
September 2019 COFI:FT/XVII/2019/6 

 

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

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

 

 
NB252/A 

A 

 األمساك مصايد جلنة
 اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك

 الدورة السابعة عشرة

 2019نوفمرب/تشرين الثاين  29-25فيغو، إسبانيا، 

 جودة وسالمة األمساك واملنتجات السمكية
 

 موجز
ألمساك واملنتجات ا بوصــــولتســــتعرض هذه الوثيقة التطورات اليت حصــــلت مؤخراً يف جمال جودة األغذية يف ما يتعلق 

السـمكية إىل األسـواق؛ واألنشـطة املتعلقة جبودة األغذية وسـالمتها يف قطاع مصـايد األمساك وتربية األحياء املائية اليت 
رة العلمية إىل يف ما يتعلق إبسداء املشو اضطلعت هبا منظمة األغذية والزراعة خالل السنتني املاضيتني؛ وعمل املنظمة 

غذائي، والدعم املقدم للبلدان األعضــاء لتنفيذ مواصــفات الدســتور الغذائي؛ واألنشــطة األخرية املتعلقة هيئة الدســتور ال
 .مؤخراً  ابلفاقد واملهدر من األمساك اليت اضطلعت هبا املنظمة

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة الفرعية
  ية ســــالمة األغذية يف قطاعي مصــــايد األمساك وتربتقدمي توصــــيات بشــــأن جماالت العمل يف املســــتقبل لضــــمان

 األحياء املائية يف ظل بيئة متغرية؛
 ســـــــيما ، والتعليقات بشـــــــأن عمل املنظمة العام يف جمال جودة وســـــــالمة األمساك واملنتجات الســـــــمكية تقدمي 

ك الصـــــادرة عن و التعاون مع هيئة الدســـــتور الغذائي، وتقدمي املشـــــورة العلمية لتنفيذ املواصـــــفات ومدونة الســـــل
 الدستور الغذائي؛

 جماالت إضافية جلمع البيا�ت ونشرها يف جمال سالمة األغذية وجودهتا؛ اقرتاح 
 األمساك واملنتجات  رفضاليت تنطوي على حاالت  التجارب الوطنية املتعلقة بقضا� الوصول إىل السوق توضيح

  السمكية على احلدود؛
 التحد�ت والفرص الوطنية للوقاية من الفاقد واملهدر من األمساك واحلّد منهما، واقرتاح األنشــــــــــــــطة اليت  تبادل

 يتعني على املنظمة اختاذها للحّد من عالقتها السلبية مع جتارة األمساك؛
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 يت تنطوي ال اقاألســـو االحتياجات الوطنية للمســـاعدة التقنية أو بناء القدرات بشـــأن قضـــا� الوصـــول إىل  حتديد
 على سالمة األغذية.

 
حتليل حاالت  –قضا� الصحة والصحة النباتية يف قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 
 احلجز والرفض يف قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

 
تتمثل إحدى أكرب الصــــعوابت اليت يواجهها مصــــدرو األمساك واملنتجات الســــمكية يف وجود جمموعة متنوعة من  -1

 ألغذية على احلدودلتفتيش ا خاص به لديه نظام بلدأطر التفتيش، واملتطلبات املوجودة يف األســــــــــــــواق املختلفة، ألن كل 
اعة، يف اآلونة األخرية، بتحليل حاالت احلجز والرفض على وتقوم منظمة األغذية والزر  ضـــمان محاية املســـتهلك.من أجل 

 لتعزيز الشفافية. 1احلدود يف البلدان املستوردة الرئيسية، وتتيح هذه التحليالت للجمهور
 

 2018و 2017حاالت حجز ورفض األمساك واملنتجات السمكية على احلدود يف عامي 
 
حالة حجز يف النظام املرجعي اآليل لالســترياد. وضــمن الفئة األعلى حلاالت احلجز،  990مت تســجيل ، كندايف  -2

. 2017حالة يف عام  836حالة، ابخنفاض من  699الرئيســـية ابلتحقق من التوســـيم مع  القضـــية"أســـباب أخرى"، تعلقت 
يف عام  حالة 31حالة، ابخنفاض من  23ائية الرئيســــــية يف وجود مواد مضــــــافة غري مســــــموح هبا يف يومتثلت القضــــــية الكيم

أهم القضـا� امليكروبيولوجية. ويف عام  Listeria monocytogenes"العقم" و، Staphylococcus aureus. وكانت 2017
ســتامني أعلى من احلدود القصــوى؛ وقد اخنفضــت إىل يحجز بســبب اكتشــاف مســتو�ت اهل حالة 15، مت تســجيل 2018

 .2017النصف مقارنة بعام 
 

 )2018-2012(حاالت الرفض على احلدود يف كندا حبسب األسباب 
 اجملموع 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 األسباب

 454 10 892 097 1 265 1 581 1 637 1 880 1 102 2 األسباب األخرى
 995 76 133 102 131 159 175 219 األسباب الكيميائية

 130 15 30 13 17 20 14 21 اهليستامني
 48 7 6 8 6 13 6 2 األسباب امليكروبيولوجية

 627 11 990 266 1 388 1 735 1 829 1 075 2 344 2 اجملموع
 املصدر: الوكالة الكندية لتفتيش األغذية

