
September 2019 COFI:FT/XVII/2019/12 

 

 املوجودة على هذه الصفحة؛ )QR( االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ميكن
 وهذه مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حّد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

 

NB241/A 

A 

 األسماك مصايد لجنة
 اللجنة الفرعية المختصة بتجارة األسماك

 الدورة السابعة عشرة

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

 التتبع: عمل منظمة األغذية والزراعة مؤخًرا وفي المستقبل
 

 موجز
 

تعرض هذه الوثيقة آخر مســتجدات األنشــطة اليت نفذهتا املنظمة بشــأن التتبع يف جمال املصــايد وتربية األحياء  
)، 2017املائية منذ انعقاد الدورة الســـادســـة عشـــرة للجنة الفرعية املختصـــة بتجارة األمساك (اللجنة الفرعية) (بوســـان، 

 قارير البحوث الفنية وإقامة الشراكات مع املبادرات ذات الصلة.يشمل املساعدة الفنية وأنشطة بناء القدرات، وت مبا

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب اللجنة الفرعية
 

 ؛إبداء التعليقات على العمل الذي أجنرته املنظمة مؤخًرا بشأن التتبع يف جمال املصايد وتربية األحياء املائية 
  املصـــــــــايد وتقدمي معلومات بشـــــــــأن التجارب الوطنية واإلقليمية وما بني األقاليم ذات الصـــــــــلة بالتتبع يف جمال

 وتربية األحياء املائية، مبا يف ذلك اعتماد سياسات ذات صلة واالمتثال لشروط السوق؛
 ومشاركة جتارب وطنية تتعلق بتحديات االمتثال لشروط التتبع يف األسواق؛ 
  وتربية األحياء املائية، وال سيما بشأن  األمساك صايدمبشأن التتبع يف  األخرىوتقدمي توجيهات ألعمال املنظمة

 الفنية وبناء القدرات للبلدان النامية والقطاع الصغري احلجم؛املساعدة 
 والتعاون مع املبادرات واملنظمات  ذات الصـــــــــــلة مبا يشـــــــــــمل الدراســـــــــــات املنفذة ،واإلحاطة علًما بالتقدم احملرز

 التتبع. شأنعمل املنظمة املستقبلي بلالدولية، واقرتاح إجراءات وتوصيات 
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 معلومات أساسية
 

من اكتمال سلسلة التوريد من أجل ضمان جودة  أكداألمساك واملنتجات السمكية دورًا رئيسًيا يف التيؤدي تتبع  -1
مصــــايد خاضــــعة لإلدارة املســــتدامة. ويعرتف عدد متزايد من  عن تلك املنتجات أو ســــالمتها أو شــــرعيتها أو أ�ا ناشــــئة

بلدان عدة  تالتتبع. وقد فرضــ نافعة القيمة مبعلى امتداد ســلســل املختلفنياحلكومات واملســتهلكني وأصــحاب املصــلحة 
سبة إىل العديد من نليات التتبع أمهية حيوية بالوآلسالمة األغذية.  لوائحإلزامي بوصفه موجًبا صرًحيا إلنفاذ كشرط التتبع  

دون تنظيم، بالغ و إدون  املسائل اهلامة املتصلة بالسوق، مثل خمططات توثيق املصيد ألجل مكافحة الصيد غري القانوين
 الستدامة.ا املتعلقة بإصدار شهادات وتقييم سلسلة املسؤولية

 
وتربية األحياء املائية جزًءا ال يتجزأ من جدول  صــــــــــايد األمساكم، يشــــــــــكل التتبع يف قطاعي 2008ومنذ عام  -2

من  أّن التتبع يصـــــــــبح من املعرتف بهللجنة الفرعية، حيث ا أعمالجدول أعمال جلنة مصـــــــــايد األمساك لدى املنظمة و 
يف إطار التجارة الدولية وأنه ينبغي بذل اجلهود إلدماج تلك الشــروط من أجل تفادي  الشــروط اإللزامية بشــكل متزايد

باإلضــافة إىل ذلك، اقرتحت اللجنة الفرعية وضــع خطوط توجيهية ألفضــل و احلواجز غري الضــرورية اليت تعرقل التجارة. 
 املمارسات من أجل تتبع متكامل.

