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 األمساك مصايد جلنة
  اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك

 الدورة الثامنة عشرة

  2022مايو/أ�ر  8أبريل/نيسان إىل  8ية:إجراءات املراسالت اخلط
  2022يونيو/حزيران  9و 8و 7اجللسات العامة االفرتاضية: 

والتحد�ت والرؤى من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد: السمات  11تنفيذ املادة 
 ةاملستقبلية من وجهة نظر أعضاء منظمة األغذية والزراع

 
 وجزامل

من مدّونة الســـلوك بشـــأن الصـــيد الرشـــيد للمنظمة لعام  11عن تنفيذ األعضـــاء للمادة  اموجزً  حتليًال هذه الوثيقة  قّدمت
األخري، املعروض على الدورة التقرير دور صـــــــــــ. ويغطي هذا املوجز الفرتة املمتدة منذ اوالصـــــــــــكوك املتصـــــــــــلة هب 1995

خالل إســبانيا  الســابعة عشــرة للجنة الفرعية املختصــة بتجارة األمساك التابعة ملنظمة األغذية والزراعة املنعقدة يف فيغو،
 . 2019نوفمرب/تشرين الثاين  29إىل  25 الفرتة من

 اللجنة الفرعيةاختاذها من جانب اإلجراءات املقرتح 

  ًحمتملة عليها؛ حتسيناتابالستمارة املنّقحة اليت ّمت وضعها، وإسداء املشورة بشأن أي  ااإلحاطة علم 

  من مدّونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك  11املادة بتحليل االجتاهات يف تنفيذ  ااإلحاطة علمً و
 املتصلة هبا؛

  لتقارير األعضاء،  امن مدّونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وفقً  11ابلتحد�ت يف تنفيذ املادة  اعلمً  اإلحاطةو
 ومعاجلة الثغرات والقيود اليت جرى حتديدها يف جماالت خمتلفة؛

  مدّونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. من 11املشورة حول كيفية االستمرار يف تعزيز تنفيذ املادة سداء إو 
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 مقدمة

تيســــري  إىل 1995تســــعى مدّونة الســــلوك بشــــأن الصــــيد الرشــــيد اليت اعتمدها مؤمتر منظمة األغذية والزراعة عام  -1
التغيري والتكييف يف قطاع مصـــــايد األمساك من أجل كفالة احلفاظ يف األجل الطويل على املوارد املائية والنظم اإليكولوجية 

 2ة السلوك بشأن الصيد الرشيد مبمارسات ما بعد املصيد والتجارة.من مدّون 11املادة وتتصل  1وإدارهتا املستدامة.

يقوم األعضاء اليت لتقييم الذايت، امن خالل استمارة  2012منذ عام  11تنفيذ املادة وكانت املنظمة قد رصدت  -2
 كّل سنتني من خالل نظام تقدمي التقارير اإللكرتوين.  اوتقدميه ستكماهلااب
املختصــــــة بتجارة األمساك التابعة ملنظمة األغذية والزراعة يف دورهتا ابلتوصــــــيات املقّدمة من اللجنة الفرعية  وعمًال  -3

تنقيح األسئلة عملت أمانة اللجنة الفرعية على وضع نسخة معّدلة هلذه االستمارة من أجل " 20193،السابعة عشرة عام 
 ،ا يســـــّهل التحليل واإلجراءات الرامية إىل تقدمي املســـــاعدة الفنيةحمّددة أكثر من جانب األعضـــــاء مب ردودللحصـــــول على 

وإجراء مزيد من التحليل لإلجاابت املفتوحة من أجل حتديد االجتاهات واالســـتفادة من ذلك  ،وبناء القدرات يف املســـتقبل
 ".يف عمل جلنة مصايد األمساك واللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك املنبثقة عنها

، مبا يف ذلك االحتاد اعضـــــوً  144. ووردت ردوٌد كاملة من 2021لقت االســـــتمارة اجلديدة يف ســـــبتمرب/أيلول وأُط -4
 يف املائة من األعضاء. 87األورويب ابلنيابة عن الدول األعضاء السبعة وعشرين فيه، مبا ميثل 

