
    COFI/AQ/V/2010/Inf.7 
July 2010 

 

من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على  ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة
 . المناخ

 . ويرجى من السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
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 فأل المرفق

 المشاورة التقنية عن الخطوط التوجيهية الفنية
  المائيةء لتربية األحياتإلصدار الشهادا

 2010 شباط/فبراير 19-15  إيطاليا،روما،

 المؤقت األعمال جدول
 

 2010شباط / فبراير15االثنين، 
 9.30 

 
1
 

 ةي التقنةرمشاوال حافتتا -

2
 

 سالرئي بانتخا -

3
 

 المشاورة التقنية توترتيبا لاألعما جدول اعتماد -

4
 

 رانتخاب نّواب الرئيس وتعيين المقر -

5
 

  إعداد األمانةن مضعر:  الخطوط التوجيهية الفنيةعمشرو حالة -

 الشهادات لتربية األحياء المائية  الخطوط التوجيهية الفنية إلصدارعمشرو ةدراس -6
 واستعراضه
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 جيم المرفق

 المشاورة التقنية عن الخطوط التوجيهية الفنية
  المائيةء لتربية األحياتإلصدار الشهادا

 2010 شباط/فبراير 19-15  إيطاليا،روما،

 شهاداتال إلصدار الفنية التوجيهية لخطوطل المعّدلشروع الم
 تربية األحياء المائيةل

 
 خلفيةال

 
 نموا قويا ويوفر آمّيات متزايدة من األسماك ألحياء المائيةالعالمي من تربية انتاج اإليشهد  -1

لها أن لالستهالك البشري، وهي نزعة من المتوقع األخرى المخصصة واألغذية المائية 
 على تلبية الحاجة المتزايدة لألغذية المائية قادرمع أن نمو تربية األحياء المائية و. تستمّر

، والحد من الفقر، وبشكل عام في تحقيق التنمية ائيتحقيق األمن الغذوعلى المساهمة في 
هذا ن ثمة إدراآا متزايدا لضرورة تحسين إدارة إالمستدامة واألهداف اإلنمائية لأللفية، ف
 .القطاع من أجل التوصل إلى هذه القدرة

 
ت  قطاعا منتجا ألنواع آثيرة يشمل نظما مختلفة ومواقع ومنشآتربية األحياء المائيةعتبر ُت -2

من الظروف في ظّل مجموعة واسعة وممارسات وعمليات ومنتجات مختلفة، ويجري 
 .السياسية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية

 
، الشواغل والمصالح تربية األحياء المائية، في الجهود المبذولة لتنمية ىينبغي أن تراع -3

شجع المسؤولية االجتماعية  الموارد، وأن تالذين يفتقرون إلى المستزرعينالخاصة لصغار 
 وغيرهم من صغار أصحاب الشأن في  المستزرعين إدخال صغارمن أجلللشرآات 

وينبغي أال تقيم نظم إصدار الشهادات عقبات أمام التجارة وأال تستبعد . سالسل السوق
 . من سالسل السوقالمستزرعين المائيينمنتجات صغار 

 
  هذا ترافق مع ظهور مخاوف، ولكّنبية األحياء المائيةفي قطاع ترتجارة النتاج واإلازداد  -4

وقد تم . والمستهلكينالمحلية  على البيئة والمجتمعات ة المحتملة السلبياتحول التأثير
وُيعتبر حاليًا .  ووضعت حّيز التنفيذ بالفعلللكثير من هذه المسائلالتوصل إلى حلول 

من قدر اإلمكان ترتكز على السوق للحد ِعدة واأداة تربية األحياء المائية  شهادات استخدام
الثقة في عملية تعزيز التأثيرات السلبية المحتملة، وزيادة المنافع االجتماعية واالستهالآية و

 .في قطاع تربية األحياء المائيةتسويق النتاج واإل
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بية األحياء ترصحة الحيوانات المائية وسالمة األغذية المرتبطة بالمتعلقة بمسائل ال مع أّن -5
 جوانب الرفق فإّن آانت خاضعة للشهادات واالمتثال الدولي لسنوات عديدة، المائية

 .لشهاداتل أو لالمتثاللم تكن خاضعة واالقتصادية بالحيوان والمسائل البيئية واالجتماعية 
 

 النطاق
 
دات شهاال نظم موثوقة إلصدار ابتكارهذه الخطوط التوجيهية إرشادات من أجل  عطيت -6

 .ة وتنظيمها وتنفيذهايلتربية األحياء المائ
 
الخطوط التوجيهية سلسلة من المسائل التي ينبغي اعتبارها ذات صلة بإصدار تتناول [ -7

سالمة ) ب(والرفق بالحيوان، الحيوان صحة ) أ(: ، وتشمللتربية األحياء المائيةشهادات ال
بتربية المرتبطة االقتصادية وماعية الجوانب االجت) د(التكامل البيئي و) ج(األغذية، 

لتربية  شهاداتالويفضل أن يعالج نظام إصدار  بإمكان إصدار شهادة. األحياء المائية
أو واحدة  أن تعالج األحياء المائية . آحد أدنى)ج( و)ب( و)أ(والبنود   جميع هذه المسائل

.]منها فقط 
 
 على ثالثة عوامل هي االستدامة االجتماعية لتربية األحياء المائيةتتوقف التنمية المستدامة  -8

 . بصورة تناسبيةواالقتصادية والبيئية، وينبغي معالجتها جميعًا
 
ة قيمال وسلسلة تربية األحياء المائيةهناك إطار قانوني وطني ودولي واسع لمختلف جوانب  -9

، وسالمة مسائل آمكافحة أمراض الحيوانات المائيةعددًا من اليغطي وهو ، الخاصة بها
 خاصة بالنسبة بصرامتها تشريعات الوتتمّيز. بيولوجياألغذية، والمحافظة على التنوع ال

 المعتمدة المختصةالسلطات عادة تكون و. ها واستيرادهاوتصديرالمنتجات المائية لتجهيز 
بعض وقد ال تخضع .  اإللزامية المحلية والدوليةتشريعاتمؤهلة للتحقق من تطبيق ال

 لهذا اإلطار بصورة  واالقتصاديةاالجتماعيةوالجوانب ألخرى آاالستدامة البيئية المسائل ا
 من خاللها اإلدارة  آوسيلة تثبتلحصول على الشهادة طوعًالفرصة ال تيحإلزامية وت
 .ةيما من نظم تربية األحياء المائنظام المسؤولة ل

 
 رئيسية  من ثالثة عناصرالمائيةلتربية األحياء شهادات التتألف النظم الموثوقة إلصدار  -10

 تغطي الخطوط التوجيهية ،وبالتالي. إصدار الشهادة) 3(االعتماد؛ و) 2(؛ اييرالمع) 1(: هي
 :ما يلي

  ؛هاوإعادة النظر فيمعايير إصدار الشهادات عملية إعداد المعيار المطلوب لوضع 
 لشهادات؛نظم االعتماد الضرورية لتوفير اعتراف رسمي لجهاز مؤهل إلصدار ا 
  معايير إصدار الشهاداتلأجهزة إصدار الشهادات المطلوبة للتحقق من االمتثال. 

 
التي نّصت شروط ل لصدار الشهادات وفقًاًا إل نظامات مؤهلة أن تضع وتنفذبإمكان أي آيان -11

هيئات مختلفة منها الحكومات أن تكون هذه الكيانات يمكن لو. هذه الخطوط التوجيهيةعليها 
مجموعات القطاع الخاص  وأالمنظمات غير الحكومية  وأ لمنظمات الحكومية الدوليةا وأ
 التي تجمعات أو الاألهلية ماتينظت الوأ) جمعيات اإلنتاج أو التجارة، على سبيل المثال(

لهذه ًا مباشر بوصفها مستخدما بعض أو آافة مجموعات األطراف المعنية، تتألف من
لخطوط التوجيهية معلومات عن الترتيبات المؤسسية توفر او. الخطوط التوجيهية

 ال سيما بما فيها شروط الحوآمة، تربية األحياء المائيةلشهادات ال إلصدار والتنظيمية
 .المصالحفي تضارب حدوث بغرض تجنب 
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 مصطلحات وتعريفات
 

دار صإل هذه الخطوط التوجيهية الدولية ألغراض المصطلحات والتعريفات التالية تسري -12
 المواد من هذه المصطلحات والتعريفات وقد ُأخذت. لتربية األحياء المائيةشهادات ال

، والمنظمة الدولية على سبيل المثال، منظمة األغذية والزراعةومنها (الموجودة المعتمدة 
والخطوط  ،المنظمة العالمية لصحة الحيوانوالدستور الغذائي، هيئة للتوحيد القياسي، و

مدونة السلوك ومنظمة األغذية والزراعة، الصادرة عن لتوسيم اإليكولوجي ل التوجيهية
 أو )مصادر آثيرة أخرىمنظمة األغذية والزراعة، والصادرة عن لصيد الرشيد بشأن ا

األطراف المعنية أثناء عملية إعداد هذه الخطوط فضًال عن مساهمات ، انبثقت عنها
 .التوجيهية

 
 االعتماد

. 

 ) مع تعديلهISO/IEC Guide 2:1996, 12.11 المعيار(
 

 جهاز االعتماد
. 
 )ISO Guide 2, 17.2 المعيار(

 
 نظام االعتماد

. 

 )ISO Guide 2, para. 17.1 المعيار(
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 حياء المائيةتربية األ
. 

 استنادا إلى قائمة مصطلحات منظمة األغذية والزراعة لتربية األحياء المائية، مع تعديلها(
/aquaculture/glossary/fi/org.fao.www://http( 

 
 المراجعة

. 

نظم التفتيش ذات غذائية والوالصادرات واردات للالمبادئ الخاصة بإصدار الشهادات (
 )CAC/GL 20 ،الصادرة عن الدستور الغذائيالصلة 

 
 إصدار الشهادات

. 

واردات للالمبادئ الخاصة بإصدار الشهادات ؛ ISO Guide 2، 15-1-2 ُمعّدل استنادا إلى(
توسيم ؛ الخطوط التوجيهية للCAC/GLL 20، نظم التفتيش ذات الصلةالغذائية ووالصادرات 
 ).اإليكولوجي

 
 إصدار الشهاداتمعني بجهاز أو آيان 

. 

 )ISO Guide 2، 15-2 استنادا إلى(
 

 نظام إصدار الشهادات
. 

لتربية شهادات ال الخبراء األولى بشأن إصدار من تقرير حلقة عملبتصّرف مقتبس (
 )2007آذار /، تايلند، مارسبانكوك األحياء المائية التي ُعقدت في
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 سلسلة المسؤولية
. 

 منظمة األغذية والزراعةالصادرة عن لتوسيم اإليكولوجي ل من الخطوط التوجيهية
 

 المطابقة للشروطتقييم 
  
 )مع تعديله ISO Guide 2، 2-12-2  المعياراستنادا إلى(

 
 إصدار الشهادات للمجموعات

. 

 
 تربية األحياء المائية على نطاق صغير

 . 

 الخبراء األولى بشأن إصدار الشهادات لتربية من تقرير حلقة عملبتصّرف مقتبس (
 )2007آذار /، تايلند، مارسبانكوكاألحياء المائية التي ُعقدت في 

 
 المعيار

. 

 )2فقرة ال، 1 الملحق، أمام التجارةاجز التقنية استنادا إلى االتفاق المتعلق بالحو(
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 إعداد المعاييرمعني بجهاز أو منظمة أو آيان 
. 
 )3-4فقرة ال، ISO Guide 2استنادا إلى (

 
 آخرطرف 

 .مصالح في ال أي تضاربيؤدي إلى حدوثما يتعلق بالمسألة قيد الدرس، وال  

)ISO/IEC Guide 2:1996؛ الخطوط التوجيهية للتوسيم اإليكولوجي( 
 

 التتبع
 ) الدستور الغذائيمنبتصّرف مقتبس ( .اإلنتاج والتجهيز والتوزيع 

 
 اتوحدة إصدار الشهاد

. 