 
) باســتعراض مشــروع اخلطوط التوجيهية ألفضــل 2010رة الثانية عشــرة للجنة الفرعية (بوينس آيرس، وقامت الدو  -3

وأقرت بأن مبادرات التتبع تشــــكل أدوات مفيدة للتحقق من  ،املنظمة اقرتحتهاملمارســــات من أجل التتبع املتكامل الذي 
ا بأن شــروط ســالمة األغذية ختتلف إدماج إلزامية ال منافعاكتمال ســلســلة التوريد. ووافق األعضــاء على  تتبع واعرتفوا أيضــً

نوًعا ما عن تلك املرتبطة باالســـتدامة. ومت االتفاق على أنه ينبغي للمنظمة أن تضـــطلع بدور متواصـــل يف توفري املســـاعدة 
ا بأنه ينبغي للمنظمة أن  ترصـــد التطورات الفنية إىل البلدان اليت تنشـــئ نظًما للتتبع أو تســـعى إىل إدماجها. وأوصـــي أيضـــً

 ة تطبيقها يف نظم التتبع.يالفنية وتقيم قابل
 

) إىل املنظمة أن جتمع أفضـــل املمارســـات واملعايري 2012وطلبت الدورة الثالثة عشـــرة للجنة الفرعية (حيدر آباد،  -4
املبادئ املالراهنة جملموعة من غايات التتبع وإجراء حتليل للثغرات. وجرى حتديد   طرحوهي: عدم  ،خططات التتبع أيضـــــــــــً

والوضـــــوح والشـــــفافية. ووافقت اللجنة  ةعوائق غري جمدية أمام التجارة والتكافؤ واالســـــتناد إىل املخاطر واملوثوقية والبســـــاط
 الفرعية على عقد مشاورة للخرباء لدعم صياغة اخلطوط التوجيهية ألفضل املمارسات.

 
) باســــــــــتعراض مشــــــــــروع اخلطوط التوجيهية ألفضـــــــــل 2014غن، ري وقامت الدورة الرابعة عشــــــــــرة للجنة الفرعية (ب -5

لدى شـــواغلهم واســـتدامتها وشـــرعيتها. وأعرب بعض األعضـــاء عن  األغذيةاملمارســـات بشـــأن التتبع يف ما خص ســـالمة 
وأوصــــــوا بأن ترّكز األعمال األخرى يف هذا اجملال على ضــــــمان  ،صــــــايد األمساكمالتوجيهية إىل جلنة  وطتقدمي تلك اخلط

  فتقر إىل حتليل للثغرات.يوذُكر أيًضا أن مشروع اخلطوط التوجيهية مساك. شرعية األ
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) باستعراض حتليل الثغرات 2016ووفًقا للتوصيات السابقة، قامت الدورة اخلامسة عشرة للجنة الفرعية (أغادير،  -6
فائدة التقرير يف مدى ظت والح ،وتربية األحياء املائية صـــــــايد األمساكم لدى التتبع وقواعد وأوجه عدم التطابق يف معايري

ا  علًما اللجنة الفرعية أحاطتوثائق بشـــــــأن املصـــــــيد وبرامج الســـــــالمة الغذائية. و الصـــــــياغة  دور التتبع على امتداد بأيضـــــــً
ســـــــــلســـــــــلة القيمة وخمططات توثيق املصـــــــــيد وغري ذلك من تدابري للوصـــــــــول إىل األســـــــــواق كأدوات ملنع دخول األمساك 

 دولية واألسواق احمللية.املشروعة إىل التجارة ال غري
 

) التدابري املؤدية إىل منع الصـيد غري القانوين دون 2017ودعمت الدورة السـادسـة عشـرة للجنة الفرعية (بوسـان،  -7
مع اإلحاطة علًما بأ�ا ال جيب أن  ،إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضــاء عليه، مبا يف ذلك التتبع وخمططات توثيق املصــيد