 االستمارة اجلديدة يكله
إىل توضـــيح نطاق األســـئلة، مع حتســـني يف الوقت ذاته دّقة  11ابملادة ترمي النســـخة اجلديدة لالســـتمارة املتصـــلة  -5

 يالء اهتمام خاص إىل ما يلي:إوموثوقية نظام تقدمي التقارير يف مدّونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. وّمت 
 حتديث األسئلة وتوضيحها؛ •
 إعادة صياغة األسئلة للحؤول دون رد "ال ينطبق"؛ •
 متها.وإعادة تنظيم األقسام القائمة ومواء •

، وّمتت ترمجتها إىل مخس لغات 2021ويوليو/متوز  2020ُوضـــعت االســـتمارة اجلديدة بني أكتوبر/تشـــرين األول و  -6
وترمجتها إىل مخس لغات، هبدف تيســري فهم االســتمارة  وحتميلها على املنصــة اإللكرتونية. كذلك، ّمت إعداد وثيقة توجيهية

 اجلديدة وإجنازها.
) إىل أربعة أقســــام. وميكن أن تكون األســــئلة مغلقة أو مفتوحة، 1نقســــم االســــتمارة املنّقحة (الواردة يف امللحق تو  -7

كما يف الســـــــنوات الســـــــابقة. ويســـــــمح هذا املزيج من األســـــــئلة لألعضـــــــاء تقدمي التقارير على مســـــــتويني: من جهة، مدى 
 حد�ت احملّددة يف تنفيذها.، ومن جهة أخرى الت11تنفيذهم لألحكام الواردة يف املادة 

هي القيمة  5دىن وألهي القيمة ا 1(حيث  5و 1، تُعطى اإلجاابت قيمة ترتاوح بني ابلنســـبة إىل األســـئلة املغلقة -8
ي املتاح  األعلى). وأّما ابلنســبة إىل األســئلة املفتوحة، يتمكن اجمليبون من اإلجابة بكلماهتم اخلاصــة، ابســتخدام احلقل النصــّ

 .هلذا الغرض
                                                      

1   https://www.fao.org/3/v9878a/V9878A.pdf 
2  .fao.org/3/v9878e/v9878e.pdf#page=35 
3  .65t/CA8665T.pdffao.org/3/ca86 

https://www.fao.org/3/v9878a/V9878A.pdf
https://www.fao.org/3/v9878a/V9878A.pdf
http://www.fao.org/3/v9878e/v9878e.pdf%23page=35
http://www.fao.org/3/v9878e/v9878e.pdf%23page=35
https://unfao-my.sharepoint.com/personal/gloria_loriente_fao_org/Documents/From%20T%20drive/Loriente/Meetings_Workshops/COFI-FT/COFI-FT-2022/working%20docs/fao.org/3/ca8665t/CA8665T.pdf
https://unfao-my.sharepoint.com/personal/gloria_loriente_fao_org/Documents/From%20T%20drive/Loriente/Meetings_Workshops/COFI-FT/COFI-FT-2022/working%20docs/fao.org/3/ca8665t/CA8665T.pdf
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 األربعة هي التالية:واألقسام  -9

 ، وسؤال مفتوح واحد).امغلقً  سؤاًال  15سالمة األغذية وجودهتا ( -1القسم  -
 أسئلة مغلقة، وسؤاالن مفتوحان). 9ممارسات ما بعد املصيد ( -2القسم  -
 أسئلة مغلقة، وسؤال مفتوح واحد). 5( ة الدولية الرشيدةر التجا -3القسم  -
 أسئلة مغلقة، وسؤال مفتوح واحد). 5واألنظمة املتصلة بتجارة األمساك (القوانني  -4القسم  -

 
لهم، ي. وفور تســـج2021، ُدعي األعضـــاء إىل املشـــاركة يف نســـخة االســـتمارة لعام 2021ســـبتمرب/أيلول  30ويف  -10

ة األغذية والزراعة، من خالل بوابة خمصصة هلا يف جمال منظم ااجلديدة إلكرتونيً  متّكن األعضاء من الوصول إىل االستمارة
 4ابستخدام بيا�ت االعتماد اخلاصة ابلبلدان.