 
 ة البيطرييةمستحضرات الطبال

أو للوقاية الحيوانات التي تصيب مراض األ لمعالجة مخصصأي مادة أو مرآب من مواد 
 تشخيص طبي أو إعادة الوظائف وانات بقصد إجراءه للحيأو يمكن إعطاؤمنها، 

 . أو تصحيحها أو تعديلهاما آانت عليهالفسيولوجية للحيوانات إلى 
 ) الصادر عن االتحاد األوروبيEC/2001/82التوجيه (
 

 التطبيق
 

ر هذه الخطوط التوجيهية للنظم الطوعية إلصدار الشهادات وتطبق بأآملها بطريقة تفّس -13
 .الوطنية، ومع االتفاقات الدولية حيثما وجدتنظمة قوانين واألتتفق مع ال

 
لتربية شهادات الصدار الجديدة والموجودة أساسًا إلنظم الينبغي على الكيانات المسؤولة عن  -14

تنفيذها من أّن  وتتحقق من وضع نظم إصدار الشهادات وتقييمها وتوثيقها أن المائيةاألحياء 
أو / في طريقة تطبيق نظام قائم وقصور أي وفي حال وجود. يهيةوفقا للخطوط التوجيتّم 

أي إعداد (الطريقة التي ُينّفذ بها، ينبغي عندها على الكيانات المسؤولة عن هذه المهام 
وضع خطة أن تقوم بكل ما هو ضروري ل)  االعتماد أو إصدار الشهاداتالمعايير أو

الخطة الموضوعة  أن منأن تتحّقق ذلك بعد على الكيانات ويتعّين . تصحيحية وتنفيذها
في ينبغي أال يكون هناك أي تضارب و.  وأن توّثق ذلكتوافق مع الخطوط التوجيهيةت
 .مصالح بين الكيانات المعنيةال

 
 في لتربية األحياء المائيةشهادة الصدار خاص إلفي حال فشل الكيانات المسؤولة عن نظام  -15

 قيد التنفيذ وفقا للخطوط بأنهوتطويره بالفعل  قد تّم توفير ضمانة موثوقة بأن النظام
خاصة تلك التي تتم المصادقة عليها ضمن  (أصحاب الشأنالتوجيهية، بإمكان مجموعات 

بواسطة جهاز يتمتع بالخبرة المناسبة استخدام هذه الخطوط التوجيهية لتقييم النظام ) النظام
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التفاصيل، يرجى مراجعة الفصل مزيد من ى للحصول عل. أو أن تضطلع بهذا التقييم بنفسها
 .109-105، وخاصة الفقرات  المؤسسية واإلجرائيةشروطالخاص بال

 
 للتقييم االستناد إلى هذه الخطوط التوجيهية لتحديد ما إذا آان نظام إصدار الشهادات يجوز -16

 :لخطوط التوجيهية بالنسبة لما يليقد ُوضع وُنّفذ وفقا ل
 

  ّيد بالمبادئ؛تقال تّمإذا ما 
  ؛ الخاصة االعتباراتةعالجتّمت مإذا ما 
  عية يضالشروط المومن اوالمسائل المهمة وفقا للحد األدنى ة النظام عالجتّمت مإذا ما

 ؛المناسبة
  أو إصدار الشهادات قد ُوضع وُنّفذ وفقا /إذا آان إعداد المعايير واالعتماد ووما

 . المؤسسية واإلجرائيةشروطلل
 

 المبادئ
 

 :لتربية األحياء المائيةشهادات النظم إصدار  -17
 

أن ، عند االقتضاء، و الدوليةيير أو الخطوط التوجيهية أن تستند إلى المعاينبغي )أ
 المحلية والوطنية والدولية نظمة بالقوانين واألتتقّيدتعترف بالحقوق السيادية للدول و

قات والمعاهدات والمعايير من الضروري أن تكون متسقة مع االتفاو. ذات الصلة
 .ذات الصلةومدونات الممارسة والخطوط التوجيهية الدولية 

)

 ُملزم أنشطة تربية أحياء مائية أي شخص أو آيان يمارس  أن تعترف بأّنينبغي )ب(
 . الوطنيةنظمةاألالتقّيد بجميع القوانين وب

 فيها أيضا ى، وأن تراع أفضل القرائن العلمية المتاحةباالستناد إلىينبغي أن توضع  )ج
 .لتحقق موضوعيا من صالحيتهالإمكانية وجود  شريطة ،المعرفة التقليدية

)

في  أن تضمن عدم وجود تضارب آما ينبغي وضعها وتنفيذها بشفافية، ينبغي )د(
. مصالح بين الكيانات المسؤولة عن إعداد المعايير واالعتماد وإصدار الشهاداتال

 تحقيق االنسجام أن تسعى إلىيانات االعتراف المتبادل و أن تسّهل هذه الكوينبغي
واالعتراف بالتكافؤ، استنادا إلى الشروط والمعايير الموجودة في هذه الخطوط 

 .التوجيهية

منظمات  والمجتمع المدني والنالمستهلكيمن ِقبل تدقيق متاحة لل أن تكون ينبغي )هـ
ام االهتمامات المشروعة للمحافظة الخاصة بها واألطراف المعنية األخرى، مع احتر

 .على السرّية

)

 . تحقيق أهدافها المنشودةتمامًا من أجل وفعالة  أن تكون موثوقة ومتينةينبغي )و(

 مدونة  فيالمبّينعلى النحو   أثناء اإلنتاجالرشيد تربية األحياء المائيةز ينبغي أن تعز )ز(
 9وخاصة المادة  ذية والزراعة،بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة األغ السلوك

 .تربية األحياء المائيةتنمية من 

 للمحافظة على سلسلة المسؤولية وتتبع منتجات مناسبةينبغي أن تشمل إجراءات  )ح
 .شهاداتحصلت على التي تربية األحياء المائية وعمليات 

)
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مالكو نظم  آل األطراف المعنية، بمن فيهم  لمساءلة واضحةأساليب رسي أن تينبغي )ط(
إصدار الشهادات، وفقا للشروط الدولية، االعتماد وأجهزة إصدار الشهادات وأجهزة 

 .عند الضرورة

تربية األحياء  الذين يمارسون المستزرعين مجموعات بحّق أي من أال ُتمّيز ينبغي )ي
اون  استنادا إلى الحجم أو آثافة إنتاج أو التكنولوجيا؛ وأن ُتعزز التعالمائية الرشيدة

موثوقة  إجراءات تعتمد والتجار؛ وأن والمستزرعينبين أجهزة إصدار الشهادات 
من الناحية تدقيق؛ آما ومن الضروري أن تكون مربحة المراجعة وللومستقلة 
 . المسؤولينللمستزرعينآي تضمن مشارآة شاملة التكاليفية 

)

طوط التوجيهية الفنية الرشيدة، وفقا للخ التجارة جاهدة إلى تشجيع أن تسعى ينبغي )ك(
لمنظمة بشأن التجارة الرشيدة باألسماك، آما ينبغي أن تتيح الفرصة الصادرة عن ا

 .أمام منتجات تربية األحياء المائية لدخول األسواق الدولية دون قيود أمام التجارة

من  المستزرعينصغار  مصالح لمراعاة أن تضمن توفير اعتبارات خاصة ينبغي )ل
، لمشارآةالناشئة عن ا المالية األرباح، باألخص التكاليف ومحدودةد الذوي الموار

 .دون اإلخالل بسالمة األغذية

)

، أي أن البلدان أن تعترف باالحتياجات الخاصة للبلدان النامية  من الضروري  ينبغي[ )م(
 يجب أن تأخذ باالعتبار القدرات غير المالئمة ]المستوردةالحكومات [المتقدمة 
 غير أّن صغار .].النامية وتمنح المساعدة الضرورية من أجل التنفيذللبلدان 

المستزرعين بحاجة، في بعض البلدان النامية، إلى بناء قدراتهم وقد يعجزون عن 
 .]استيفاء متطلبات نظم إصدار الشهادات لتربية األحياء المائية على الفور
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 الدنياالمواضيعية المعايير 
 

وضع معايير التي ينبغي توافرها لعية يضالمعايير المومن الحد األدنى  هذا القسم ايعرض -18
سالمة ) ب(الصحة والرفق بالحيوان، ) أ( لتربية األحياء المائية من أجلشهادات الصدار إل

سعي أي  مدى إنو. االقتصاديةو االجتماعية الجوانب) د(التكامل البيئي، و) ج(األغذية، 
] بعضها[ أو ذه المجاالت األربعةهجة المسائل في جميع  إصدار الشهادات لمعالمن نظم

وال بد . أهداف النظام، التي بدورها يجب أن تكون واضحة وشفافة ضمن النظاميعتمد على 
باالعتبار أهمية القدرة على قياس أداء نظم من األخذ نظم إصدار الشهادات عند تطوير 

 معاييرالتوافق مع مدى قدرة على تقييم والتربية األحياء المائية والممارسات ذات الصلة 
 .إصدار الشهادات

 
صحة الحيوان والرفق بالحيوان 1

 
 الحيوانات المائية صحةالمائية  تربية األحياء بأنشطة أن تضمن طريقة القيامينبغي  -19

 الحد قدر المستطاع من عبر  وذلك بتوفير األوضاع الصحية المثلىها والرفق بالمستزرعة
والمحافظة على بيئة صحية باألمراض  الحيوانات المائية إصابةن مخاطر اإلجهاد وم
 وينبغي أن تكون الخطوط التوجيهية والمعايير . جميع مراحل دورة اإلنتاج فيلالستزراع

بل المنظمة العالمية لصحة الحيوان هي األساس المعياري المحدد في هذا الموضوعة من ِق
 .الصدد

 
: 

 
  الموضوعةامج إدارة صحة الحيوانات المائيةنفيذ برت تربية األحياء المائيةعمليات لينبغي  -20

وط ، مع مراعاة الخط ذات الصلة مع مراعاة الوطنيةنظمةواألبالتوافق مع القوانين 
التوجيهية الفنية التي وضعتها منظمة األغذية والزراعة بشأن الصيد الرشيد واإلدارة 

 المائية الحية والمعايير ذات الصلة الموضوعة من قبل حيواناتالصحية للنقل الرشيد لل
 .المنظمة العالمية لصحة الحيوان

 
وفقا نية والمنتجات الحيوانية  نقل الحيوانات المائية والمواد الوراثية الحيوايتمينبغي أن  -21

المنظمة العالمية لصحة الحيوان من التي وضعتها حكام مدونة صحة الحيوانات المائية أل
تفادي مع أجل منع إدخال أو انتقال أمراض وعوامل ممرضة معدية إلى الحيوانات المائية 

 .اتخاذ تدابير صحية غبر مبررة
 

مع بما يتماشى  جميع مراحل دورة اإلنتاج  فيعستزرامناسبة لالالمحافظة على بيئة  -22
 مخاطر يحّد من ويعود بالنفع على صحة الحيوانات المائية والرفق بها والمستزرعةألنواع ا

 :من خاللويكون هذا بنوع خاص . إدخال وتفشي أمراض الحيوانات المائية
 

 ؛السماح بإخضاع المخزون للحجر الصحي عند االقتضاء 
  بالنسبة لمشاآل عن اللكشف المبّكر بصورة روتينية  البيئية حوالواأل األرصدةرصد

 لحيوانات المائية؛اصحة إلى 

                                                      
 ألغراض هذه الخطوط التوجيهية ال تنطبق اإلحالة إلى الرفق بالحيوان إال في حدود تأثيره على صحة الحيوان وفقا  1

 .، وهي ال تنطبق على أي قضايا دينية أو ثقافيةلمنظمة العالمية لصحة الحيوانللمعايير الحالية والمقبلة ل
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 تربية األحياء منشآت  داخلض احتمال انتقال األمراض تخّف ارةدإللتنفيذ ممارسات و
 وفيروالحد من إجهاد الحيوانات بغرض توبينها،   والحيوانات المائية الطبيعيةالمائية

 ؛ة المثلىاألوضاع الصحي
 

 أو عمول بها الوطنية المتشريعاتينبغي استخدام األدوية البيطرية بطريقة رشيدة وفقا لل -23
الحيوان والصحة العامة، فضًال االتفاقات الدولية ذات الصلة التي تكفل الفعالية والسالمة لصحة 

 .لبيئةاحماية عن 
 

التربية المتكاملة  أو عدد المتاالستزراعاستخدام األنواع في بحذر في إمكانية ينبغي النظر  -24
 األمراض بين انتقالاحتمال من أجل الحّد من  العوامل الغذائية ةالمتعددلألحياء المائية 

 .المستزرعةاألنواع 
 

، لحيوانات المعنية في تربية األحياء المائيةالستزراع االمحافظة على أوضاع مناسبة ينبغي  -25
 .ياه وجودتها بصفة خاصةمع مراعاة درجة حرارة الم