 
وحجز على احلدود من خالل نظام اإلنذار الســــريع لألغذية  إنذارحالة  208، مت تســــجيل االحتاد األورويبويف  -3

. 2018و 2017ومن املهم اإلشــــــــــــــارة إىل أن عدد حاالت احلجز والرفض قد تباين بني عامي  .2018واألعالف يف عام 
 86خرى"، حيث تعلقت القضــــــا� الرئيســــــية بســــــوء التحكم يف درجة احلرارة يف األ ســــــباباألوكانت الفئة الرئيســــــية هي "

حـــــالـــــة، تليهـــــا  24يف  Listeria monocytogenesحـــــالـــــة. وكـــــانـــــت أكثر أنواع البكتري� اليت مت اإلبالغ عنهـــــا هي 
                                                      

1 rejections/en/-action/globefish/border-http://www.fao.org/in 
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Escherichia coli  وNorovirus )21  حالة لكل منها). ومتثلت القضية الكيميائية الرئيسية يف وجود الزئبق فوق احلدود
   .2017حالة يف عام  95حالة، ابخنفاض كبري عن  42القصوى، حيث مت تسجيل 
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 )2018-2012(حاالت اإلنذار والرفض عند احلدود يف االحتاد األورويب حبسب األسباب 

 اجملموع 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 األسباب
 778 73 159 114 92 167 90 83 األسباب الكيميائية

 738 139 115 96 87 55 90 156 األسباب األخرى

 437 75 41 62 41 78 75 65 ةامليكروبيولوجياألسباب 

 131 13 30 20 15 16 21 16 اهليستامني

 77 7 11 12 10 13 16 8 السموم

 35 1 3 3 1 7 4 16 الطفيليات

 196 2 308 359 307 246 336 296 344 اجملموع

 .ألغذية واألعالف يف االحتاد األورويبل نظام اإلنذار السريعبوابة املصدر: 
 
حاالت للحجز على احلدود، معظمها بســـــبب قضـــــا�  106، ســـــجلت وزارة الصـــــحة والعمل والرفاه الياابنويف  -4

، تلتها وجود بكتري� حية 2018حالة يف عام  42القضـــــية امليكروبيولوجية الرئيســـــية يف  Coliformوكانت ميكروبيولوجية. 
. ويعد وجود مضــادات امليكروابت من أكثر القضــا� 2017حالة، وكان هناك اخنفاض يف كلتا احلالتني مقارنة بعام  19يف 

. وكـــانـــت 2017حـــالـــة، أي نصــــــــــــــف احلـــاالت يف عـــام  15، حيـــث مت احلجز على عنهـــاالكيميـــائيـــة اليت مت اإلبالغ 
enrofloxacin وfurazolidone ألســباب . ويف فئة "امت اإلبالغ عنها بشــكل متكرر أكثر أنواع مضــادات امليكروابت اليت

األخرى"، كان هناك قضـــــــــية واحدة تعلقت ابلتخلص غري املكتمل من الفضـــــــــالت، مع تســـــــــجيل حالة واحدة يف أمساك 
 .pufferfishالسمكة املنتفخة 

 
 )2018-2012(حاالت الرفض على احلدود يف الياابن حبسب األسباب 

 اجملموع 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 األسباب
 656 81 99 94 93 84 107 98 األسباب امليكروبيولوجية

 447 24 36 42 59 68 78 140 األسباب الكيميائية
 11 0 0 0 5 2 1 3 السموم

 11 1 8 0 1 0 0 1 األسباب األخرى
 125 1 106 143 136 158 154 186 242 اجملموع

 .والرفاه يف الياابناملصدر: وزارة الصحة والعمل 
 
حالة حجز على احلدود يف نظام تقارير رفض االســـــترياد،  1 457، مت تســـــجيل الوال�ت املتحدة األمريكيةويف  -5

. وكانت معظم حاالت احلجز بســـــــــــبب "األســـــــــــباب األخرى"، حيث كانت املشـــــــــــاكل الرئيســـــــــــية مرتبطة 2018يف عام 
ى أ�ا لالســــتهالك البشــــري أو املتحللة أو املتعفنة. ومت تصــــنيف كل هذه القضــــا� عل صــــاحلةابملنتجات اليت ثبت أ�ا غري 

يف  41وئة من هذه الفئة، ايف امل 66)، ومثلت 2017حالة يف عام  556حالة (بز�دة من  602"قذرة"، حيث مت تســجيل 
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من إمجايل عمليات احلجز على األمساك واملنتجات السمكية على احلدود. وكان السبب امليكروبيولوجي الرئيسي هو  املائة
. وكانت القضــــا� الكيميائية الرئيســــية هي خملفات 2017حالة يف عام  246حالة، أي ابخنفاض من  202الســــاملونيال مع 

الكيميائية؛ ومقارنة ابلعام الســابق، كانت هناك ز�دة يف عدد حاالت  من األســباب املائةيف  80العقاقري البيطرية، ومثلت 
حالة يف  192إىل  2017حالة يف عام  117احلجز بســــــــبب وجود خملفات للعقاقري البيطرية حبيث ارتفع عدد احلاالت من 

 .2018عام 
 

 )2018-2012(حاالت الرفض يف الوال�ت املتحدة حبسب األسباب 

 اجملموع 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 األسباب
 624 8 917 114 1 553 1 161 1 896 184 1 799 1 األسباب األخرى