وُقّدمت املســـاعدة لألعضـــاء طيلة العملية لإلجابة على االســـتمارة، عرب الربيد اإللكرتوين ومن خالل اجتماعات  -11
 إلكرتونية، ملساعدهتم يف اإلجابة بفعالية على االستمارة.

اء من خالل االســـــــتمارة لتقييم التقدم احملرز، والتحد�ت ومدى تنفيذ وُتســـــــتخدم املعلومات اليت يوّفرها األعضـــــــ -12
) بطريقة اإقليميً  أو اعامليً  . ويتم التعامل مع اإلجاابت بســـــــــــــــرية اتمة، وُتقّدم فقط على أســـــــــــــــاس جتميعي (إّما11املادة 

ارســـــــات ما بعد املصـــــــيد النتائج لتحديد جماالت الدعم املمكنة ملم اتقّوض الســـــــرية. وســـــــوف تســـــــتخدم املنظمة أيضـــــــً  ال
 والتجارة، مبا فيه مصلحة األعضاء.

 االستمارة والتحسينات يف املنصة زاألعضاء، معّدل إجنا ردودمعّدل 

 املرتفع للرود على االستمارة إىل املشاركة املتواصلة لألعضاء يف العملية.  يشري املعّدل -13

 معدل الردود 5اجمليبوناألعضاء  دورة اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك 

 يف املائة من األعضاء 22 اعضوً  16 2012 -الدورة الثالثة عشرة

 يف املائة من األعضاء 60 اعضوً  89 2014 -عشرة رابعةالدورة ال

 يف املائة من األعضاء 73 اعضوً  116 2016 -عشرة امسةالدورة اخل

 يف املائة من األعضاء 77 اعضوً  124 2017 -عشرة سادسةالدورة ال

 يف املائة من األعضاء 86 اعضوً  141 2019 -عشرة سابعةالدورة ال

 يف املائة من األعضاء 87 اعضوً  144 2022 -عشرة منةالدورة الثا
 

                                                      
)، ابستخدام أمساء مستخدمني وكلمات fao.org/fishery/code/codequestكان ميكن الوصول إىل االستمارة اإللكرتونية من خالل بّوابة خمصصة (   4

 واألمن وقابلية االستخدام. للسرية،ضرورية مرور فريدة، مبا يستجيب إىل املتطلبات ال
 يف كل نسخة من نسخ االستمارة، يرّد االحتاد األورويب ابلنيابة عن الدول األعضاء السبعة والعشرين فيه.  5

http://www.fao.org/fishery/code/codequest/?locale=en
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يف املائة من دون  3يف املائة من األســـــــــئلة املغلقة، فيما بقيت نســـــــــبة  97ويف املتوســـــــــط، أجاب األعضـــــــــاء على  -14
نٌ  فيما  -يف املائة من األســـــئلة 92، حيث ّمتت اإلجابة على 2019كتمال مقارنًة بنســـــخة عام ال جلهة ا إجابة. وهذا حتســـــّ

 يف املائة). 1يف املائة) أو تُركت من دون إجابة ( 7( يف املائة املتبقية من الردود 8على نسبة "ال ينطبق" إجابة  وردت

 يف املائة من األسئلة من دون إجاابت يف االستمارة األخرية: 3ربيرات التالية لرتك نسبة وأعطى األعضاء الت -15

 بلد أو على سياق معّني.السؤال ال ينطبق على  •
 مثة غياب للبيا�ت أو املعلومات على املستوى الوطين. •
 كانت توجد صعوبة يف تنسيق الردود بني اإلدارات أو الوكاالت املختصة. •

 ت الرئيسية اليت واجهها األعضاء وأفادوا عنها ما يلي:ومشلت الصعواب -16

تتطّلب االســــــــــتمارة مدخالت من عدٍد كبري من اإلدارات، أو الوكاالت أو املؤســــــــــســــــــــات املختصــــــــــة. وكان من  •
 الضروري بذل جهود كبرية لتنسيق الردود الوطنية.