 
والرفق بها دارة صحة الحيوانات المائية إل على الممارسات الجيدة املين تدريب العنبغيي -26

 أدوارهم ومسؤولياتهم في المحافظة على صحة الحيوانات المائية والرفق لكي يدرآوا تمامًا
 .مجال تربية األحياء المائيةبها في 

 
 سالمة األغذية

 
 بطريقة تضمن سالمة األغذية عبر تنفيذ المعايير تربية األحياء المائيةقيام بأنشطة ينبغي ال -27

 جوانب الجودة لم نالجودة فيما يتعلق بالمنتجات المائية، فإ من قضايا السالمة و يغطي آًال
 .ألغراض هذه الخطوط التوجيهية في الوقت الراهنيجِر تناولها بالتفصيل 

 
: 

 
 يكون فيها خطر حدوث تلّوث في مناطق حياء المائيةتربية األينبغي أن تتواجد منشآت  -28

 . تأثيراته أو التخفيف من مصادر التلوثالسيطرة على وحيث من الممكن  جدًاًامنخفض
 اإلجراءات الالزمة تربية األحياء المائية، ينبغي أن تشمل عمليات علفعند استخدام ال -29

  النحو الوارد في المعايير المتفق عليهاعلى الوطنية أو نظمة باألعمًاللتفادي تلّوث العلف 
 ال ومكّونات العلف التي العلف تربية األحياء المائية تستخدم عمليات أنينبغي و. دوليًا

حتوي على مستويات خطرة من مبيدات اآلفات والملوثات البيولوجية والكيميائية ت
في أو المعّد لمنتج ينبغي أال يحتوي العلف او. أو أي مواد مغشوشة أخرى/زيائية ولفيو

 .بها السلطات الوطنية المختصةالتي تسمح المزرعة إال المواد 
 

 تربية األحياء المائيةالعقاقير البيطرية والمواد الكيميائية التي تستخدم في جميع تتقّيد  -30
العقاقير عند اللزوم، أن ُتسّجل وينبغي، .  الوطنية وبالخطوط التوجيهية الدوليةألنظمةبا
العقاقير ب وضع جداولوينبغي .  والمواد الكيميائية لدى السلطات الوطنية المختصةطريةالبي

 البيطرية عقاقير بواسطة المراضتجري مكافحة األوينبغي أال ). وتصنيفها(البيطرية 
  الدواء فعاًالما إذا آان ومعرفةتشخيص صحيح بعد إجراء إال  ميكروباتومضادات ال
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يجوز فقط للموظفين المصرح لهم ضمن إطار القوانين و. عالجتهأو لملمكافحة مرض معّين 
تستخدم جميع العقاقير وينبغي أن .  وتوزيعها البيطريةعقاقيرالوطنية بوصف بعض ال

سلطة مختصة أي  وفقا لتعليمات الصانع أو عالجيالبيطرية والمواد الكيميائية أو العلف ال
 مضادات ويجب أال تستخدم.  الدواءتخلص من لفترة الالتنّبه بشكل خاصأخرى، مع 

أو غير المسموح / وغير المسجلةأو المواد الكيميائية /أو العقاقير البيطرية و/ وميكروباتال
 ال ينبغيو وينبغي حظر .تربية األحياء المائية ونقلها وتجهيزها في إنتاج منتجات بها

2 .ميكروبات سيما مضادات ال البيطرية والالطبّية إلى االستخدام الوقائي للمنتجات اللجوء

 
ذية صالحة  مالئمة إلنتاج أغتربية األحياء المائيةالمياه المستعملة في جودة  أن تكونينبغي  -31

في حال و. تربية األحياء المائيةغي عدم استعمال مياه الصرف في نبيو. لالستهالك البشري
 بشأنة الصحة العالمية منظمالصادرة عن ، يجب التقّيد بالخطوط التوجيهية هااستعمال

 .تربية األحياء المائية في فضالت لمياه الصرف والمأمونالاالستعمال 
 

بعد اليرقة، ما اليرقات، ومراحل  (االستزراعينبغي أن يكون مصدر قطيع التفريخ وبذور  -32
من انتقال المخاطر المحتملة على قادرًا على الحّد ) وغير ذلكوالزريعة، واإلصبعية، 

ألرصدة التي ُيعمل على إلى ا) وغيرهاالمضادات الحيوية، الطفيليات، (إلنسان صحة ا
 .تربيتها

 
والمدخالت تربية األحياء المائية أنشطة سجالت عن  وحفظ الإمكانية التتّبعينبغي ضمان  -33

 :التي تؤثر على سالمة األغذية عبر توثيق ما يلي
 

 واد يطرية ومضادات البكتيريا والم والبذور والعقاقير البف آالعلتمصدر المدخال
  والمواد الكيميائية؛المضافة

 نوع المواد الكيميائية والعقاقير البيطرية ومضادات البكتيريا وترآيزها وجرعاتها و
 .واألساس المنطقي الستخدامهاوطرق استخدامها والفترات الالزمة للتخلص منها 

 
 ومن لالستزراعجّيدة  المحافظة على ظروف ةتربية األحياء المائيمنشآت وعمليات لينبغي  -34

 :، ومن ضمنهاحيث النظافة
 

  قدر هدف الحد بنظافة في المناطق المحيطة بالمزرعة جّيدة للينبغي تطبيق ممارسات
ط ئ النفايات أو الغاجراء، خاصة المستخدمة في التربيةمياه المن تلّوث المستطاع 

 .الحيواني أو البشري
 لضمان االستزراعثناء أ لتربية األحياء المائية الجّيدةات ينبغي تطبيق الممارس 

منتجات تربية األحياء المائية من حيث النظافة وسالمة  لالستزراعظروف جيدة 
 .تهاوجود

 زارع أن تضع برنامجا لمكافحة اآلفات بطريقة تمنع وصول القوارض ينبغي على الَم
 .محيط أماآن تخزين العلففي والطيور والحيوانات الداجنة وغير الداجنة، خاصة 

  ينبغي صيانة أراضي المزرعة صيانة جيدة للحد من المخاطر التي تهدد سالمة
 . أو القضاء عليها واألعالفاألغذية

  ها  ونقلها وتخزينجني محاصيل تربية األحياء المائية التقنيات المناسبة لاستخدامينبغي
 .من أجل الحد من التلّوث والضرر المادي

 

                                                      
  2 .ال تشمل مضادات الميكروبات اللقاحات
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 للتعريف والتصنيف واإلدارة المتكاملة والرصد، في مناطق ةنبغي تنفيذ البرامج الضروريي -35
الحد من الكيميائي والتلوث الميكروبيولوجي وتربية المحاريات ذات المصراعين لمنع 

 وينبغي تنفيذ عملية تتابع وتطهير المحاريات ذات .بالتكسينات البيولوجيةالتلوث 
 .لدستور الغذائي اشروطصراعين وفقا لمال

 
 أدوارهم ومسؤولياتهم لكي يدرآوا للنظافة الجّيدةممارسات ال املين علىينبغي تدريب الع -36

 . من التلّوث والتلفتربية األحياء المائيةفي حماية منتجات 
 

 سالمة البيئة
 

 يةبيئمسؤولة من الناحية ال بطريقة وضع خطط لتربية األحياء المائية وممارستهاينبغي  -37
  .الوطنية والدولية المناسبة المحلية ونظمةواألبالتوافق مع القوانين و

 
لى ترميم الموائل والمواقع ع ع أن تشّجلتربية األحياء المائيةشهادات الوينبغي لنظم إصدار  -38

 .ات السابقة في تربية األحياء المائيةستخداماالر بفعل التي لحقت بها أضرا
 

شهادات ال على البيئة وينبغي أن تضمن نظم إصدار ء المائية أن تؤّثرلتربية األحيايمكن  -39
 ها السلبية أو التخفيف من حدتهاتأثيرات ة تحديد هذه التأثيرات وإدارلتربية األحياء المائية
وينبغي، حيثما أمكن، استخدام األنواع .  وفقا للقوانين المحلية والوطنيةإلى مستويات مقبولة

 إلى المستزرعةمن إطالق األنواع قدر المستطاع  واتخاذ تدابير للحد لالستزراعالمحلية 
 . أو تسّربها بصورة غير متعّمدةالبيئة الطبيعية

 
 اختالفًا آبيرًا تربية األحياء المائيةتختلف ممارسات اإلدارة التي تعالج التأثيرات البيئية في  -40

ينبغي أال تكون و.  المستخدمة فيهاراعاالستز ونظم تربية األحياء المائيةمع اختالف أحجام 
 مرجعية تشّجع التحسين ًا أن تضع نقاطبلة أآثر من اللزوم، نظم إصدار الشهادات فرضّي

 .لتربية األحياء المائيةواالبتكار في األداء البيئي 
 

لألحكام ذات الصلة  وفقا ،"وقائيالنهج ال"تطبيق النظر في إمكانية إصدار الشهادات مكن  -41
  .الصيد الرشيدالسلوك بشأن دونة مب

  
اتية لتقييم ولمخاطر بواسطة طريقة علمية مالتصدي ل، يجب المخاطرعند القيام بتحليل  -42

ينبغي و.  ذات الصلةومراعاة أوجه عدم اليقين، هاتأثيرات األحداث وحجم احتمال وقوع
 االقتراب من النقاط تحديد النقاط المرجعية المالئمة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية عند

 . أو تخطيهاالمرجعية
 

ينبغي أن تسعى نظم إصدار الشهادات إلى تعزيز أخذ التكاليف البيئية في الحسبان  -43
ث، من حيث لملوِّيفرض على اواستخدام األدوات االقتصادية، مع مراعاة النهج الذي 

 العامة ودون تشويه التجارة ةللمصلحل تكاليف التلوث، مع إيالء العناية الواجبة المبدأ، تحّم
 .3واالستثمارات الدولية

 

                                                      

 .1992حزيران / من إعالن ريو عن البيئة والتنمية، يونيو16 استنادًا إلى المبدأ  3
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 الوطنية، وذلك قبل الموافقة تشريعاتلبيئة وفقا للاالتأثيرات على  تقييم إجراء عملياتينبغي  -44

 .يات تربية األحياء المائيةالمباشرة بعملعلى 
 

إلى جانب نظام جّيد وخارجها  المزرعة داخلة يجودة البيئل لمنتظمينبغي القيام برصد  -45
 . واستخدام المنهجيات المالئمةلمسك السجالت

 
،  والتخفيف من حدتها على النظم البيئية الطبيعية المجاورةالتأثيرات السلبيةتقييم ينبغي  -46

 . الحيوان والنبات والموائللنظم  البيئية تلك اومن بين
 لمياه اإلدارة الصحيحةإدارة المياه واستخدامها فضال عن آفاءة ينبغي اتخاذ تدابير لتعزيز  -47

 . المجاورةالصرف من أجل تخفيف التأثيرات على األراضي والموارد المائية
 

استخدام  وعند. لالستزراعت ينبغي، حيثما أمكن، استخدام الزريعة المنتجة في المفرخا -48
 . جمعها بواسطة ممارسات مسؤولةينبغي، زريعة

 
 على البيئة الطبيعية مستوى مقبوال من المخاطر عندما ُتمّثل إال األنواع الغريبة ال تستخدم -49

 .وصحة النظام البيئيبيولوجي والتنّوع ال
 

عندما تكون المواد و الرشيد، الصيدبشأن سلوك ال من مدونة 1-3-9باإلشارة إلى الفقرة  -50
تقييم علمي ينبغي إجراء رت بطريقة ال تحدث طبيعيا، ّومائي قد ُححّي الوراثية لكائن 

ذلك استحثاث تعدد في وال يدخل . للمخاطر الممكنة على أساس آل حالة على حدة
 .الصبغّيةالمجموعات 

 
 .مسؤولةبطريقة  ونظم صرف المخلفات ينبغي أن يتم إنشاء البنى األساسية -51
 

 والمواد الكيميائية والعقاقير المواد المضافة إلى العلفو استخدام األعالف تّمينبغي أن ي -52
قدر  للحد مسؤولةبطريقة واألسمدة والسباخ  ميكروباتالبيطرية بما فيها مضادات ال