 ة غري جمدية للتجارة، كما أبلغت عن املبادرات الوطنية يف تنفيذ تلك التدابري.عوائق فني تحول إىلت
 

المساعدة الفنية وأنشطة بناء القدرات التي قدمتها المنظمة مؤخًرا إلى الدول األعضاء 
 مجال تتبع األغذية البحرية في

 
ورة األخرية للجنة الفرعية. وقد قدت ســـــلســـــلة من حلقات العمل والندوات الوطنية واإلقليمية والدولية منذ الدعُ  -8

ألعضـــاء يف اونشـــر املعلومات وأنشـــطة التدريب املنفذة ملســـاعدة  القدراترّكزت حلقات العمل والندوات تلك على بناء 
 تعزيز نظمهم الوطنية لتتبع األغذية البحرية.

 
 الوطنية واإلقليمية في مجال تتبع األغذية البحرية في أفريقياالجيدة الممارسات 

 تنظيم ألجل مكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون
 

، 1يف كوشـــــي، اهلند 2016 عاملبلدان اآلســـــيوية عقدت يف ابناء القدرات  حولنطالقًا من حلقة عمل مشـــــاهبة ا -9
قامت املنظمة بعقد حلقة عمل إقليمية بشــــــــــــــأن املمارســــــــــــــات اجليدة الوطنية واإلقليمية يف جمال تتبع األغذية البحرية يف 

مايو/أيار  10إىل  8تنظيم، يف الدار البيضــــــــاء باملغرب من  أفريقيا ألجل مكافحة الصــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون
وقد اســــتقطبت حلقة العمل مشــــاركني من خمتلف اإلدارات لدى احلكومات الوطنية يف أفريقيا الغربية والشــــرقية، . 2018

د ين يف جمال مصــــاباإلضــــافة إىل ممثلني عن هيئة مصــــايد أمساك جنوب غرب احمليط اهلندي، واملؤمتر الوزاري املعين بالتعاو 
 ،ما بني الدول األفريقية املالصــــــــقة للمحيط األطلســــــــي. وســــــــاعدت تلك الفعالية يف التوعية هبذه املواضــــــــيع األمساك يف

وقدمت تدريًبا على التتبع وما يتصـــــــــل به من أدوات ملكافحة الصـــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، وأرشـــــــــدت 
جات الصـــيد واملنتجات الســـمكية غري املشـــروعة عرب ســـلســـلة التوريد، ووســـائل نتل مىل كيفية تناول نقاط دخو إاملندوبني 

تعزيز إجراءات معاجلة نقاط الضــــــــــعف تلك. وقامت حلقة العمل بتوزيع اخلطوط التوجيهية للممارســــــــــات اجليدة ملنظمة 
فضالً عن منشورات أخرى أصدرهتا املنظمة مؤخرًا على  ،اليت ختص النظم الوطنية لتتبع األغذية البحرية 2األغذية والزراعة

  3تدريبية. شكل مواد
                                                      

1  http://www.fao.org/3/I8795EN/i8795en.pdf 
2  http://www.fao.org/3/I8795EN/i8795en.pdf 
3  i5684e.pdf%202016-http://www.fao.org/3/a ;i8183e.pdf-ww.fao.org/3/ahttp://w 

http://www.fao.org/3/I8795EN/i8795en.pdf
http://www.fao.org/3/I8795EN/i8795en.pdf
http://www.fao.org/3/I8795EN/i8795en.pdf
http://www.fao.org/3/I8795EN/i8795en.pdf
http://www.fao.org/3/I8795EN/i8795en.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5684e.pdf%202016
http://www.fao.org/3/a-i8183e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i8183e.pdf
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 4الندوة الدولية بشأن سلسلة قيمة األغذية البحرية المستدامة: التتبع
 