 609 2 275 281 253 280 330 472 718 األسباب امليكروبيولوجية
 677 1 241 156 233 469 263 117 198 األسباب الكيميائية

 104 0 1 1 14 14 24 50 السموم
 145 24 25 32 3 4 26 31 اهليستامني

 159 13 457 1 577 1 072 2 927 1 507 1 823 1 796 2 اجملموع
 نظام تقارير رفض االسترياداملصدر: إدارة الغذاء والدواء األمريكية: 

 التطورات األخرية يف عملية وضع املواصفات اليت اعتمدهتا هيئة الدستور الغذائي
 
 ية.التعاريف ومتطلبات األغذية للمساعدة يف تنسيقها وتسهيل التجارة الدوليوجه الدستور الغذائي ويعزز صياغة  -6
 
وتتم مراجعة معايري الدســـــتور الغذائي والنصـــــوص ذات الصـــــلة، أو حذفها، بشـــــكل دوري، لضـــــمان توافقها مع  -7

 املعرفة العلمية وغريها من املعلومات ذات الصلة، وعكسها هلا.
 
 نصــــــــــــــوص الـــدســــــــــــــتور الغـــذائي التـــاليـــة املتعلقـــة  2ن هليئـــة الـــدســــــــــــــتور الغـــذائيوقـــد اعتمـــدت الـــدوراتن األخريات -8

 ابملنتجات السمكية:
 

) يف ما يتعلق ابإلرشــادات CXC 52-2003مراجعة مدونة املمارســات بشــأن األمساك واملنتجات الســمكية ( •
ب اعتبارها جي داء حتفظات من بعض البلدان حول قائمة األنواع الســــمكية اليتاخلاصــــة ابهليســــتامني، مع إب

منتجة للهيســـــــــــــتامني. وســـــــــــــتبقى القائمة مفتوحة إىل أن تدعم املزيد من البيا�ت إدراج أنواع أخرى منتجة 
للهيستامني. وسيتم نشر اإلرشادات عندما تنهي جلنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية عملها بشأن 

 ات السمكية.اهليستامني يف مدونة املمارسات بشأن األمساك واملنتج
وقد مت اعتماد احلدود القصــــــــوى اجلديدة مليثيل الزئبق يف بعض أنواع الســــــــمك (األمساك املفرتســــــــة، والتونة،  •

، والقرش)، مع حتفظــات من العــديــد من البلــدان اليت أعربــت عن عــدم موافقتهــا على ومرلنيواألبراميس، 
                                                      

 )2019و 2018الدوراتن احلادية واألربعون والثانية واألربعون هليئة الدستور الغذائي ( 2
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القصــــــــوى  ابمللواثت يف األغذية يف مراجعة احلدودالتغيريات. وميكن أن تنظر جلنة الدســــــــتور الغذائي املعنية 
للتونة يف ضوء البيا�ت اإلضافية بعد ثالث سنوات. ومت إنشاء جمموعة عمل إلكرتونية إلعداد ورقة مناقشة 

 حول أنواع مسكية إضافية.
ة ابلســـلمون املعّلبلبشـــأن املواد املضـــافة إىل األغذية األقســـام املنقحة  • ؛ (CXS 3-1981)لمواصـــفات اخلاصـــّ

؛ وحلم ســــــــــــــرطان (CXS 70-1981)؛ والتونة والبونيتو املعلبة(CXS 37-1991)واجلمربي أو األربيان املعلب
؛ واألمساك (CXS 94-1981)؛ والسردين املعّلب واملنتجات من نوع السردين(CXS 90-1981)البحر املعّلب
 CXS)اجملفف من نوع الغادســــّيات ؛ والســــمك املمّلح والســــمك املمّلح(CXS 119-1981) الزعنفية املعّلبة

؛ والبســـــــــكويت اهلش املصـــــــــنوع من األمساك (CXS 189-1993)؛ وزعانف مسك القرش اجملففة(167-1989
األنشـــوجة اململحة اجملففة ؛ و(CXS 222- 2001)البحرية وأمساك املياه العذبة والقشـــر�ت واحملار�ت الرخوية

؛ (CXS 244-2004) ة اململحة ومسك اإلســــــــــربط اململح؛ والرجنة األطلســــــــــي(CXS 236- 2003)املســــــــــلوقة
واألمساك املدّخنة واألمساك   (CXS 302-2011)؛ وصلصة السمك(CXS 291- 2010)وكافيار مسك اخلفش

 .(CXS 311-2013)مدخنة املذاق واألمساك اجملففة املدخنة
 اجلديدة ملخلفات األموكسيسيلني واألمبيسيلني ولوفينورون. القصوى احلدود •

 
 وتشمل النصوص األخرى ذات الصلة املعتمدة، واليت ال تقتصر فقط على املنتجات السمكية، ما يلي: -9
 

للوقاية واحلّد من تلوث األغذية واألعالف ابلديوكســـــــــــــينات، وثنائيات الفينيل متعددة  املمارســـــــــــــاتمدونة  •
 ).CXC 62-2006 (ة ابلديوكسنيالكلور الشبيهة ابلديوكسني، وثنائيات الفينيل متعددة الكلور غري الشبيه