 على أهبة االســــــــــــتعدادكان يعمل عدٌد كبري من املوظفني يف الوزارات الوطنية عن بعد، كما كانت مكاتب عّدة  •
 والتنسيق على املستوى الداخلي. ر. وأعاق هذا األمر احلوا19-بسبب جائحة كوفيد

 
الصيد الرشيد (للجنة وقد ُوضعت املنصة اإللكرتونية املستخدمة لدعم االستمارات الثالثة ملدّونة السلوك بشأن  -17

. وّمت 2013جارة األمساك) عام بتة الفرعية املختصــــة برتبية األحياء املائية واللجنة الفرعية املختصــــة نمصــــايد األمساك، واللج
املنصــــة ابليًة إمنا ســــرعان ما تصــــبح ووظائف جديدة.  توســــيع النظام وتعديله منذ ذلك احلني، حيث ُأضــــيفت إليه أقســــامٌ 

دســــــــة الرب�مج احلاســــــــويب القائم. وتعمل أمانة اللجنة الفرعية املختصــــــــة بتجارة األمساك على وضــــــــع منصــــــــة هن ِقَدمبفعل 
جديدة، مع أمانيت جلنة مصـــايد األمساك واللجنة الفرعية املختصـــة بتجارة األمساك، لز�دة دّقة وموثوقية نظام تقدمي التقارير 

أكثر  النظام اجلديد على وظائف النظام السابق يف حني يقّدم حلوًال  يف مدّونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. وسوف يُبقي
مرونة، ويســّهل ابلتايل إجراء التغيريات والتحســينات يف االســتمارات. وإىل جانب هذا التغيري، تبحث أمانة اللجنة الفرعية 

الواردة، من أجل حتســــــــــــني  اتالتعقيباملختصــــــــــــة بتجارة األمساك يف إجراء تنقيحات طفيفة على االســــــــــــتمارة القائمة على 
 وتوضيح بعض األسئلة وخيارات اإلجابة بشكل أكرب.

 حتليل الردود
 ّمت حتليل الردود الواردة بطريقتني: -18

. Excelملفات إىل  املتاح على االنرتنتنظام المن لردود الواردة من األعضاء يف اة يالبيا�ت األول استخالصّمت  •
ًال  اإحصـــــائيً  بســـــيط) على الصـــــعيدين العاملي واإلقليمي. كما أن حتليًال وجرى حتليلها وجتميعها (متوســـــط   مفصـــــّ

، وجيب أن يُقرأ ابالقرتان مع  COFI:FT/XVIII/2022/Inf.5 للردود على األســـــــــــــــئلة املغلقة متاٌح يف الوثيقة
وألغراض احتســــــاب تُنشــــــر الردود الفردية الواردة من األعضــــــاء من أجل احلفاظ على الســــــريّة.  هذه الوثيقة. وال

والبحر الكارييب، وأورواب، وأمريكا  ،التجّمعات اإلقليمية، ّمت تشــــــكيل اجملموعات اإلقليمية التالية: أفريقيا، وآســــــيا
الالتينية، والشــــــرق األدىن، وأمريكا الشــــــمالية وجنوب غرب احمليط اهلادئ. كما ال ميكن مقارنة النتائج مع نتائج 

 إىل أن األسئلة خضعت للمراجعة. انظرً  ،النسخ السابقة من االستمارة
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وّمتت ترمجة الردود وتلخيصــــــها من أجل  6ووردت الردود على األســــــئلة املفتوحة ابللغات الرمسية الســــــتة للمنظمة. •
التحد�ت لألعضـــاء. ويرد موجز للردود  11إلقاء الضـــوء قدر اإلمكان على اجملاالت اليت يطرح فيها تنفيذ املادة 

 فتوحة يف القسم التايل من هذه الوثيقة.على األسئلة امل

 11والتحد�ت والرؤى املستقبلية بشأن تنفيذ املادة  املالحظات
 من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد

قطاع ما بعد املصـــــــــــيد يف مصـــــــــــايد األمساك وتربية اليت ينطوي عليها مكا�ت اهلائلة اإلاألعضـــــــــــاء  البلدان دركت -19
من مدّونة  11املادة . وابلتايل، تذكر التقارير أن اكبريً   اتعزيزً  االتنمية االجتماعية واالقتصــــــــــــادية لديهاألحياء املائية يف تعزيز 
قوية يف يد البلدان ومشــــّغلي مصــــايد األمساك لضــــمان املمارســــات الفعالة ما بعد  متثل أداةً الرشــــيد الســــلوك بشــــأن الصــــيد 