 .ة االقتصاديتعزيز مقومات االستدامةلعلى البيئة والسلبية ها اتمن تأثيرالمستطاع 
 

  واالقتصادية االجتماعيةالجوانب
 

 ألنظمة وااعدالقوحدود  اجتماعيا، ضمن مسؤولة بطريقة تربية األحياء المائيةينبغي إدارة  -53
ومع مراعاة اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن حقوق العمل، ودون تعريض الوطنية، 

وتسهم تربية . المحلية للخطر والمجتمعات تربية األحياء المائيةسبل عيش العاملين في 
خفف من تعزز الفوائد والعدل في المجتمعات المحلية وت في التنمية الريفية واألحياء المائية

ونتيجة لذلك، فإنه ينبغي مراعاة الجوانب االجتماعية . عزز األمن الغذائيتالفقر و
 .اوتشغيله تطويرها ولتربية األحياء المائيةاالقتصادية في جميع مراحل التخطيط و

 
انطالقًا من تربية األحياء المائية  االجتماعية المتكاملة يةينبغي االعتراف بأهمية المسؤول -54

 .لمجتمعات المحليةوصوًال إلى ا
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تفاقات الراعية للعمل وال الوطنية واألنظمةلقواعد ل ووفقا بمسؤولية امليني معاملة العينبغ -55

 . ذات الصلة، عند االقتضاءمنظمة العمل الدولية
 

 نظمةوفقا للقوانين واألالعمل وأن تتاح لهم المزايا وظروف  املينلعادفع مرتبات أن تينبغي  -56
 .الوطنية

 
طفال بطريقة ال تتفق مع اتفاقات منظمة العمل الدولية والمعايير ال ينبغي استخدام عمل األ -57

 .الدولية
 

  المؤسسية واإلجرائيةشروطال
 

صدار موثوق بها إلوضع وتنفيذ نظم ل المؤسسية واإلجرائية شروط الفي ما يليُتعرض  -58
اد إعد) 2(الحوآمة، ) 1(: أربعة أجزاءوُتقسم إلى ، لتربية األحياء المائيةشهادات ال

 .إصدار الشهادات) 4(االعتماد، و) 3(المعايير، 
 

) 1(: عداد المعايير واالعتماد وإصدار الشهادات إلى أربعة أقسامعن إتقسم آل من األجزاء  -59
عتبر هذه الشروط ُتو. الشروط) 4(الوظائف والبنية، و) 3(، معياريةالمراجع ال) 2(الغاية، 

 يستوفيها آي ُيعترف به أنى جهاز أو آيان معّين الحد األدنى من الشروط التي ينبغي عل
 المبادئ وتسري. آجهاز أو آيان جدير بالثقة والمصداقية في القيام بواجباته ومسؤولياته

على حد سواء في ما يتعلق ي هذه الوثيقة على الجوانب المؤسسية واإلجرائية المشار إليها ف
 .لتربية األحياء المائيةبنظم إصدار الشهادات 

 
 بتوجيهات أخرى مقبولة على الصعيد العالمي، تستعين التوجيهات الواردة في ما يلي -60

 وهيئة ومنظمة العمل الدولية القياسيلتوحيد ل المنظمة الدولية الصادرة عنباألخص تلك 
جرى تطبيقه وفقًا  نظام إلصدار الشهادات أيمن الضروري أن يتوافق و. الدستور الغذائي

أمام منظمة التجارة العالمية، وباألخص المعني  مع التزامات البلد ،توجيهيةهذه الخطوط الل
 الحواجز الفنية أمام بشأن اتفاقية منظمة التجارة العالمية التي نّصت عليها االلتزامات

 . بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتيةواالتفاقالتجارة الدولية 
 

 الحوآمة
 

نظم أي نظام من دمة والمؤسسات المشارآة في وضع وتنفيذ إلجراءات المستخلينبغي  -61
 .إصدار الشهادات أن تكون شفافة وجديرة بالثقة ومتينة وذات حوآمة جيدة

 
 .  يمكن أن يكون وطنيا أو إقليميا أو دوليا الذيعدة خيارات للمدى الجغرافي للنظامهناك  -62
 

 مرتبطا اتصدار الشهادإل ومي خاص أو غير حكمن الضروري أال يكون مالك نظام -63
إصدار الشهادات، لتفادي  وأبصورة مباشرة بالشؤون العملية لهذا النظام، أي باالعتماد 

صدار خاص أو غير حكومي إل نظام طّورعلى مالك أو م و.مصالحفي التضارب حدوث 
 أن يكون على اتفاق رسمي مع جهاز أو آيان اعتماد منفصل ومستقل اتالشهاد
. نيابة عنهأجهزة إصدار الشهادات التي تضطلع بها عتماد ي يتولى مهمة االلك تخصصوم
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جهاز أو آيان االعتماد خاصا أو عاما أو جهازا مستقال خاضعا للقوانين وقد يكون 
 . الوطنيةنظمةواأل

 
 نظام إصدار الشهادات إجراءات خطية واضحة مطّورمالك أو  ينبغي أن يكون بحوزة -64

 .اذ القراراتلتوجيه عملية اتخ
 

تم تأسيسها خصيصا لهذا ) إصدار شهاداتمعني بجهاز أو آيان (ينبغي على منظمة  -65
 غير حكومية  أو عامة أوةيحكوممنظمة يمكن أن تكون و.  إصدار الشهاداتتوليالغرض 
يتعّين على  التي نظمةينبغي أن يحدد نظام إصدار الشهادات القواعد واألو. أو خاصة

 كيانالجهاز أو البإمكان و.  العمل بموجبهاإصدار الشهادات المعني بيانكالجهاز أو ال
تربية (قطاع معّين في نظام واحد ل إصدار شهادة علىإصدار الشهادات العمل المعني ب

 .آما يمكن أيضًا أن ُيعنى بعدد من القطاعات أو النظم، ) على سبيل المثالاألحياء المائية
 

 إعداد المعايير
 
 
 

 المعايير الشروط الضرورية والمقاييس النوعية والكمية والمؤشرات إلصدار وّفرت -66
ينبغي أن تعكس هذه المعايير األهداف والنتائج و.  تربية األحياء المائيةالشهادات في مجال
 هوالرفق بالحيوان صحة مراعاة جل أ نظام إصدار الشهادات من المنشودة من خالل

لتربية األحياء  االقتصاديةوالجوانب االجتماعية أو / وةالبيئ األغذية وسالمةوسالمة 
 .المائية

 
 
 

 :قة التالية إلعداد المعايير اإلجراءات الموّثمعيارييشمل األساس ال -67
 

 
 
 

 دليل ISO/IEC Guide 59 .Code of good practice for standardization .1994 
 دليل ISO/IEC 22003:2007 .Food safety management systems: Requirements for 

bodies providing audit and certification of food safety management systems 
 ISEAL .ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental 

Standards .2006 
 
. 

 
 ISO/IEC 22000:2005  .Food safety management systems- Requirements for any 

organization in the food chain 
 ISO/TS 2004:2005 . Food safety management systems - Guidance on the 

application of ISO 22000:2005 
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 ISO 22005:2007  .Traceability in the feed and food chain - General principles 
and basic requirements for system design and implementation 

 ISO/IEC 16665 . Water quality - Guidelines for quantitative sampling and 
sample processing of marine soft-bottom macrofauna 

 ISO 23893-1:2007  .Water quality - Biochemical and physiological 
measurements on fish - Part 1: Sampling of fish, handling and preservation of 

samples 
 ISO/IEC 17021:2006 . Conformity assessment - Requirements for bodies 

providing audit and certification of management systems 
 ISO/IEC 17065 
 ISO/IEC 22003:2007  .Food safety management systems: Requirements for 

bodies providing audit and certification of food safety management systems 
 ISO/IEC 17021 .Management Systems certification 
 ISO/IEC 22003 .Food safety management systems 
 ISO/IEC 17025 .Laboratory testing 
 ISO/IEC 22005 .Chain of Custody 

 
 
 

 وإعادة النظر تها ومراجعها وتقييمها ورصدوضع المعاييرتشمل عملية إعداد المعايير  -68
القيام بهذه ، أو أي آيان مالئم آخر،  أو آيان مختص في إعداد المعايير جهازنبإمكا. هافي

المعني  نكياال و أزاجهال نيكوو. آما ويمكن أن يكون آيانا حكوميا أو غير حكومي، المهام
لمعايير بشأن ان ضمان االتصاالت واالنتشار المناسبين ع  أيضًا المعايير مسؤوًالدإعداب

 . المعايير والوثائق المرتبطة بها هذهفضًال عن حرصه على توافروعملية إعداد المعايير، 
من بين جملة ر، إعداد المعاييمعني بجهاز أو آيان ي ينبغي أن تشمل البنية التنظيمية أل -69

 وممثلين عن ؤلفة من خبراء مستقلين ومنتدى لعقد مشاوراتلجنة تقنية مأمور أخرى، 
 .األطراف المعنية ُتحّدد والياتهم بوضوح

 
موارد المعايير أن يكون جهازا قانونيا يملك إعداد معني بجهاز أو آيان أي ينبغي على  -70

ممثلون عن العملية وال بد أن يشارك في هذه . اييرفي إعداد المعالمتمثلة مهمته تأدية آافية ل
ين موظفأال يكون هناك أي تضارب في المصالح بالنسبة إلى الينبغي و. ألطراف المعنيةا

 .ني الدعم اآلخري الحوآمة واإلدارة وموظفالمسؤولين عن
 
 
 

الشفافية 
 

 االتساق مع تيسيرالشفافية في تساعد و. عتبر الشفافية في عملية إعداد المعايير جوهريةُت -71
 الخاصة وتسهل الوصول إلى المعلومات والسجالت  ذات الصلةالمعايير الوطنية والدولية

 بما في ذلك األطراف المعنية من بإصدار الشهادات ومشارآة جميع األطراف المعنية
 .اب الشأنالبلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، ال سيما صغار أصح
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إعداد المعايير القيام بأنشطته بطريقة شفافة وفقا للقواعد معني ب أو آيان جهازي ألينبغي  -72
آلية لتقديم حل أن تنّص على وجود قواعد اإلجرائية لهذه الينبغي و .مكتوبةاإلجرائية ال

 . مسائل إعداد المعاييرآيفية التعاطي معحيادي ألي نزاع إجرائي أو موضوعي حول 
 

على أوسع إعداد المعايير بتعميم برنامج عمله معني بجهاز أو آيان أي ينبغي أن يقوم  -73
 .نطاق ممكن، بصورة منتظمة وآلما دعت الحاجة

 
إعداد المعايير أن معني بجهاز أو آيان أي طلب أي طرف معني، ينبغي على بناء على  -74

ن إجراءات إعداد المعايير الخاصة ن أو يسعى إلى تأمين، ضمن مهلة معقولة، نسخة عيؤّم
 .، ومسودة المعايير أو المعايير النهائيةهبه، وآخر برامج عمل

 
إعداد المعايير معني بجهاز أو آيان أي  إلى احتياجات المستخدمين، ينبغي أن يقوم استنادًا -75

، إلى ، ومسودة المعايير أو المعاييرهامج عملإعداد المعايير، وآخر بربترجمة إجراءات 
 .اللغات المناسبة
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مشارآة األطراف المعنية 
 

إعداد المعايير السعي من أجل تحقيق مشارآة متوازنة معني بجهاز أو آيان أي ينبغي على  -76
 وضع المعاييرالخبراء الفنيين المستقلين وممثلي األطراف المعنية في عملية ِقبل من 

 جهات مختلفة منها  المعنيةطرافاألتشمل يمكن أن و. يها والموافقة علتهاومراجع
التجمعات األهلية، الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، ومجموعات القطاع الخاص و

موردي المدخالت والمنتجين والمجهزين  (تربية األحياء المائيةممثلين عن صناعة و
 تجمعاتوشتى ال والمجموعات المجتمعية ،، والمجتمع العلمي)والتجار وتجار التجزئة

 .بوصفها مستخدما غير مباشر للخطوط التوجيهية
 

 تشاوريمن خالل منتدى فيها ينبغي على األطراف المعنية بعملية إعداد المعايير المشارآة  -77
في و. يمكنها المشارآة من خاللهاآليات بديلة مالئمة بوجود مالئم أو أن تكون على علم 

 .مين الشروط المناسبة للتنسيق واالتصال أآثر من منتدى واحد، ينبغي تحديد وتأوجودحال 
 

المضمون والنظم القابلة للمقارنة 
 

 :ما يليتحقيق ينبغي على عملية إعداد المعايير السعي إلى  -78
 

 سالمة الحيوان والرفق به و معايير مرجعية دولية في مجال صحة ضمان وجود
   وسالمة البيئة والجوانب االجتماعية واالقتصادية؛األغذية

ت  ؛ والنظر فيهاحديد نظم المقارنة
 المعرفة؛على مستوى ثغرات التحديد احتياجات البحوث و 
 أن تتضمن شروط االتفاقات الدولية ذات الصلة؛ 
 المختلفةبين نظم إصدار الشهادات االعتراف المتبادل تشجعأن و . 