عقدت املنظمة "الندوة الدولية بشـــأن ســـلســـلة قيمة األغذية البحرية املســـتدامة: التتبع" يف شـــنغهاي، الصـــني من  -10
ن و ن حكوميو مســـــؤول شـــــارك فيها وقد  Shanghai Oceanبدعم مايل من جامعة 2018ثاين نوفمرب/تشـــــرين ال 28-30
ناهيك عن ممثلني من األوســــاط األكادميية واملنظمات  ،بلدان أفريقيا وآســــيا وأمريكا الالتينيةلقطاع املصــــايد والتجارة  من
جنوب شــرق آســيا. وقد شــّكلت تلك  يفاك ســيما مركز تنمية مصــايد األمس والاحلكومية واألجهزة احلكومية الدولية  غري

من خالله جمموعة منوعة من املواضــــيع املتصــــلة بســــالســــل قيمة األغذية البحرية املســــتدامة  تناولواالندوة منربًا للمشــــاركني 
 وتطبيقات التتبع.

 
بادرات فضــالً عن أمهية عمل املنظمة وال ســيما يف املواءمة بني امل على املشــاركون شــّددخالل املناقشــة اخلتامية، و  -11

أ) صــياغة إرشــادات (الضــوء عليها:  نيســلطمأنشــطة بناء القدرات. ويف هذا الصــدد، اقرتح املشــاركون التوصــيات التالية 
ذية البحرية مبا يشــــــــــمل قائمة باحلد األدىن من غلدعم األعضــــــــــاء يف تنفيذ أو تنقيح أطر تنظيمية وطنية بشــــــــــأن تتبع األ

ب) وأمهية التحقق من البيانات ملعاجلة القضــــــــايا املتصــــــــلة (يمة األغذية البحرية؛ شــــــــروط التتبع عل امتداد ســــــــالســــــــل ق
 وحوافز منافعج) وحتديد وتوثيق ونشــــر (بالشــــفافية وبتســــجيل البيانات والتحقق منها، فضــــالً عن دعم التشــــغيل البيين؛ 

ســـتباقية يف تنســـيق العمل العاملي د) وعمل املنظمة بشـــكل أكثر ا(اعتماد نظم التتبع يف ســـلســـلة توريد األغذية البحرية؛ 
وتربية األحياء املائية، ومســـــــامهتها البناءة يف املبادرات املتعددة ألصـــــــحاب املصـــــــلحة؛  صـــــــايد األمساكمبشـــــــأن التتبع يف 

من  هاأو تعزيز  إرساء نظم التتبع الوطنية صعيدومواصلة املنظمة أنشطة بناء القدرات الفنية ألعضائها ودعمهم على  ه)(
 صيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم أو لغايات السالمة الغذائية.أجل مكافحة ال

 
 وسالسل القيمة المسؤولة اجتماعًياحوار أغادير بشأن التتبع 

 ولتربية األحياء المائية مصايد األسماكل
 

وهو أحد  5معرض أليوتيس الدويلجرى تناول قضييت التتبع واملسؤولية االجتماعية على هامش الدورة اخلامسة لــــــ -12
أكرب املعارض واملؤمترات يف أفريقيا وينعقد مرة كل ســنتني، من تنظيم وزارة الفالحة والصــيد البحري والتنمية القروية واملياه 

فرباير/شباط حشد  22ستديرة بشأن التتبع" اليت عقدت يف أغادير باملغرب يف وقد حضر "املائدة املوالغابات يف املغرب. 
التســويق التجاري ب ت تعىنمن املشــاركني ضــم قادة القطاع ومنظمات مهنية وأجهزة تنظيمية ومؤســســات إقليمية ومنظما

 يف ما خص. ونوقشــت املمارســات احلالية وشــروط اســتيفاء احتياجات األســواق الوطنية والدولية تصــنيعوالبيع بالتجزئة وال
كما جرى   واإلجراءات ذات األولوية من أجل حتسني ممارسات التتبع. التحدياتوشارك احلضور جتارهبم وحددوا  التتبع.