 ).CXS 1-1985وسيم األغذية املعبأة مسبقاً: حتديد التاريخ (تالعامة املتعلقة ب املواصفةمراجعة  •
 واخلطوط التوجيهية لتقييم برامج ضمان الطرف الثالث الطوعية واستخدامها. املبادئمشروع  •

 
 3املقدمة من هيئة الدستور الغذائي وجلا�ا.ميكن االطالع على مزيد من املعلومات يف التقارير  -10

 
 التغيريات ذات الصلة يف اللوائح من بعض البلدان املستوردة الرئيسية

 
 االحتاد األورويب

"الضــــوابط الرمسية وغريها من األنشــــطة الرمسية املنفذة لضــــمان  2017/625 (EU)تتناول الئحة الضــــوابط الرمسية  -11
"ومتثل .واألعالف والقواعد املتعلقة بصــحة احليوان ورفاهه، وصــحة النبااتت ومنتجات وقاية النبااتت األغذيةتطبيق قانون 

هذه اللوائح توســــعاً كبرياً يف الضــــوابط الرمسية وتنص على هياكل حتكم أكثر تناســــقاً وتوحيداً يف خمتلف القطاعات، مبا يف 
، وســـــــــتحل حمل 2019يز التنفيذ يف ديســـــــــمرب/كانون األول ذلك مصـــــــــايد األمساك. وســـــــــتدخل غالبية اللوائح اجلديدة ح

 2022.4. وستدخل األجزاء املتبقية حيز التنفيذ يف ديسمرب/كانون األول 882/2004 (EU)الالئحة 

 

                                                      
3 codexalimentarius/en/-who-http://www.fao.org/fao 
 للحصول على تفاصيل حول اجلدول الزمين للتطبيق، يرجى الرجوع إىل: 4

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/oc_application_timeline_20170407.pdf  

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/oc_application_timeline_20170407.pdf
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وتشــمل العناصــر اجلديدة يف اللوائح ما يلي: توســيع نطاق تغطية الســلســلة الغذائية أبكملها؛ وز�دة الشــفافية يف  -12
أنشــطة الرقابة الرمسية اليت تقوم هبا الســلطات املختصــة، مبا يف ذلك احتســاب رســوم الضــوابط الرمسية؛ وقواعد أكثر حتديداً 

ألعضــاء أبداء ضــوابط منتظمة وغري معلنة، قائمة على املخاطر؛ وعقوابت الســتهداف االحتيال، تشــمل التزامات الدول ا
مالية تســـــتهدف الســـــلوك االحتيايل، الذي يعكس امليزة االقتصـــــادية اليت اكتســـــبها اجلاين؛ وقواعد أقوى بشـــــأن املســـــاعدة 

ددات معدلة ســـترياد مع تر اإلدارية والتعاون بني األعضـــاء يف حاالت عدم االمتثال عرب احلدود؛ وإطار مشـــرتك لضـــوابط اال
حبســــــــــــب املخاطر جلميع عمليات فحص االســــــــــــترياد؛ واســــــــــــتبدال نقاط التفتيش احلدودية احلالية ونقاط الدخول احملددة 

دارة متكاملة وتشكيل نظام إلشحنات من البلدان الثالثة؛ بوحدات مراقبة احلدود؛ واستخدام وثيقة دخول صحية مشرتكة 
الكمبيوتر احلالية واملســــــــــتقبلية. كما يوضــــــــــح اإلطار التنظيمي اجلديد قواعد تعاون األعضــــــــــاء للمعلومات لربط مجيع نظم 
 واملساعدة اإلدارية، ويعززها.

 
 كندا

�جــًا قــائمــًا على املخــاطر يف  5تبنــت الوكــالــة الكنــديــة لفحص األغــذيــة، مبوجــب لوائح الغــذاء اآلمن للكنــديني، -13
ديدة عمليات االســترياد احلالية. ومن الضــروري أن يعتمد املســتوردون املتطلبات اجلعمليات التفتيش، أدى إىل تغيريات يف 

 ، وأن ميتثلوا هلا.2019يناير/كانون الثاين  15اليت دخلت حيز التنفيذ يف 
 

تشـــــــــمل التعديالت الرئيســـــــــية لعمليات اســـــــــترياد األمساك التابعة للوكالة الكندية لفحص األغذية، تغيريات على  -14
تفتيش اخلاصــة وعمليات ال ؛ذلكاملرتبطة بالشــحنات؛ وتراخيص املســتورد ورســوم االســترياد  واإلفراج عنإشــعار االســترياد 

 وردونومبوجب لوائح الغذاء اآلمن للكنديني، ســيســتخدم املســت ابلوكالة الكندية لفحص األغذية؛ وطلبات إعادة التفتيش.
ســـــــــمح ا يمملتبادل البيا�ت اإللكرتونية بشـــــــــأن اإلخطار عن االســـــــــترياد واإلفراج عن الشـــــــــحنات  –�ج النافذة الواحدة 

الكندية الة مطلوبة من قبل الوك األمساك شــعارات اســتريادإابإلخطار قبل أو يف وقت االســترياد. وعالوة على ذلك، مل تعد 
، ومبجرد اإلفراج عنها من قبل وكالة خدمات احلدود الكندية، ميكن اتلفحص األغذية للحصول على اإلفراج عن الشحن