 
التبليغالخاصة بحكام األ 

 
إعداد المعايير أن معني بجهاز أو آيان ] أى ، ينبغي عل)المعاييرأو (المعيار قبل اعتماد  -79

 إبداء مالحظاتها على مشاريعكي تتمكن األطراف المعنية من يخصص فترة آافية ل
إعداد المعايير المعني بكيان الجهاز أو ال، يقوم إبداء المالحظاتقبل بدء فترة و. المعايير

، حسب المقتضى، ة وطنية أو، في نشرإبداء المالحظات بدء فترة إعالن يشير فيه إلىبنشر 
 .اإلنترنتشبكة  عبرأو / و مختصة بالتوحيد القياسي إقليمية أو دوليةفي نشرة

 
إعداد المعايير معني بجهاز أو آيان أي عند إعادة النظر الالحقة في المعايير، ينبغي على  -80

 .إبداء المالحظات خالل فترة المالحظات التي وردتهأن يأخذ باالعتبار 
السجالت مسك 

 
. إعداد سجالت مناسبة عن المعايير عمليات وضعها والمحافظة على تلك السجالتينبغي  -81

جهة مرآزية توجه إليها إعداد المعايير المعني بكيان المنظمة أو الينبغي أن تحّدد و
عن المعلومات  الحصول على ينبغي تسهيلو. االستفسارات والمالحظات بشأن المعايير

 .اإلنترنتل بهذه الجهة المرآزية، بما في ذلك على شبكة آيفية االتصا
 

 ومراجعتها المعايير وإجراءات إعداد المعاييردراسة 
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 مع األطراف المعنية المناسبة، وإذا دعت الحاجة، دراسة المعايير بانتظام وبالتشاورينبغي  -82
كي آافية لمعتمدة مهلة  التربية األحياء المائيةينبغي منح عمليات و. دراستهاتعديلها بعد 

 .مع المعايير المعّدلة تصبح متماشية
 

 أنإعداد المعايير المعني بكيان الجهاز أو ال، وعلى اقتراح تعديالتبإمكان أي طرف معني  -83
 .متجانسةيأخذها باالعتبار عبر عملية شفافية و

 
ى ضوء التقدم التقني تحديث المنظور اإلجرائي والمنهجي إلعداد المعايير علأيضًا ينبغي  -84

 .قطاع تربية األحياء المائيةوالعلمي والتجربة المكتسبة في تطبيق المعايير في 
 

التصديق على المعايير 
 

لتثبيت المعايير وفقا للحد األدنى مالئم  إجراء ينبغي اعتماد،  وتعديلهاأثناء إعداد المعايير -85
عتبر التصديق ُيو. هذه الخطوط التوجيهية التي تنص عليها تربية األحياء المائيةمن شروط 

 :لضمان أن تكون المعاييرضروريا أيضا 
 

 فعالة   وموضوعية وقابلة للمراجعة؛افةده في تحقيق أهداف إصدار الشهادات و
  أمام  تسبب عوائق غير ضرورية ن من شأنها أطمحتوية على مقاييس أو شروغير

 ؛ئيةتربية األحياء المالتجارة أو ُتضّلل مجتمع ا
 وصيانتهالجوانب العملية وتكلفة وضع المعاييرلمراعية و . 

 
 االعتماد

 
 
 

يوفر االعتماد الضمانات الضرورية التي تثبت أن أجهزة إصدار الشهادات المسؤولة عن  -86
 وسالمة هوالرفق بالحيوان  من حيث صحة تربية األحياء المائيةتقييم االمتثال وفقا لمعايير 

هي أجهزة مختصة ومؤهلة للقيام  االقتصاديةووالجوانب االجتماعية  المة البيئةوساألغذية 
يوفر االعتماد الضمانات الضرورية التي تثبت قدرة الجهاز أو الكيان على و. مهامبهذه ال

طريقة أو ال أو معّين من منتجات تربية األحياء المائيةالتقييم وإصدار الشهادة بأن منتج 
 .وتتوافق مع المعاييرلتربية األحياء المائية معتمدة ، مصدرها عملية ذات الصلةعملية ال

 
 

. 

 
 
 

. إصدار الشهادات المعني بنكياالجهاز أو ال مؤهالتإن االعتماد هو التقييم المستقل ل -87
 أجهزة االعتماد من قبلينبغي أن تقع مهمة منح االعتماد بعد عملية تقييم ناجحة و

 .، أي نظام اعتمادله قواعده وإدارته الخاصة االعتماد على أساس نظام ويتّم. المختصة
 

 يكفي من الموارد المعني باالعتماد آيانا قانونيا لديه ماكيان الجهاز أو الينبغي أن يكون  -88
تكون األطراف المعنية ممثلة بالشكل ينبغي أن و.  المهام التي يقتضيها االعتمادلمساندة

ين موظفال ال يكون هناك تضارب في مصالحينبغي أو. بنية الحوآمةالمناسب في 
وإّن اإلقرار بأّن أي جهاز أو  .ني الدعم اآلخري الحوآمة واإلدارة وموظفالمسؤولين عن
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 مختص وجدير بالثقة في تقييم أجهزة أو آيانات عني باالعتماد هو جهاز أو آيانآيان م
د كيان التقّيالجهاز أو ال بد لهذا ال، دقيقةإصدار الشهادات بطريقة غير تمييزية ومحايدة و

 .بالشروط التالية
 
 
 

عدم التمييز 
 

االعتماد معني بو آيان  جهاز أالحصول على الخدمات التي يقدمها أيينبغي أن يكون  -89
ينبغي أال يكون و. بغض النظر عن مكان وجودهاآافة مفتوحا أمام أجهزة إصدار الشهادات 

هذا مشروطا بحجم الجهاز أو انتمائه إلى أي هيئة أو مجموعة، آما وال ينبغي أن يكون 
 .مشروطا بعدد أجهزة إصدار الشهادات المعتمدة

 
 والشروط الخاصة ألجهزة إصدار الشهادات في البلدان ف آليا بالظروفينبغي االعترا -90

 المساعدات التقنية والمالية ونقل بما في ذلكالنامية والبلدان التي تمر في مرحلة انتقالية، 
 بنزاهة عملية االعتماد اسالتكنولوجيا والتعاون العلمي وفي مجال التدريب، دون المس

 .وإصدار الشهادة
 
 

والشفافية  والحياديةاالستقاللية 
 

 محايدا ولكي يكون. االعتماد أن يكون مستقال ومحايداالمعني بكيان الجهاز أو الينبغي على  -91
 :ومستقال، يجب على جهاز االعتماد

 
  األخرى التي دعم أشكال ال شفافا بشأن بنيته التنظيمية والدعم المالي أو أي يكونأن

 ؛ من آيانات رسمية أو خاصةايتلقاه
 فيه؛قال عن المصالح المكتسبة، وآذلك مديره التنفيذي والموظفونأن يكون مست  
  التي  من الضغوط ي نوع آخرألمالية أو تجارية وضغوط ي  ألعرضةأال يكون

 ؛يمكن أن تؤثر على نتائج عملية االعتماد
 لم يشارك في عملية )أو أشخاص( شخص من ِقبلقرار االعتماد كفل اتخاذ أن ي 

 ؛)تطابق التقييم(إصدار الشهادة 
  أو المحافظة عليهأو االعتماد لجهاز أو شخص خارجي، منح لعدم تفويض أي سلطة 

 .هأو سحبالحد منه أو تعليقه  أو  نطاقهتوسيع
 

الموارد البشرية والمالية 
 

الموارد المالية ما يكفي من االعتماد أن يملك المعني بكيان الجهاز أو الينبغي على  -92
 الترتيبات المناسبة لتغطية تكون لديهام االعتماد، آما ويجب أن واالستقرار لتشغيل نظ

 .أو عملياته/المسؤوليات الناتجة عن أنشطته و
 

االعتماد استخدام عدد آاف من الموظفين الذين تلقوا المعني بكيان الجهاز أو الينبغي على  -93
ام بمهام االعتماد في  التقنية والخبرة الكافية للقيعرفةالتدريبات الضرورية ويملكون الم

 .مجال تربية األحياء المائية
 

المعلومات التي تتعلق بمؤهالت وتدريب وخبرة باالعتماد المعني بكيان الجهاز أو تفظ اليح -94
 . سجالت التدريب والخبرة باستمرارتحديث وينبغي. آل موظف يشارك في عملية االعتماد
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اد اللجوء إلى التعاقد الباطني مع شخص أو جهاز االعتممعني بعندما يقرر جهاز أو آيان  -95

 على هذا الشخص تسري، 91 غير األعمال المعفاة في الفقرة خارجي للقيام بأعمال االعتماد
. االعتماد نفسهالمعني بكيان الجهاز أو الأو الجهاز الخارجي نفس الشروط التي تطبق على 

 الترتيبات ومن ضمنها جميعيغطي وئمة، ق بالطريقة المال عقد أو اتفاق، موّثإعدادينبغي و
 .السرية وتضارب المصالح
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المساءلة وإعداد التقارير 
 

تكون لديه ا قانونيا وأن آياناالعتماد أن يكون المعني بكيان الجهاز أو الينبغي على  -96
  أن يحتفظبشكل خاصوينبغي . طلبات االعتمادإجراءات واضحة وفعالة للتعامل مع 

 : لمقدمي الطلبات واألجهزة المعتمدة ما يليوأن يتيحاالعتماد المعني بكيان الجهاز أو ال
 وصفا مفصال إلجراءات التقييم واالعتماد؛ 
 الوثائق التي تحتوي على شروط االعتماد؛ 
  وواجباتها على حقوق األجهزة المعتمدةتنصالوثائق التي . 

 
 ن م مسؤوليات آل طرفة، وُتحدد فيه، موّثق بالطريقة المالئم عقد أو اتفاقإعدادينبغي  -97

 .األطراف
 

ينبغي  -98 :االعتمادالمعني بكيان الجهاز أو أن تكون لدى ال
 محددة والتزام بالجودة؛أهداف  
 قة في دليل الجودة؛موّثولجودة لضمان ا وتعليمات إجراءات 
 لجودةضمان افعال ومناسب ل راسخ ونظامو. 