  ذها ورصدها والتحقق منها.تسليط الضوء على أمهية األطر التنظيمية لغاية وضع نظم التتبع وإنفا
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أن معاجلة التحديات يف  علىشـــــدد املشـــــاركون  ،2018املنظمة عام  عقدهتاوعلى غرار نتائج الندوة الدولية اليت  -13
ب) وحشــــد (اعتماد نظم التتبع؛  وحوافز نافعأ) التوعية مب(تطلب ما يلي: تتنفيذ نظم التتبع الراهنة وترفيع هذه النظم ســــ

ج) واعتماد �ج (جر هبا حملًيا وإقليمًيا ودولًيا؛ اءمة بني معايري تتبع األمساك واملنتجات الســــــــمكية املتّ اجلهود من أجل املو 
ســـلســـلة التوريد وســـلســـلة القيمة من أجل تنظيم قطاع املصـــايد بشـــكل أفضـــل، وحتســـني التعاون والتنســـيق بني أصـــحاب 

د) وإنشــــــاء نظم للتتبع من البداية إىل النهاية تقوم على ربط (إىل النهاية؛  البدايةاملصــــــلحة وتيســــــري تنفيذ نظم التتبع من 
 "حاالت التتبع احلرج".ما يعرف بـوالتشديد على إنشاء  ،فات فريدةعناصر البيانات الرئيسية مبعرّ 

 
مشروع حساب األمانة األحادي بشأن "إنشاء نظام وطني للتتبع في سلسلة توريد األغذية البحرية 

 سلطنة عمان" في
 

تعزيز شـــــــروط الســـــــالمة واجلودة يف قطاع األغذية البحرية العماين "من  على صـــــــعيد طوة هتدف إىل التقدميف خ -14
وزارة  زمعت ،شبكة الصيد إىل املائدة" وتكوين فهم مبدئي للمشاكل املتصلة بالصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم

 املنظمة.الزراعة والثروة السمكية يف عمان وضع مشروع بالتعاون مع 
 

 ،إجراءات واضــــحة لســــحب واســــرتجاع املنتجاتب يتمتعإنشــــاء نظام رقمي شــــامل للتتبع  ويهدف املشــــروع إىل -15
تغطي ســـلســـلة التوريد كلها. وحتضـــريًا ملشـــروع املســـاعدة الفنية، نفذت املنظمة مهمة تقصـــي حقائق وحتليالً أولًيا للثغرات 

املشروع  هذا االتفاق على اقرتاح بشأن اخلطوات التالية. وسيكّملصيغت توصيات ومت ف ،من أجل تصميم مشروع التتبع
يســــاهم يف إطار الربجمة القطرية "الرؤية املســــتقبلية ســــواملنظمة ويوســــع نطاقها، و  عمانالشــــراكة االســــرتاتيجية بني ســــلطنة 

ذ العمل بالتعاون الوثيق تنفي. وقد أجريت االتصاالت األولية ل"بشأن املصايد وتربية األحياء املائية 2040رؤية "" و2020
 مع املفوضية األوروبية للشؤون البحرية واملصايد.

 

 تنفيذ دراسات للمنظمة مؤخًرا بشأن التتبع في المصايد وفي تربية األحياء المائية
 

 تتبع األغذية البحرية من أجل امتثال المصايد للمعايير: دعم مخططات توثيق المصيد
 على المستوى القطري

 
التقرير بشـأن "تتبع األغذية البحرية من أجل امتثال املصـايد: دعم خمططات توثيق املصـيد على املسـتوى مت نشـر  -16

ويبحث هذا التقرير يف كيفية مســــــامهة دول الســــــاحل أو  .بدعم مايل من حكومة اليابان 2017يف أواخر عام  6القطري"
العلم أو امليناء أو التجهيز أو األســواق النهائية ضــمن ســالســل القيمة لألغذية البحرية، يف تعظيم فعالية خمططات توثيق 

ا يف آليات  ،املصــــيد المتثال تتعدى خرى هامة لأمع تركيزه على تتبع شــــحنات األغذية البحرية. إال أن التقرير ينظر أيضــــً
نطاق التتبع، ويدعم التنفيذ الفعال ملخططات توثيق املصــــيد على املســــتوى القطري. ويشــــرح التقرير آليات التتبع احملددة 

على امتداد ســالسـل  اعلى فرادى البلدان تقدميهاليت  ةع صــكوك الدعم اإلضــافيا نو وأاملدرجة يف خمططات توثيق املصــيد، 
 كربىأمهية   هلا ســـــــــــــة أن آليات رصـــــــــــــد املصـــــــــــــايد التقليدية وتفتيشـــــــــــــها ومعاقبتهااد هذه الدر توريد األغذية البحرية. وجت
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إىل دول العلم والساحل والسوق النهائية، يف حني أن آليات التتبع الفعالة على املستوى القطري هلا أمهية خاصة  بالنسبة
 بالنسبة إىل دول امليناء والتجهيز.