توزيع الشحنات على الفور. وإن إعالن االسترياد، وقت االسترياد، هو اآلن الشرط الوحيد. كما ابتعدت اللوائح اجلديدة 
للوكالة  لتابعةا ترياد األمساك، مبا أن متطلبات وطبيعة أنشـطة التحقق من االمتثالتراخيص اسـ يفسـتويني وجود مأيضـاً عن 

الكندية لفحص األغذية ختتلف عند كل مستوى. ومت استبدال بر�مج إدارة جودة االسترياد والرتاخيص األساسية برتخيص 
ة على تبدال عمليات التفتيش اإللزاميشـــــــــرط وجود خطة مراقبة وقائية. وســـــــــيتم اســـــــــواحد للوائح الغذاء اآلمن للكنديني و 

االمتثال  نماملنتجات، واليت يتم تشــــــــــــــغيلها بواســــــــــــــطة قائمة التفتيش اإللزامية وقائمة التفتيش املعززة، بعمليات التحقق 
 على خطة املراقبة الوقائية للمستورد. يتم إجراؤهااليت املستمرة، و 

  

                                                      
5 rsac.com/-https://sfcr 

https://sfcr-rsac.com/
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 اليت تقدمها منظمة األغذية والزراعة املشورة العلمية والتوجيهات السياساتية
 

 7 إطار املادة يف الصـــمامات احلاجة إىل وضـــع توجيهات دولية لتنفيذ برامج إصـــحاح الرخو�ت الثنائية مت حتديد -15
بلداً من البلدان الرئيسـية  15من مدونة الدسـتور الغذائي للممارسـات املتعلقة ابألمساك واملنتجات السـمكية من قبل ممثلي 

ملنتجة واملتاجرة املشــاركة يف حلقة العمل الدولية الثانية بشــأن إصــحاح األمساك الصــدفية الرخوية اليت عقدت يف نيوبورت، ا
. ودعمــت الــدورة الثــالثــة والثالثون للجنــة الــدســــــــــــــتور الغــذائي املعنيــة األمســاك 2012الوال�ت املتحــدة األمريكيــة، يف عــام 

 ة املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك، وضع التوجيهات الدولية منواملنتجات السمكية، واللجنة الفرعي
الصــــــــــــحة العاملية. ومت وضــــــــــــع التوجيهات من قبل فريق من اخلرباء الدوليني الذين  ومنظمةجانب منظمة األغذية والزراعة 

وضـــــــع اخلطوط  . واســـــــتفادت عمليةالصـــــــمامات ميثلون مناطق جغرافية خمتلفة وممارســـــــات خمتلفة إلنتاج الرخو�ت الثنائية
التوجيهية من التشاور مع جمموعة أكرب من اخلرباء وأصحاب املصلحة الذين حضروا املؤمتر الدويل املعين إبصحاح األمساك 

. واســــتكملت 2017، ويف غالواي، أيرلندا، يف عام 2015فاراس، شــــيلي، يف عام  الصــــدفية الرخوية، الذي عقد يف بويرتو
توجيهات الفنية لتطوير جوانب املنطقة املتنامية لربامج إصـــــحاح الرخو�ت الثنائية الصـــــمامات"، وهي متاحة على موقع "ال

وتعمل إدارة مصــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف منظمة األغذية والزراعة حالياً على وضــــــع  6منظمة األغذية والزراعة.
 7برامج إصحاح الرخو�ت الثنائية الصمامات لألعضاء، والوحدة األوىل متوفرة اآلن.مواد للتعلم اإللكرتوين لدعم تنفيذ 

 
وأشــــارت جلنة الدســــتور الغذائي املعنية بنظافة األغذية، يف دورهتا الثامنة واألربعني، إىل أمهية نوعية املياه يف إنتاج  -16

ىل ة تقدمي اإلرشـــادات للســـيناريوهات اليت أشـــري فيها إاألغذية، وطلبت من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـــحة العاملي
اســــــتخدام "املياه النظيفة" يف نصــــــوص الدســــــتور الغذائي، وال ســــــيما مياه الري، ومياه البحر النظيفة، وإعادة االســــــتخدام 

اه بشأن احلاالت اليت يكون من املناسب فيها استخدام "امليجرى التماس املشورة إىل ذلك، ضافة إو املعاجلة. اآلمن للمياه 
 منظمة األغذية اء املشــــــرتك بنيامهت إدارة مصــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف املنظمة يف اجتماع اخلرب ســــــو النظيفة". 

 املشــــورة بشــــأن لتقدميوالزراعة ومنظمة الصــــحة العاملية بشــــأن ســــالمة وجودة املياه املســــتخدمة يف إنتاج األغذية وجتهيزها، 
قرير املشـــرتك الصـــادر وســـيوفر الت املســـائل املتعلقة ابســـتخدام مياه البحر وإدارة املياه ملصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية.

عن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـــــــحة العاملية األســـــــاس لتوجيه إعداد نصـــــــوص الدســـــــتور الغذائي املناســـــــبة وتقدمي 
 املشورة إىل األعضاء.