 
ميع لج داخلية دورية عمليات مراجعةاالعتماد القيام بعني ب المكيانالجهاز أو الينبغي على  -99

 . من تنفيذ نظام االعتماد بفعاليةقلتحقمن أجل ااإلجراءات بطريقة منتظمة 
 

جوانب ل خارجية لعمليات مراجعةاالعتماد أن يخضع المعني بكيان الجهاز أو البإمكان  -100
 .ميعتوضع نتائج المراجعة تحت تصرف الجويجب أن . محددة

 
 ه وإجراءاالعتماد ترشيح الموظفين المؤهلين للعمل فيالمعني بكيان الجهاز أو الينبغي على  -101

 .عملية التقييم استنادا إلى شروط االعتماد الواجبة التطبيق
 

جهاز أو ال إلى رفعوا تقريرًا أن يالمعينين إلجراء عمليات التقييمينبغي على موظفي التقييم  -102
التي توصلوا إليها بخصوص تطابق الجهاز موضع االعتماد حول النتائج عني بالمكيان ال

 :وافية حول التقرير معلومات يتضّمنينبغي أن و. مع جميع شروط االعتمادالتقييم 
  ؛تهم وسلطتهموخبرالموظفين آفاءة 
  المعني كيان الجهاز أو ال التي اعتمدها تمالءمة التنظيم الداخلي واإلجراءامدى

 خدماته؛ الشهادة من أجل إضفاء الثقة على إصدارب
 ومن ضمنها تلك التي ُحددت في عدم التطابق لتصحيح جوانب المتخذةاإلجراءات و 

 .حصب المقتضى سابقة، عمليات تقييم
 واإلجراءات الضرورية اتاالعتماد السياسالمعني بكيان الجهاز أو ال أن تكون لدىينبغي  -103

ه التعاقدية أو  مع واجباتتماشى تية زيارة التقييم، لمدة زمنتسجالت عن آّل مجريالحفظ ال
أنه قد تم التقّيد آليا هذه السجالت ينبغي أن تثبت و. القانونية أو مع الواجبات األخرى

وإدارتها والتخلص منها بطريقة تضمن سجالت ينبغي تحديد هذه الو. بإجراءات االعتماد
 .ة المعلوماتنزاهة العملية وسرّي

 
 باعتماد أجهزة إصدار الشهاداتالشكاوى المتعلقةية تسو 
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لتعاطي  وإجراءات خطية لاتاالعتماد سياسالمعني بكيان الجهاز أو ال أن تكون لدىينبغي  -104
 المرتبطة بأي جانب من جوانب االعتماد أو سحب االعتماد من أجهزة إصدار مع الشكاوى
 .الشهادات

 
 األمر، دعامخصصة إذا و،  مستقلة ومحايدةت تأسيس لجنةينبغي أن تشمل هذه اإلجراءا -105

 عبر أي شكاوىإلى تسوية أن تسعى اللجنة ويتعّين على . تتولى اإلجابة على هذه الشكاوى
قرارها هذا خطيًا إلى ر ذلك، ينبغي أن ُتبّلغ اللجنة  تعّذفي حالو.  والمصالحةالمناقشة

 إلى الطرف أو األطراف المعنية حيله بدورهيالذي  واالعتمادالمعني بكيان الجهاز أو ال
 .األخرى

 
ي -106 :االعتمادالمعني بكيان الجهاز أو ال على تعّين

 
  باالعتماد؛الخاصة  واإلجراءات التصحيحية الشكاوىجميع االحتفاظ بسجالت عن 
  التصحيحية والوقائية المناسبة؛اإلجراءاتاتخاذ  
 تقييم فعالية اإلجراءات التصحيحية؛ 
 الشكاوى عليها أثناء التحقيق في تي حصلافظة على سرية المعلومات الالمح 

 .وتسويتها
 

للتعاطي مع الشكاوى  المعلومات التي تتعلق باإلجراءات الضرورية أن تكونينبغي  -107
 .لجميعمتاحة ل باالعتماد، الخاصة

 
لقانونية واإلدارية  ما سبق وذآر ال يستثني حق اللجوء إلى أشكال أخرى من اإلجراءات اإن -108

 . أو القانون الدولية الوطنيات التشريعالتي نّصت عليها
 

السرّية 
 

القوانين مناسبة ومتسقة مع االعتماد ترتيبات  المعني بكيانالجهاز أو ال أن تكون لدىينبغي  -109
صل عليها أثناء أنشطة االعتماد على جميع ة المعلومات التي حالمطبقة للمحافظة على سرّي

 . باسمهآانت تعمللمستويات، ومن بينها اللجان واألجهزة الخارجية التي ا
 

 طالعمعلومات إلى طرف ثالث، ينبغي إعن كشف ال القانون في الحاالت التي يقتضي فيها -110
جميع األحوال في و. يسمح بها القانونالتي يتم اإلفصاح عنها و المعلومات علىالجهاز 

معني أي معلومات تتعلق بجهاز أو آيان رف ثالث عن اإلفصاح لطخرى، ال يجوز األ
 .إصدار الشهادات دون إذن خطي من هذا الجهازب

 
 وتمديده االعتماداإلبقاء على 

 
 مدةاالعتماد اتخاذ الترتيبات الضرورية لتحديد المعني بكيان الجهاز أو الينبغي على  -111

باإلضافة إلى إجراءات شهادات، إصدار الالمعني بكيان الجهاز أو الاالعتماد الخاصة ب
 .واضحة لمراقبة هذه العملية

 
االعتماد اتخاذ الترتيبات الضرورية التي تضمن أن المعني بكيان الجهاز أو الينبغي على  -112

قد أي تغييرات بشهادات بإبالغ دون تأخير الإصدار المعني ب  المعتمدةكيانالجهاز أو اليقوم 
 .عملياتهوضعه القانوني أو  على أي جانب من جوانب تطرأ
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عادة التقييم إلاالعتماد اإلجراءات الضرورية المعني بكيان الجهاز أو أن تكون لدى الينبغي  -113
أو على نطاق معتمد، الكيان الجهاز أو ال تغييرات مهمة تؤثر على قدرات تطرأفي حال 
المعني كيان الز أو جهاللكفاءة حددها الأو على التوافق مع أي معايير أخرى أنشطته، 

 .االعتمادب
 

جهاز متقاربة أو عند الضرورة للتحقق مما إذا آان الفترات على ينبغي إعادة تقييم االعتماد  -114
أال ينبغي و. شروط االعتمادستوفي شهادات ال يزال يالإصدار المعتمدة المعني بكيان الأو 

 .عادة التقييم على خمس سنواتتزيد الفترة المحددة إل
 

 وسحبهتعليق االعتماد 
 

 تعليق يجوز فيهااالعتماد تحديد الظروف التي المعني بكيان الجهاز أو الينبغي على  -115
 . آكّل أو لجزء منهنطاق االعتمادل، بالكامل، جزئيا أو  أو سحبهاالعتماد
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تغيير في شروط االعتمادال 
 

جميع األطراف المعنية بالطريقة  إبالغاالعتماد المعني بكيان الجهاز أو الينبغي على  -116
 . الخاصة به شروط االعتمادإدخالها على ينوي ات تغييرالمناسبة بأّي

 
 وجهات النظر التي أعربت عنها األطراف المعنية قبل اتخاذ أي قرار بشأن مراعاةينبغي  -117

 .والتاريخ الفعلي للتغييراتالمحدد الشكل 
 

معتمدة معني  التحقق من قيام آل جهاز أو آيان يبغ، ين ونشرهاتبعد إقرار التغييرا -118
برأي معقولة زمنية إجراءاته ضمن مهلة في  التعديالت الضرورية إدخالعتماد بباال
 .االعتماد المعني بكيانالجهاز أو ال

 
أن تحظى األجهزة المعتمدة في البلدان النامية والبلدان التي ترم في مرحلة انتقالية ينبغي  -119

 .ات بتكامل عملية إصدار الشهاداسات خاصة دون المساعتبارب
 

 االعتماد أو حامل رخصتهشعاررمز أو عالمة أو مالك  
 

، في القسم شعار أو العالمة باستخدام ومراقبة المطالبة بالشهادة أو الالخاصة األحكام ترد -120
 .إصدار الشهاداتعن التالي 

 
يحمل شعارًا أو الذي أو رمزًا الذي يملك واالعتماد المعني بكيان الجهاز أو الينبغي على  -121

ستخدامها ضمن برنامج اعتماده، توثيق اإلجراءات التي تصف هذا المخصص الته ورخص
 .االستخدام

 
  اعتماده أو شعارةاالعتماد أال يسمح باستخدام عالمالمعني بكيان الجهاز أو الينبغي على  -122

معتمد ما ان نفسه قد وافق على منتج أو خدمة أو نظام لكياجهاز أو  هذا البطريقة توحي بأّن
 .إصدار الشهاداتمعني ببل جهاز أو آيان من ِق

 
االعتماد اتخاذ التدابير الالزمة لمعالجة اإلشارات غير المعني بكيان الجهاز أو الينبغي على  -123

  اإلعالناتالموجودة فيالصحيحة إلى نظام االعتماد أو االستخدام المضلل للشعارات 
 . الخفهارسوال
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 إصدار الشهادات
 
 
 

 بواسطته جهاز أو آيان معّين ضمانا خطيا أو ما شابه، يمنح هو إجراء اتإصدار الشهاد -124
صدار ذات الصلة إلمعايير مطابق لل درس قيد التربية أحياء مائية عملية أو نشاط بأّن
 غير منحازة مرتكزة ات بصورةشهادالإصدار إن عملية و. لتربية األحياء المائيةشهادات ال

تربية  عملية تقّيدعلى تقييم موضوعي للعوامل المالئمة، تضمن للمشتري والمستهلك 
 .معايير إصدار الشهاداتبمعتمد،  الالمستزرعاألحياء المائية التي أنتجت المنتج 

 
 
 

 استزراع آعملية ألحياء المائية،ًا من أنشطة تربية ا نشاطاتإصدار الشهاديمكن أن يشمل  -125
باإلمكان منح شهادات منفصلة لنشاط و .عّين سلسلة المسؤولية لمنتج مضمن مائي

 .نولسلسلة المسؤولية الخاصة بمنتج معّيالمائي  االستزراع
 

 : الضرورية إلصدار الشهاداتمن عمليات التقييمهناك نوعان  -126
 

 معايير ومقاييس  مطابق لالمائياالستزراع ط إذا آان نشالمعرفة ما : طابقتقييم الت
 ؛ذات الصلةإصدار الشهادات 

 لتحديد المنتجات الالزمة التدابير تّم اتخاذإذا لمعرفة ما : تقييم سلسلة المسؤولية 
 اإلنتاج وتمييز تلك المنتجات، بما في ذلك معتمدة استزراع مائيالصادرة عن عملية 

 ).التتّبع( وتسويق تجهيز وتوزيعالمراحل الالحقة من و
 

تربية منتجات ينبغي إجراء هذين النوعين من عمليات التقييم والشهادات بالنسبة إلى  -127
 مصدرها من عملية لى المشتري والمستهلك عإلطالعتحمل عالمة  التي األحياء المائية
 .وسلسلة مسؤوليةمعتمدة استزراع مائي 

 
 

 General Requirements for bodies operating assessment and 
certification/registration of quality systems. 1996. 

  65دليل ISO/IEC،General requirements for bodies operating product certification 
systems. 1996. 

. 

 ISO/IEC 17021 .Management Systems certification 

 ISO/IEC 22003 .Food safety management systems 
 ISO/IEC 17025 .Laboratory testing 

 ISO/IEC 22005 .Chain of Custody 
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ينبغي على األجهزة المعتمدة القيام بمهام تقييم التطابق وسلسلة المسؤولية من أجل  -128
االعتراف بها آأجهزة مختصة وجديرة بالثقة في التقييم بطريقة ال تمييزية وغير منحازة 

 .وصحيحة، ينبغي على جهاز أو آيان إصدار الشهادات أن يتقّيد بالشروط التالية
 
 
 

االستقاللية والنزاهة 
 

إصدار الشهادات مستقال من الناحيتين القانونية المعني بكيان الجهاز أو أن يكون الينبغي  -129
 .لمصالحايخلو من أي تضارب في ، وأن اتوالمالية عن صاحب نظام إصدار الشهاد

 
إصدار الشهادات والموظفين المشرفين على التقييم المعني بكيان الجهاز أو يجدر بال -130

تعاقد معهم باطنيا، الوالمصادقة الذين يستخدمهم مباشرة هذا الجهاز أو الكيان أو الذين تم 
 لمائيةتربية األحياء اأية مصالح تجارية أو مالية أو من أي نوع آخر في عملية أال تكون له 

 . تقييمها، ما عدا تلك التي تتعلق بخدمات إصدار الشهاداتينبغيأو سلسلة المسؤولية التي 
 

ن و الموظفحرص على أن يكونإصدار الشهادات أن يالمعني بكيان الجهاز أو الينبغي على  -131
 .ن بالتقييم الهادف إلى إصدار الشهادة هم غير الموظفين المكلفين بمنح الشهادةوالمكلف

 
أو الشهادات إصدار الشهادات أال يفّوض سلطة منح المعني بكيان الجهاز أو الينبغي على  -132

، إلى شخص أو جهاز ها أو سحبها أو تعليقها أو تخفيض نطاقها أو توسيعاالحتفاظ بها
 .خارجي
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عدم التمييز 
 

شهادات مفتوحا إصدار الالمعني بكيان الجهاز أو ال يكون الحصول إلى خدمات أنينبغي  -133
 . على  أنواعهاتربية األحياء المائيةأمام عمليات 

 
إصدار الشهادات مشروطا بحجم أو  المعني بكيانالجهاز أو الينبغي أال يكون الوصول إلى  -134

، وأال يكون إصدار الشهادة مشروطا بعدد عمليات تربية األحياء المائيةمقياس عمليات 
 .دة المعتمتربية األحياء المائية

 
الموارد البشرية والمالية 

 
 وموارد مالية يحظى باستقرارإصدار الشهادات أن المعني بكيان الجهاز أو الينبغي على  -135