 
 تتبع األغذية البحرية والحاالت الناجحة منافعيمية: ال للوائح التنظثأبعد من االمت

 
تتبع األغذية البحرية واحلاالت  منافعجيري حالًيا إعداد دراســـــــــة فنية بعنوان "أبعد من االمتثال للوائح التنظيمية:  -17

بية األحياء التتبع يف املصــــــــايد وتر  منافعالناجحة" بدعم مايل من حكومة اليابان. ويتمثل اهلدف من الدراســــــــة يف حتديد 
إىل جانب االمتثال للوائح التنظيمية مثل حتســــــني إدارة ســــــلســــــلة التوريد، وتيســــــري الوصــــــول إىل  نافعاملائية وحتليل تلك امل

بع اليت تالســـــوق والتخفيف من املخاطر. وســـــوف تســـــتعرض الدراســـــة وحتلل املعلومات بشـــــأن املعايري والقواعد احلالية للت
 قدممبا يف ذلك املعايري واخلطوط التوجيهية الدولية واملعايري التنظيمية وغري التنظيمية. وست ،القطاعختدم غايات خمتلفة يف 

تســاعد يف و حاالت ناجحة على الصــعيد اإلقليمي وحتللها. وســتعرض هذه الدراســة الفنية التتبع من وجهات نظر خمتلفة 
ســـــــتقوم بتجميع حوافز الســـــــياســـــــات الراهنة من  فهم ضـــــــرورة إقامة نظم تتبع لدى الشـــــــركات بطريقة أكثر إجيابية. كما

 احلكومات واجلمعيات القطاعية لتشجيع إرساء تلك النظم.
 

 تطبيق تكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية في إنشاء سالسل القيمة لألغذية البحرية
 

لية يف الزراعة، أنتجت املنظمة عدًدا من الدراســـــــات والتقارير بشـــــــأن تطبيق تكنولوجيا قواعد البيانات التســـــــلســـــــ -18
يف جمال املصــــــايد وتربية األحياء املائية. ويف هذا الصــــــدد ســــــيقدم  التطبيق من تلك الدراســــــات ذلك ةتناول أيتولكن مل 

تقرير قريب الصــــــدور نظرة عامة إىل كيفية اســــــتخدام هذه التكنولوجيا اجلديدة يف ســــــالســــــل القيمة لدى املصــــــايد وتربية 
وســـوف يســـتعرض التقرير تطبيقات تكنولوجيا قواعد البيانات التســـلســـلية والفرص املتعلقة هبا األحياء املائية حول العامل. 

فســـــــية يف تناول مســـــــائل التتبع نايف ســـــــالســـــــل قيمة املصـــــــايد وتربية األحياء املائية، وســـــــوف حيللها مركزًا على امليزات الت
ذلك، سيقوم التقرير بتجميع تداعيات استخدام والشفافية والغش يف السمك وتكامل األغذية وسالمتها. وباإلضافة إىل 

قواعد البيانات التســـــــلســـــــلية على الســـــــياســـــــات العامة والتجارة مع تقدمي توصـــــــيات تتعلق بالســـــــياســـــــات إىل احلكومات 
 واملنظمات الدولية.