 
 األغذية ت يفيف الدورة احلادية عشرة للجنة الدستور الغذائي املعنية ابمللواث Ciguateraومتت مناقشة التسمم ابلــــ -17

). ووافقت اللجنة على طلب مشـــــــــورة علمية من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـــــــــحة العاملية 2017(أبريل/نيســـــــــان 
للســــــماح بتطوير خيارات مناســــــبة إلدارة املخاطر. وعلى وجه اخلصــــــوص، تضــــــمنت املشــــــورة العلمية املطلوبة من منظمة 

(التقييم الســـــمي وتقييم التعرض)،  ciguatoxinsا يلي: التقييم الكامل لســـــموم العاملية م الصـــــحةاألغذية والزراعة ومنظمة 
مبا يف ذلك التوزيع اجلغرايف ومعدل املرض، واملتجانســات، وطرق الكشــف؛ وبناًء على ذلك، التوجيه لوضــع خيارات إدارة 

ملشــــــرتك الصــــــادر عن منظمة األغذية ، وســــــيوفر التقرير ا2018املخاطر. ومت عقد اجتماع اخلرباء يف نوفمرب/تشــــــرين الثاين 
 والزراعة ومنظمة الصحة العاملية األساس لتوجيه إعداد نصوص الدستور الغذائي املناسبة وتقدمي املشورة إىل األعضاء.

 
                                                      

6 http://www.fao.org/3/CA1213EN/ca1213en.pdf 
7 rning.fao.org/course/view.php?id=481https://elea 
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الوكالة الدولية و  ُعقد االجتماع التقين املشـــــــــرتك الثاين للجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية التابعة لليونيســـــــــكو، -18
للطاقة الذرية، ومنظمة األغذية والزراعة، ومنظمة الصــــــحة العاملية، حول وضــــــع اســــــرتاتيجية عاملية مشــــــرتكة بني الوكاالت 

ـــــــ . وكان الغرض من 2018، يف مو�كو، يف خمتربات البيئة التابعة لوكالة الطاقة الذرية، يف أبريل/نيسان Ciguateraبشأن الـ
تغطي حتسني ما يلي: (أ) الكشف عن الكائنات  Ciguateraهذا احلدث، هو وضع اسرتاتيجية منسقة ملعاجلة التسمم ابلـــ

الكشــــــــــــــف عن الســــــــــــــموم يف خال� و ورصــــــــــــــدها، وكذلك التنبؤ ابملخاطر؛ (ب)  Ciguatoxinsاحلية املثلوثة بســــــــــــــموم 
Dinoflagellate  (ج) يا�ت الوابئية واإلبالغ عنها وتقييمها.مجع البو وأنسجة السمك؛ 

 
كما أن إدارة مصــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف املنظمة تقدم املشــــــــــــورة إىل جمموعات العمل اإللكرتونية  -19

ذية غخلطوط التوجيهية بشـــأن االعرتاف بتكافؤ النظم الوطنية للرقابة على األاالتابعة للدســـتور الغذائي وذات الصـــلة مثل: 
شــــــأن النهج توجيهات ببشــــــأن االســــــتخدام الالورقي للشــــــهادات اإللكرتونية؛ وال والتوجيهات؛ واحلفاظ على هذا التكافؤ

تقبلي على ة؛ والعمل املســالتنظيمية ملخططات الطرف الثالث لضــمان ســالمة األغذية واملمارســات العادلة يف جتارة األغذي
مدونة  ؛ والتوجيهات بشــــــــأن مراقبة اهليســــــــتامني يفCCCF 12 –مساك األخرى احلدود القصــــــــوى مليثيل الزئبق يف أنواع األ

) وخطط أخذ العينات للهيســـــــــــتامني يف CAC/RCP 52-2003املمارســـــــــــات اخلاصـــــــــــة ابألمساك واملنتجات الســـــــــــمكية (
مليكروابت ا للحّد من املقاومة ملضــاداتاملمارســات مواصــفات األمساك واملنتجات الســمكية؛ ومشــروع تنقيح مقرتح ملدونة 

 ).CXC 61-2005واحتوائها (
 

وتعمل املنظمة عن كثب مع شركاء رئيسيني مثل املنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية، وشركاء  -20
ة وقد قامت إدارة مصـــــــايد األمساك وتربيآخرين، لالســـــــتجابة على املســـــــتوى العاملي خلطر مقاومة مضـــــــادات امليكروابت. 

 نظمة اخلاصـــة ابلكشـــف عن األمساك القائم على املخاطر،املاملائية يف منظمة األغذية والزراعة بتحديث إرشـــادات األحياء 
ذات الصــــــــلة من أجل إدراج مقاومة مضــــــــادات امليكروابت كخطر حمتمل يف املنتجات الســــــــمكية لرتبية  الفصــــــــوللتنقيح 

ادات هية للدستور الغذائي اخلاصة بتحليل خماطر مقاومة مضاألحياء املائية، وحتديث النص ليشمل أحكام اخلطوط التوجي
 ).CAC/GL 77-2011امليكروابت اليت حتملها األغذية (اخلطوط التوجيهية للدستور الغذائي 

 
تشـــكل الطحالب الضـــارة أحد أهم الشـــواغل املتعلقة بســـالمة األغذية يف قطاعي مصـــايد األمساك وتربية األحياء  -21