 الترتيبات المالئمة لتغطية المسؤوليات التي تنبثق يعتمد للقيام بمهامه، آما ينبغي أن آافية
 .أو أنشطته/عن عملياته و

 
 من الموظفين من المعني بإصدار الشهادات استخدام عدد آاٍفكيان الجهاز أو الينبغي على  -136

الضرورية من أجل والتحصيل العلمي والخبرة ذوي الكفاءات والتدريب والمعرفة التقنية 
 .تربية األحياء المائيةأو سلسلة المسؤولية في /تقييم التوافق و

 
 عن مؤهالتالمعلومات االحتفاظ بإصدار الشهادات المعني بكيان الجهاز أو الينبغي على  -137

ويجب تحديث .  وتدريبهم وخبرتهمجميع الموظفين المشارآين في عملية إصدار الشهادة
 .سجالت التدريب والخبرة باستمرار

 
 مع من الباطنإصدار الشهادات اللجوء إلى التعاقد ما معني بعندما يقرر جهاز أو آيان  -138

بخالف األعمال المعفاة  بإصدار الشهادات، متصلة أعمالللقيان بجهاز أو شخص خارجي 
جهاز أو ال على المطّبقةق على هذا الجهاز الخارجي نفس الشروط تطّب، 132في الفقرة 

ق بالطريقة المناسبة، أو اتفاق  عقد موّثإعداد وينبغي. إصدار الشهادة نفسهالمعني بكيان ال
ينبغي آما . ة وتضارب المصالحمشابه، يغطي الترتيبات الضرورية ومن ضمنها السرّي
 .دوريةبصورة إخضاع الجهة المتعاقد معها من الباطن للمراجعة والتقييم 

 
المساءلة واإلبالغ 

 
 تكون لديه قانونيا وأنآيانًا إصدار الشهادات أن يكون المعني بكيان الجهاز أو الينبغي على  -139

لعمليات تربية األحياء هادات  طلبات الحصول على شللرّد علىإجراءات فعالة وواضحة 
جهاز أو ويجدر باألخص على ال.  لمنتجات االستزراع المائية المسؤوليسلأو سال/ والمائية

المعتمدة ما  لمقدمي الطلبات والكياناتتفظ ويتيح إصدار الشهادات أن يحالمعني بكيان ال
 :يلي

 وصفا مفصال إلجراءات التقييم وإصدار الشهادات؛ 
 
  تحتوي على شروط إصدار الشهادات؛الوثائق التي 
 وواجباتهاالكيانات المعتمدةئق التي تنص على حقوق الوثا . 

 
كيان الجهاز أو الشابه، بين اتفاق مق بالطريقة المناسبة، أو ما ينبغي إعداد عقد أو اتفاق موّث -140

 . وواجباتهإصدار الشهادات وزبائنه، ينص على حقوق آل طرفالمعني ب
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 دورية عمليات مراجعة داخليةإصدار الشهادات القيام بالمعني بكيان الجهاز أو العلى ينبغي  -141
 لتحقق من تنفيذ نظام إصدار الشهاداتومنهجية بغية اكافة اإلجراءات بطريقة منتظمة ل

 .ومن فعاليته
 

خارجية لعمليات مراجعة إصدار الشهادات  المعني بكيانالجهاز أو يجوز أن يخضع ال -142
 .متاحة للعموم عمليات المراجعة هذهوينبغي أن تكون نتائج .  الجوانب ذات الصلةبشأن

 
إجراءات تكون لديه سياسة وإصدار الشهادات أن المعني بكيان الجهاز أو الينبغي على  -143

.  أو التزاماته األخرى القانونية والتعاقديةه مع التزاماتزمنية تتماشى لفترة لمسك السجالت
، ات بفعالية وبشكل تامإجراءات إصدار الشهادسجالت استيفاء تثبت الينبغي أن و

تقييم والوثائق األخرى المرتبطة تقارير الوخصوصا فيما يتعلق باستمارات تقديم الطلبات و
ينبغي و. ها أو سحبها أو تعليقها أو تخفيض نطاقهاأو توسيعاالحتفاظ بها أو الشهادات بمنح 

 بطريقة تضمن نزاهة العملية وسرية  منها والتخلصاتهوإدارتلك السجالت تعريف 
 طالعإصدار الشهادات أن يضمن إالمعني بكيان الجهاز أو الينبغي على و. المعلومات

 .تطرأ على اإلجراءات المتفق عليهاقد أية تغييرات على جميع األطراف المعنية 
 

 الالزمةغير السرية ة السجالت إتاحإصدار الشهادات المعني بكيان الجهاز أو الينبغي على  -144
 .تحت تصرف من يطلبها

 
رسوم إصدار الشهادة 

 
إصدار الشهادات رسوما، ينبغي أن يكون لديه المعني بكيان الجهاز أو الفي حال تقاضى  -145

آما الرسوم لمقدمي الطلبات وعمليات االستزراع المائي المعتمدة، فيه حدد تنظام مكتوب 
إصدار المعني بكيان الجهاز أو الينبغي على و. الطلبمتاحًا عند ظام أن يكون هذا النينبغي 

االعتبار عين عند وضع نظام الرسوم وتحديد رسم إصدار الشهادة، أن يأخذ ب ،الشهادات
 وتحديد مقياس وحجم إلجراء عمليات تقييم دقيقة وذات مصداقيةالشروط جملة أمور منها 

، وشرط عدم التمييز بين الزبائن، ةو سلسلة المسؤولي عملية االستزراع المائي أقيدتعمدى و
 والبلدان النامية والبلدان التي تمر في لمستزرعينبصغار اوأي ظروف وشروط خاصة 

 .مرحلة انتقالية
 
 

ةسرّي  ال
 

إصدار الشهادات اتخاذ الترتيبات المناسبة وفقا المعني بكيان الجهاز أو الينبغي على  -146
 عملية التي تّم الحصول عليها أثناءة المعلومات أجل ضمان سرّي من الساريةللقوانين 

 .جميع مستوياتهعلى له إصدار الشهادة 
 

 طالعمعلومات إلى طرف ثالث، ينبغي إعن كشف ال القانون في الحاالت التي يقتضي فيها -147
ل جميع األحوافي و. يسمح بها القانون يتم اإلفصاح عنها ويالت المعلومات على زبونال
بمنتج معّين أو عملية أي معلومات تتعلق اإلفصاح لطرف ثالث عن خرى، ال يجوز األ

 .زبوندون إذن خطي من الاستزراع مائي محددة 
 

 الشهادة بظاالحتفا
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إصدار الشهادات القيام بالمراقبة والرصد ضمن المعني بكيان الجهاز أو الينبغي على  -148
أو سلسلة /معتمدة وتربية األحياء المائية اللية فترات زمنية مالئمة للتحقق من أن عم

 .شروط إصدار الشهاداتتستوفي معتمدة ال تزال المسؤولية ال
 

فورًا  الزبون إبالغه إلىإصدار الشهادات أن يطلب  المعني بكيانالجهاز أو الينبغي على  -149
 المسؤولية، أو أية ، أو سلسلةتربية األحياء المائيةأية تغييرات ينوي إدخالها على إدارة ب

 .اتتغييرات أخرى يمكن أن تؤثر على التوافق مع معايير إصدار الشهاد
 

إجراء إصدار الشهادات اتخاذ إجراءات إلعادة المعني بكيان الجهاز أو الينبغي على  -150
عملية تربية  على وضع بصورة ملحوظةتغييرات تؤثر عمليات تقييم في حال طرأت 

اتضح بعد النظر في سلسلة المسؤولية، أو إذا على ، أو عتمدة وإدارتهااألحياء المائية الم
أو سلسلة /معتمدة وتربية األحياء المائية ال عملية أية معلومات أخرى، أّنفي  أو  ماشكوى

جهاز ذات الصلة التي وضعها الأو الشروط /المعايير المطلوبة وتستوفي  لم تعد ةالمسؤولي
 .المعنيكيان الأو 

 
يجب أن يعطي التقييم المطلوب و. خمس سنواتالصالحية الشهادة مدة  أال تتجاوزنبغي ي -151

من أجل إعادة إصدار الشهادة، اهتماما خاصا للتغييرات التي طرأت على إجراءات عملية 
 . أو على الممارسات اإلداريةتربية األحياء المائية

 
تجديد الشهادة 

 
 متفقالشهادة لفترة مدة صالحية مالئمين، ينبغي تجديد استنادا إلى المراجعة والرصد ال -152

إذا آانت هناك تغييرات في العملية أآبر مس سنوات، أو بوتيرة الخعليها ال تتجاوز 
 .الجاري إصدار الشهادة لها تستدعي ذلك
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الشهادة وسحبهاتعليق  
 

 التي يجوز فيها تعليق الحاالت تحديد تإصدار الشهاداالمعني ب نكياال أو زجهاال ىينبغي عل -153
 .هن لجزء منطاق الشهادة آكّل أو، جزئيا أو آليا، لالشهادة أو سحبها

 
حياء األتربية  أن يفرض على عملية تإصدار الشهاداالمعني بكيان الجهاز أو لل يينبغ -154

ت مهما آان(ما ه منهاأو سحبالشهادة  أثر تعليق ى، علةمعتمدالمسؤولية الأو سلسلة /ومائية ال
 وأن إلى ذلكإشارة أي  نتتضمالتي عالنية اإل موادال جميعم  استخدان عع، االمتنا)األسباب

إصدار المعني بكيان الهاز أو آما يقتضيه الجتعيد جميع الوثائق الخاصة بالشهادة 
 نعأيضًا    مسؤوًالتإصدار الشهاداالمعني ب نكياالجهاز أو ال يكون ن أبيجو. تالشهادا

 .ن الطعت استنفاد جميع عملياد بعأو تعليقها الشهادة ببسحإبالغ الجميع 
 

سلسلة المسؤوليةالمحافظة على  
 

، نقل آل نقطة وينبغي، عند.  الرئيسيةنقلال نقاط عندُتطبق إجراءات سلسلة المسؤولية  -155
تربية األحياء  منتجات  وتمييزها عن المعتمدةتربية األحياء المائيةتعريف جميع منتجات 

 .، علمًا أّن نقاط النقل قد تختلف باختالف نوع المنتج المتداول غير المعتمدةائيةالم
 

 من يستلم من أنه يتعّين علىإصدار الشهادات التأآد المعني بكيان الجهاز أو الينبغي على  -156
 المالئمة لسلسلة المسؤولية، بما بالسجالتفظ ت المعتمدة أن يحتربية األحياء المائيةمنتجات 

 . المتعلقة بالشحن واالستالم وتحرير الفواتيرجميع السجالتيها ف
 

قة لتحديد وسائل إصدار الشهادات اتخاذ إجراءات موّثالمعني بكيان الجهاز أو الينبغي على  -157
 . ووتيرتهاالمراجعة

 
المراجعة /يجب تسجيل أي خرق أو ما يبدو خرقا في سلسلة المسؤولية ُيرصد أثناء التفتيش -158

 :المراجعة إلى جانب/في تقرير التفتيش
 

 شرح العوامل التي أدت إلى هذا الخرق؛ 
 المنتج الذي تأثر للتعاطي معشرح اإلجراءات التصحيحية المتخذة أو المفروضة و 

 . في المستقبلتكرار مثل  هذا الخرقبالخرق ولضمان عدم 
 

المتاح المراجعة الخطي /تفتيش تقرير الضمنالمراجعة / التفتيشدراج جميع سجالتينبغي إ -159
إصدار المعني بكيان الجهاز أو الُيحفظ في أرشيف مكتب  على أن ،المعنيينألطراف ل

 .الشهادات
 : ما يليالمراجعة، على األقل/ينبغي أن يتضمن تقرير التفتيش -160

 
 المراجعة؛/تاريخ التفتيش 
 عن التقرير؛المسؤول) األشخاص ( الشخص)أسماء (اسم  
 ؛ وعناوينهامراجعتها/لمواقع التي تم تفتيشهاأسماء ا 
 المراجعة؛/نطاق التفتيش 
  امتثال الزبون لشروط سلسلة المسؤوليةومالحظات على. 

