةةةةةةةةةةةةية، دةاملسةةةةةةةةةةةةةةتور  واألقاليم البلدان من وحتذيرات احلدود على الرفض عن وحتليالت بيانات ذلك ويتي . 5للمنظمة
لة لتنظيماتا عن وموجزًا  سةةةةةةةةةةةةةةواقاأل عنأخرى  معلومات مجلة من واألقاليم، البلدان تلك يف األغذية بسةةةةةةةةةةةةةةالمة املتصةةةةةةةةةةةةةةّ
 .والتجارة

 
  

                                                      
3  i5970e.pdf-www.fao.org/3/a 
4  www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224416303697 
5  action/globefish/en-www.fao.org/in 
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 بناء القدرات
 
 ومدّونات التوجيهية طوطاخل لتنفيذ الدعم توفري عرب األعضاء البلدان قدرات ببناء املتعّلقة أنشطتها املنظمة واصلت -23
 واالمتثال لرئيسيةا األسواق متطلبات تلبية على البلدان هذه ملساعدة الغذائي الدستور عن الصادرة واملواصفات ملمارساتا

 للقياميا وغانا ونيجرييا سرياليون وغامب إىل الدعم تقدمي ذلك وتضّمن. والتتبع النباتية والصحة بالصحة اخلاصة للمتطلبات
 .املخاطر إلدارة ةمّتسق قرارات واختاذ السمكية، املنتجات بعض إىل بالنسبة األغذية سالمة أمام املاثلة للمخاطر بتقييم
 
 مصايد قطاع يف يةاألغذ مراقبة ونظم األغذية سالمة مواصفات لتنفيذ ،حالًيا توفريه جيري أو الدعم، توفري ومت  -24

 عمل حلقات تنظيم اللخ منإريتيا وأوكرانيا وبنغالديش وتايلند والفلبني  من كل  إىل الدولية، املتطلبات لتلبية األمساك
 .التوسيمو  والتتبع وجودهتا، األغذية بسالمة املتعّلقة األسواق إىل النفاذ شروط لتعميم تدريبية برامج أو/و
 
 بشأن مكثّفة ةمتقّدم تعليمية دورة" وُعقدت. دولية ومؤمترات تعليمية دورات لتنظيم دعمها املنظمة وفّرت كما -25
 معهد مع بالتعاون أسبانيا، بلباو، يف 2017 نيسان/أبريل يف أيّام مخسة ملدة" البحرية األغذية منتجات سالمة تقييم

 منطقة يف املتقدمة يةالزراع للدراسات الدويل للمركز تابع معهد وهو سرقسطة، يف املتوسط األبيض للبحر الزراعية الدراسات
 حلضور املناطق نم وغريها املتوسط األبيض البحر منطقة من األعضاء البلدان من عدد رعاية ومتت. املتوسط األبيض البحر
 أيلول/سبتمرب 13 إىل 10 من الفتة خالل سنتني كل  يعقد الذي البحرية لألغذية عامليال املؤمتر وسُينّظم. العمل حلقة
 الشهادات داربإص معنية وأجهزة املستوردة، البلدان أكرب من تنظيمية هيئات وسيضم آيسلندا، ريكيافيك، يف 2017
 األمساك على فبالكش معنية وخدمات األمساك، جتهيز قطاع من وممثلني املائية، األحياء وتربية األمساك مبصايد اخلاصة
 حضور من التمكينه األعضاء البلدان بعض إىل الدعم يُقّدم العادة، جرت وكما. البلدان خمتلف من هلا الشهادات وإصدار

 .1969 عام إىل هذا العاملي واملؤمتر املنظمة بني األمد الطويل التعاون أواصر وتعود. املؤمتر هذا