قدت منظمة األغذية وهلذا السبب، ع انتشرت بكثرة وبشكل واسع بسبب تغري املناخ واإلفراط يف إثراء املياه.املائية، وقد 
والزراعة وفريق اخلرباء املعين ابجلوانب العلمية حلماية البيئة البحرية حداثً خاصـــــــــــاً بعنوان "التكاثر الطحليب الضـــــــــــار واألمن 

ناخ". ومجعت هذه اجللســـــة بني خرباء دوليني وخمتلف منظمات األمم املتحدة الغذائي وســـــالمة األغذية يف ســـــياق تغري امل
األوقيانوغرافية احلكومية الدولية التابعة لليونيســــــــــــــكو والوكالة الدولية للطاقة الذرية، و�قشــــــــــــــت املعرفة العلمية مثل اللجنة 

مة غذية. ويف هذا الصــــــــدد، تعمل منظاملوجودة بشــــــــأن التكاثر الطحليب الضــــــــار وأتثريه على األمن الغذائي وســــــــالمة األ
األغذية والزراعة واللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية التابعة لليونيســــــكو بشــــــكل مشــــــرتك إلنشــــــاء نظام عاملي لإلنذار 
املبكر بشأن سالمة األغذية من أجل أحداث التكاثر الطحليب الضار والسموم البحرية، ابستخدام قاعدة بيا�ت أحداث 

 كأساس لبدء هذا العمل. 8ةالب الضار الطح
 

                                                      
8 http://haedat.iode.org/ 
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ملصـــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية  627، نشـــــــــــــرت منظمة األغذية والزراعة الورقة الفنية رقم 2018ويف عام  -22
وتربية األحياء املائية"، اليت تقدم جمموعة من تدابري التكيف مع ســــــــــالمة  األمساكبشــــــــــأن "آاثر تغري املناخ على مصــــــــــايد 

األغذية واملمارســـــــــــــات اجليدة وحلول التأهب حلاالت الطوارئ لقطاع مصـــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية، واليت ميكن 
 استخدامها كتوجيه بشأن السياسات لألعضاء.

 
أن تعمــل 9 حتقيق األمن الغــذائي والنمو األزرق،جمــال احمليطــات من أجــل  وطلــب مؤمتر القمــة العــاملي للعمــل يف -23

منظمة األغذية والزراعة مع املنظمة البحرية الدولية وبر�مج األمم املتحدة للبيئة، إىل جانب فريق اخلرباء املشــــــــــــــرتك املعين 
 البيئة البحرية، وتقدمي يف يئيات البالســــــــــــتيكجبز مية حلماية البيئة البحرية، لتحســــــــــــني قاعدة املعارف املتعلقة لابجلوانب الع

ة وطُلب من املنظمة املســـامهة حتديداً يف ما يتعلق مبصـــايد األمساك وتربي املشـــورة يف جمال الســـياســـات بشـــأن هذا املوضـــوع.
وان نوقد عملت املنظمة عن كثب مع الشــــــــركاء الرئيســــــــيني واألوســــــــاط األكادميية، مما أســــــــفر عن تقرير بع األحياء املائية.

املمارســات للحد تضــمن جمموعة من التوصــيات وأفضــل  10"جزيئيات البالســتيك يف مصــايد األمساك وتربية األحياء املائية"
من أثر اجلزيئات البالســــتيكية احملتمل على جمموعات األمساك وأرصــــدهتا، وعلى املســــائل املرتبطة بســــالمة األغذية الناشــــئة 

 .عن استهالك األغذية البحرية
 

 يف منظمة األغذية والزراعة لبناء القدراتالتطورات األخرية 
 سالمة األمساك وجودهتايف جمال 

 
 واصلت املنظمة أنشطتها لبناء القدرات يف جمال سالمة األمساك وجودهتا من خالل ما يلي: -24

 
للوفاء مبتطلبات الســـوق الرئيســـية، وتنفيذ متطلبات الصـــحة والصـــحة النباتية واالمتثال هلا  11دعم األعضـــاء •

  من خالل املساعدة يف تنفيذ مواصفات ونصوص الدستور الغذائي؛
لنشــر متطلبات الوصــول إىل األســواق املتعلقة بســالمة األغذية  12تنظيم برامج تدريبية مع مؤســســات أخرى •

  ع والتوسيم؛وجودهتا وإمكانية التتب
13دعم تنظيم الدورات واملؤمترات الدولية، وتعزيز مشاركة البلدان النامية؛ •

F 
على موقع   15مبــــــا يف ذلــــــك الرفض على احلــــــدود،  14،ل املتطلبــــــات التنظيميــــــةو نشــــــــــــــر املعلومــــــات ح •

GLOBEFISH.  
  