 
ها أو عالمتها أو شعارها أو رمزالحصول على الشهادةاستعمال ومراقبة طلبات  
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القيود  وأ الشروط قة تنص علىمالك نظام إصدار الشهادة إجراءات موّثيجب أن تكون لدى  -161

 من أن منتجًاإلى  أو الشعارات التي تشير العالماتاستخدام الرموز أو المفروضة على 
وُيفترض، بنوع .  معتمدةتربية أحياء مائية مصدره عملية منتجات تربية األحياء المائية

 أو الشعارات العالماتلرموز أو عدم ارتباط ا نظام إصدار الشهادة أن يضمن خاص، من
أن ال  المعتمدة، وتربية األحياء المائية لها صلة بعمليات أو منتجات تالطلبات التي ليسب

 . المستهلكبتضليل حواجز تجارية أو تتسبب بخلق
 

 لوضعمالك نظام إصدار الشهادة أال يمنح أي رخصة يتعّين على  -162
ات أو منتجات عمليي من شهادة ألأي أو يصدر الخاص به الشعار /عالمةال/الطلب/العالمة

تم إنتاجه بالفعل في مصادر قد  قبل أن يتأآد أن المنتج الذي يحملها تربية األحياء المائية
 .معتمدة

 
المعني كيان الجهاز أو الإصدار الشهادات، أو المعني بكيان الجهاز أو عاتق التقع على  -163

رموزه أو تخدام االعتماد أو مالك نظام إصدار الشهادة، مسؤولية التأآد من عدم اسب
 . بطريقة ُمضللة أو احتيالية أو عرضهاهاتته أو شعاراعالم

 
االعتماد أو المعني بكيان الجهاز أو الإصدار الشهادات، أو المعني بكيان الجهاز أو اليمنح  -164

 أو شعار لإلشارة إلى ةعالمرمز أو استخدام في حق المالك نظام إصدار الشهادة، 
 وأي منتج صادر عنها أن تربية األحياء المائيةعملية ويجوز ل. الشهادةالحصول على 

 . ال غيرالعالمة أو الشعار المحدد بالطريقة التي ُيصرح بها خطيا فقطالرمز أو يستخدم 
 

المعني كيان الجهاز أو ال، أو تإصدار الشهاداالمعني بكيان ال أو زجهالتعّين على اي -165
هادة اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمعالجة اإلشارات غير االعتماد أو مالك نظام إصدار الشب

في مضللة الصحيحة إلى نظام إصدار الشهادة أو استخدام رموز وعالمات وشعارات 
 .فهارساإلعالنات وال

 
ينبغي -166 : أن تتضمن جميع الشهادات المعلومات التالية

 
  إصدار الشهادة؛االعتماد أو مالك نظام المعني بكيان الجهاز أو الاسم وعنوان 
  إصدار الشهادات؛المعني بكيان الجهاز أو الاسم وعنوان 
 اسم وعنوان حامل الشهادة؛ 
 التاريخ الفعلي إلصدار الشهادة؛ 
 مضمون الشهادة؛ 
 مدة صالحية الشهادة؛ 
 وخاتمهتوقيع الموظف المسؤول عن منح الشهادةو . 

 
 
 

واإلجراءاتالمتبعة السياسة  
 

االعتماد أو مالك نظام إصدار الشهادة المعني بكيان الجهاز أو ال ينبغي أن تكون لدى -167
 على أجهزة إصدار الشهادات المعتمدة من تسريالسياسة وإجراءات خطية الضرورية 

ن من قبل األطراف المعنية تتعلق بأي جانب من جوانب وأجل معالجة أية شكاوى أو طع
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 من حيث توقيتها وأن ينبغي أن تكون هذه اإلجراءات مناسبةو. إصدار الشهادة أو سحبها
تقتصر فقط على ، وأن تحدد بشكل واضح نطاق الطعون وطبيعتها التي سُينظر فيها

يتحمل مقدم الطعن و. األطراف المعنية بعملية التقييم أو التي تّم التشاور معها أثناء التقييم
 . آافةتكاليف الطعن

 
ويتعّين على .  أي شكوىللرّد علىذه اإلجراءات لجنة مستقلة ومحايدة ينبغي أن تتضمن ه -168

، فعلى تعذر ذلكوإذا .  والتسويةبالتفاوض حل الشكاوى أن تحاول اللجنة، حيثما أمكن ذلك،
لجهاز أو اإصدار الشهادات، أو المعني بكيان اللجهاز أو بلغ قرارهًا خطيًا إلى االلجنة أن ت

على أنم ، حسب مقتضى الحالد، أو مالك نظام إصدار الشهادة، االعتماالمعني بكيان ال
 .بدوره ينبغي القرار إلى الطرف أو األطراف المعنيةيحيل هذا الطرف 

 
اللجوء إلى أشكال أخرى من اإلجراءات القانونية واإلدارية يمنع من  ما سبق وذآر ال ّنإ -169

 .لقانون الدولي أو ا واإلقليميةالتي تنص عليها التشريعات الوطنية
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اتإصدار الشهادبشأن ن وحفظ وثائق الشكاوى والطع 

المعني كيان الجهاز أو الإصدار الشهادة، أو المعني بكيان الجهاز أو ال على تعّيني -170
 :مالك نظام إصدار الشهادة/االعتماد، أو مؤسسب

  رتبطة ن، واإلجراءات التصحيحية المو الشكاوى والطعبجميع الخاصةحفظ الوثائق
 بإصدار الشهادة؛

 اتخاذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية المالئمة؛ 
 تقييم فعالية اإلجراءات التصحيحية؛ 
 ن و التحقيق وحل الشكاوى والطعالمتوافرة أثناءة المعلومات المحافظة على سرّي

 .إصدار الشهادةبشأن 
 

ن الخاصة وشكاوى والطع الالتعاطي معينبغي أن تكون المعلومات المتعلقة بإجراءات  -171
 . للجميعاحةبإصدار الشهادات مت

 
 التنفيذ بمتعلقةاعتبارات خاصة 

 
على ينبغي على المنظمات الوطنية والدولية ذات الصلة، حكومية آانت أو غير حكومية، و -172

والمؤسسات المالية، االعتراف بالظروف والشروط الخاصة قطاع تربية األحياء المائية 
 واألطراف المعنية األخرى في البلدان النامية، وخاصة أولئك ة األحياء المائيةتربيلمنتجي 

 الجزرية الصغيرة النامية، من أجل دعم تنفيذ هذه دولالموجودين في البلدان األقل نموا وال
 والمنظمات الحكومية وغير وينبغي على الدول. شكل فعال وتدريجيالخطوط التوجيهية ب

 احتياجات تلبيةوالمشترين والتجار، والمؤسسات المالية، العمل على الحكومية ذات الصلة، 
التنفيذ هذه، باألخص في مجاالت المساعدة التقنية والمالية، ونقل التكنولوجيا، وبناء 

دعم إمكانية تقديم  المساعدة ا النوع من هذراعى فيآما ويجب أن ُت. القدرات والتدريب
 .رتفعة المحتملة إلصدار الشهادات واالعتمادمباشر للتخفيف من عبء التكلفة الم

 
على المشارآة في  األطراف المعنية زيادة قدرة وت القدراء في بناةلمساعدإلى ا حاجة ثمة -173

 ،الخطوط التوجيهيةهذه  مع بما يتماشى لتربية األحياء المائيةشهادات النظم إصدار إعداد 
األطراف المعنية على الخطوط التوجيهية ضمان حصول هذا ويشمل . والتقّيد بهذا النظام

 أحكام المعاهدات الدولية ذات الصلة، والمعايير المطبقة التي تعتبر فضًال عنوفهمها، 
تكنولوجيات مناسبة وقد يستدعي األمر توافر . لترشيد تربية األحياء المائيةضرورية 

لية من هذه التكنولوجيات تقتضي االستفادة الكو. معايير إصدار الشهاداتلالمتثال لوحديثة 
 وبرامج أخرى لبناء القدرات المحلية تهاوتنميعليها تدريب الوالمهارات توسيع 

يجب أن تقدم المؤسسات و.  والمجتمعات المحلية واألطراف المعنية األخرىللمستزرعين
 المستويين اإلقليمي خاصة علىالحكومية والمؤسسات األخرى الدعم في مجال التعاون، 

إلصدار الشهادات لتربية أنظمة ابتكار بناء القدرات من أجل وفي مجال اإلقليمي، ودون 
إعداد آليات األحياء المائية مالئمة أآثر ألقاليمهم والتقّيد بها، هذا باإلضافة إلى 

 .هذه األهدافدعمًا لتبادل المعرفة والخبرة والمساعدة التقنية لوبروتوآوالت 
 

 أن تكون قادرة على لتربية األحياء المائيةشهادات النظم إصدار  نواع مختلفة منيمكن أل -174
 اتباإلمكان وضع مذآرو.  هذه الحدودضمنمتكافئة بالتالي تكون أن تحقيق نفس الهدف، و

 اعتراف متبادل، أو اعتراف من طرف واحد، من أجل االعتراف اتتفاهم، أو اتفاقي
 ينبغي لها جميعا أن تتضمن ياء المائية والتيلتربية األحشهادات ال بين نظم إصدار المتبادل
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وقد يستدعي األمر اللجوء إلى . تدقيقا ومراقبة مناسبين لنظم إصدار الشهادات المعنية
تفاقات االأدوات ومساعدة تقنية من أجل ضمان اإلنصاف والشفافية واالنتظام في وضع 

لتربية األحياء المائية بما ت شهاداالالرصد  التي تسّهل إعداد وتنفيذ نظم إصدار أساليب و
 إجراءات إصدار الشهادات واالعتماد وإعداد المعايير المرتقبة في هذه الخطوط يتماشى مع
 .التوجيهية

 
 نظم إصدار الشهادات من أال تحّلينبغي ، مع مراعاة سائر األحكام الواردة في هذا الفصل -175

 النظم ذات الصلة إلصدار الشهادات ّلقبل أطراف أخرى تنفيذا لهذه الخطوط التوجيهية مح
 . الدولالتي تصدرهاأو الشهادات الرسمية 

 
شهادات الصدار إلتقوم منظمة األغذية والزراعة بتسهيل تنفيذ هذه الخطوط التوجيهية  -176

 التنميةوآاالت إّن  و. وتعزيز تبادل المعارف والخبراتلتربية األحياء المائية، ورصده
 تقنية مدعوة إلى مساندة المنظمة في تيسير توجيه المساعدة المالية والوالمؤسسات المانحة

 .البلدان التي تمر بمرحلة انتقاليةالبلدان النامية وإلى 
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DECLARACIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

CONSULTA TÉCNICA ACERCA DE LAS DIRECTRICES TÉCNICAS SOBRE 

CERTIFICACIÓN DE LA ACUICULTURA 

 

ROMA, 15-19 DE FEBRERO DE 2010- 

 

Para la República Bolivariana de Venezuela los Sistemas de Certificación en Acuicultura son 

de gran importancia, ya que permiten la verificación del cumplimiento de estándares de 

calidad requeridos; su adecuada implementación exige la participación de todos los actores 

involucrados en la formulación de las normas, a fin de evitar obstáculos al comercio 

internacional de determinados productos. 

 

En el marco de la globalización y el libre comercio, se suscitan diferentes inconvenientes 

cuando los productos provenientes de los países en vías de desarrollo no pueden ingresar a 

otros países, por no contar con programas de certificación y eco-etiquetados que han sido 

diseñados bajo los estándares y condiciones de las naciones más desarrolladas de acuerdo a 

sus condiciones propias. 

 

Consideramos que para la creación e implementación de estos sistemas, es necesario evaluar 

las capacidades y condiciones internas de cada país, sobre todo aquellos en vías de desarrollo, 

menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo y establecer mecanismos de 

adaptabilidad, y equivalencia entre los sistemas de certificación. 

 

La adopción de sistemas propios de certificación de productos acuícolas en los países en 

desarrollo, requiere del apoyo financiero y de las asistencia técnica que pueden brindar los 

Organismos Multilaterales, hacemos un llamado a la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para que implemente la creación de un Fondo 

que permita adelantar acciones en este sentido. 

 

Roma, 19 de febrero de 2010 

                                                
1
 La inclusión de esta declaración como uno de los apéndices al Informe de la Consulta Técnica  ha sido 

oficialmente solicitada por la Delegación de la República Bolivariana de Venezuela durante la celebración de la 

anteriormente citada Consulta Técnica, así como posteriormente a través de una nota verbal fechada el 22 de 

febrero del 2010 y enviada a través de la Representación Permanente de la República Bolivariana de Venezuela 

en la FAO. 
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