 
 تعاون المنظمة وعملها مع المبادرات والمنظمات الدولية األخرى

 
 ريةالحوار العالمي بشأن تتبع األغذية البح

 
يشــــّكل احلوار العاملي بشــــأن تتبع األغذية البحرية منتدى دولًيا يف ما بني الشــــركات يهدف إىل صــــياغة خطوط  -19

 2017توجيهيـة طوعيـة عـامليـة من أجـل التتبع البيين لألغـذيـة البحريـة. وقـد أطلق هـذا احلوار املـدفوع من القطـاع يف عـام 
 عضًوا يف القطاع. 61مبشاركة 
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) عناصــــــــر بيانات 1: (هي كائزر  على أربع يقوم األغذية البحريةعاملي متســــــــق لتتبع  طارإنتاج إوهو يهدف إىل  -20
ارئيســــــــــية متفق عليها دولًيا ترتبط  ) وخصــــــــــائص فنية لنظم التتبع القائمة على 2مبنتجات األغذية البحرية؛ ( خصــــــــــيصــــــــــً

 تبادل املعلومات يف ما بني الشـــــــــــركات؛ التشـــــــــــغيل البيين، باإلضـــــــــــافة إىل أطر قياســـــــــــية قانونية وجتارية من أجل تيســـــــــــري
) ومواءمة اللوائح الوطنية املراعية 4أســــــــــــــس مقارنة متفق عليها دولًيا من أجل التحقق من صــــــــــــــالحية البيانات؛ (و  )3(

احلوار العاملي بشــــــأن تتبع األغذية البحرية  نظيمللشــــــركات من أجل املســــــاعدة يف التخفيف من عبء االمتثال. وجرى ت
تركز جمموعة العمل األوىل على حتديد عناصــر البيانات الرئيســية ومواءمتها والتحقق  حبيث عات عمل شــاملةجممو  3 على

 بشــــــأن اوإجراءاهتمنها؛ فيما تتمحور جمموعة العمل الثانية على هندســــــة تكنولوجيا االتصــــــاالت واملعلومات وممارســــــاهتا 
 باملواءمة بني السياسات واللوائح التنظيمية. فتعىن الثالثةالوصول إىل البيانات واألمن؛ أما اجملموعة 

 
، انضـــمت املنظمة إىل جمموعة احلوار االســـتشـــارية وبدأت تتلقى بانتظام آخر املســـتجدات عن 2019ويف مطلع  -21

 .معقودة بانتظامتقدم احلوار العاملي األمر الذي أتاح للمنظمة تقدمي مسامهات استشارية وحضور اجتماعات 
 

 وحيد المقاييسالمنظمة الدولية لت
 

 ضــــــــــــــمن إطار املنظمـة الدوليـة لتوحيـد املقـاييس تتكون اللجنـة الفنيـة بشــــــــــــــأن املصــــــــــــــايد وتربيـة األحيـاء املائيـة -22
)ISO/TC 234 منظمات لالتصــال مبا فيها منظمة األغذية والزراعة.  10بلًدا مراقًبا و 27بلًدا عضــًوا مشــارًكا و 22) من

على ســــبيل املثال ال احلصــــر،  يشــــمل يس يف جمال املصــــايد وتربية األحياء املائية مباوتســــعى اللجنة الفنية إىل توحيد املقاي
واحلفاظ على  ،املصـــــــــطلحات واخلصـــــــــائص الفنية للتجهيزات وتشـــــــــغيلها، وحتديد خصـــــــــائص مواقع تربية األحياء املائية

ن البيـــانـــات والتتبع والتخلص الظروف الفيزيـــائيـــة والكيمـــاويـــة والبيولوجيـــة املنـــاســــــــــــــبـــة هلـــا، والرصــــــــــــــــد البيئي واإلبالغ ع
 النفايات. من
 

بيد أ�ا مل تتناول كيفية  ،يف جمال التتبع، جرى وضع مثانية معايري تغطي خصائص املعلومات الواجب تسجيلهاو  -23
تبادل املعلومات على امتداد ســلســلة القيمة. وتواصــل املنظمة مشــاركتها يف اجتماعات اللجنة الفنية من أجل البحث يف 

عتماد املعايري احلالية وتتبع السلسلة من البداية إىل النهاية، وحتسينها وتطبيقها من قبل أصحاب املصلحة وربطها كيفية ا
 بطريقة أكثر فعالية بالعمل احلايل للمنظمة.

 