                                                      
9 http://www. globaloceansactionsummit.com/ 

10  i7677e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
 �م، وزامبيا. املتحدة، والفلبني، واتيلند، وأوكرانيا، وفيتبنغالديش، وغينيا االستوائية، وإريرت�، ووال�ت ميكرونيز�  11
 تربية األحياء املائية.مركز علوم البيئة ومصايد األمساك و على سبيل املثال، املركز الدويل للدراسات الزراعية املتقدمة يف منطقة البحر األبيض املتوسط، و  12
د ة" الذي ينعقد كل ســــنتني وجيمع بني اجلهات التنظيمية وأجهزة إصــــدار الشــــهادات اخلاصــــة مبصــــايعلى ســــبيل املثال، "املؤمتر العاملي لألغذية البحري13 

 األمساك وتربية األحياء املائية وممثلي قطاع جتهيز األمساك ومفتشي األمساك وخدمات إصدار الشهادات من البلدان الرئيسية.
14 action/globefish/countries/en/-http://www.fao.org/in 
15 rejections/en/-action/globefish/border-http://www.fao.org/in 

http://www.fao.org/3/a-i7677e.pdf
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 التطورات األخرية املتعلقة ابلفاقد واملهدر من األمساك
 

من األغذية (التخلص أو االســــــــــــــتخدام البديل "غري ص يف كمية أو نوعية األغذية) واملهدر قحيدث الفاقد (الن -25
يف معظم ســــــالســــــل إنتاج األمساك، إن مل ميكن يف  16الغذائي" لألغذية اآلمنة واملغذية املخصــــــصــــــة لالســــــتهالك البشــــــري)

ن األغذية أكثر أصبح احلّد من الفاقد واملهدر موقد  أثناء الصيد والتفريغ والتوزيع واملعاجلة والتسويق واالستهالك. مجيعها،
أمهية مع تزايد الطلب على األمساك كغذاء. وهلذا الســــــبب، تســــــعى إدارة مصــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف املنظمة 

ر اإلرشادات يبناء القدرات ونشر املعلومات واملشاركة يف تطو  توفريابستمرار إىل إدخال حتسينات يف هذا اجملال من خالل 
 واألدوات الدولية.

 
، أطلقت منظمة األغذية والزراعة مستودعاً على اإلنرتنت للمعلومات املتعلقة ابلفاقد واملهدر من 2019ويف عام  -26

حد الردود على التوصية الصادرة عن الدورة الثانية والثالثني للجنة مصايد األمساك الختاذ أهذه املبادرة وكانت  17األغذية.
إجراءات للحّد من الفاقد واملهدر من األغذية يف قطاعي مصــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية. ويشــــــري املســــــتودع إىل أن 

، وتطبيق التكنولوجيا واملهارات واملعارف املناســـــــــــبة حلول الفاقد واملهدر من األغذية تعتمد على مزيج من الســـــــــــياســـــــــــات
 ظيمية، واإلنصاف االجتماعي واجلنساين، والروابط اجليدة.واخلدمات والبنية التحتية، والبيئة التن

 
يتم تطوير دورات التعلم اإللكرتوين اليت حتدد وتريهتا ذاتياً، وتركز كل منها على جماالت مواضــــــــــــــيعية خمتلفة لبناء  -27

رب يتعلق ابلفاقد واملهدر من األغذية بشكل فعال من حيث التكلفة. وسيتم تقدمي الدورات ع املعرفة وتوسيع نطاقها يف ما
وســـــــــــــيتم تقدميها جما�ً ابعتبارها منفعة عامة  18اإلنرتنت، من خالل مركز التعليم اإللكرتوين التابع ملنظمة األغذية والزراعة،

لفاقد واملهدر من على اإلنرتنت اخلاص اب املوردعرب  العاملي على املســـــــــتوىعاملية. وســـــــــيتم أيضـــــــــاً توفري الدورات التدريبية 
 19.األغذية يف سالسل قيمة األمساك

 
وتدعم إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف املنظمة شعبة اإلحصاءات يف املنظمة لتطوير أساليب فعالة  -28

، الذي من أهداف التنمية املســـــتدامة 3-12املقصـــــد من حيث التكلفة جلمع البيا�ت عن البلدان اليت تســـــعى إىل رصـــــد 
مبقدار النصف،  عاملية على صعيد أماكن البيع ابلتجزئة واملستهلكنيختفيض نصيب الفرد من النفا�ت الغذائية اليتطلب "

". 2030 واحلد من خســائر األغذية يف مراحل اإلنتاج وســالســل اإلمداد، مبا يف ذلك خســائر ما بعد احلصــاد، حبلول عام
 لدان خمتارة.اد يف بومن املخطط إجراء اختبار ميداين للخطوط التوجيهية اجلديدة لقياس الفاقد من األمساك بعد احلص

 
، يركز كل منهما على حتديد الفاقد 2019يف عام عن مصـــــــايد األمساك للمنظمة ن يومن املقرر إصـــــــدار منشـــــــور  -29

واملهدر من األغذية لنشــر معلومات فريدة عن الفاقد واملهدر من األغذية، وفقدان معدات الصــيد، وابلتايل تســهيل عملية 
وتنفيذها. ويعتمد هذان املنشــــوران على الدراســــات اليت تشــــرف عليها املنظمة يف إطار صــــنع القرار وصــــياغة الســــياســــات 

 بر�مج تقييم الفاقد واملهدر من األغذية واحلّد منهما يف حوض األمازون واهلند.

                                                      
16 waste/en/-loss-food-http://www.fao.org/platform 
17 chains/en/-value-fish-in-http://www.fao.org/flw 
18 https://elearning.fao.org/ 
19 chains/en/-value-fish-in-http://www.fao.org/flw 

http://www.fao.org/flw-in-fish-value-chains/en/
http://www.fao.org/flw-in-fish-value-chains/en/