 .املصيد والتجارة

من حول  11تمارة الضــــوء فقط على التقدم احملرز والتحد�ت يف تنفيذ املادة وكما أفاد األعضــــاء، ال تلقي االســــ -20
عملية تفكري متواصلة على الصعيد القطري حول القيم واملعايري احملورية اليت تتضمنها مدّونة السلوك  االعامل، إمنا تدعم أيضً 
 بشأن الصيد الرشيد.

على قطاع مصـــايد األمساك وتربية األحياء  19-اآلاثر الســـلبية جلائحة كوفيد نوّمتت اإلفادة على نطاق واســـع ع -21
 ختالالت كبرية.اباملائية، واليت جتّلت ابرتفاع التكاليف و 

من مدّونة الســـلوك  11وتشـــري األقســـام التالية إىل الســـمات، والتحد�ت والرؤى املســـتقبلية املتصـــلة بتنفيذ املادة  -22
اليت متنع أو  د عنها األعضـــاء. وهي توّفر جمموعة واســـعة من املعلومات املفيدة لفهم العواملبشـــأن الصـــيد الرشـــيد، كما أفا

 تتيح النمو يف قطاع ما بعد املصيد على املستوى العاملي، واإلقليمي والوطين.

 هتاسالمة األغذية وجودنظم ضمان التحد�ت أو املشاكل احلالية املرتبطة ب
 ية األحياء املائيةمصايد األمساك وترب منتجات يف

ســــــــالمة األغذية ضــــــــمان األعضــــــــاء عن جهوٍد جارية لالمتثال للتدابري املتصــــــــلة ب ت البلدانبصــــــــورة عامة، أفاد -23
وجودهتا يف منتجات مصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية. وهذا ينطبق بصـــورة خاصـــة على قطاع تربية األحياء املائية، يف 

 لية، حيث توجد ثغرات كبرية ينبغي معاجلتها.خيص املنتجات املعّدة للسوق احملالقطاع على نطاق صغري، ويف ما 

وتشــــــــري التقارير إىل أن النظم الوطنية لســــــــالمة األغذية معّقدة بصــــــــورة خاصــــــــة، ســــــــيما أن أغلبية البلدان لديها  -24
 وال�ت متداخلة. ذاتو  سلطات متعددة

وكوالت واألطر القانونية املالئمة الشـــــاملة والفعالة غياب الســـــياســـــات، والربوت عديدة عن أعضـــــاء بلدان توأفاد -25
ما ال تكون متطورة على حنٍو  اهتا، غالبً دســــــــالمة األغذية وجو ضــــــــمان نظم ل وجدهتا. وحىت حني تدو جلســــــــالمة األغذية و 

حاالت عّدة، كاٍف، أو ال يتّم حتديثها أو تنفيذها بشــــكل منهجي، وخباصــــة يف ما يتعلق إبنتاج تربية األحياء املائية. ويف 

                                                      
 العربية، والصينية، واإلنكليزية، والفرنسية، واإلسبانية والروسية.  6
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توجد ســـياســـات خاصـــة بســـالمة األغذية وجودهتا، إمنا ال تنظر يف الطابع اخلاص ملنتجات مصـــايد األمساك وتربية األحياء 
ما جيري تنظيمها ضـــــــمن فئات واســـــــعة مثل "الثروة احليوانية" أو  اوغالبً  شـــــــاكلاملائية. وإضـــــــافًة إىل ذلك، ال تُعاجل هذه امل

 تكون الصكوك القانونية ملراقبة سالمة األغذية وتفتيشها متوائمة ابلكامل مع املتطلبات الدولية.ما ال  ا"اللحوم". وغالبً 

ما تتوّفر أعداٌد  اوغالبً . اكبريً   ل حتد�ً ثســـــــــالمة األغذية وجودهتا ميضـــــــــمان كما تشـــــــــري التقارير إىل أن إنفاذ نظم  -26
 حمدودة من املفتشني املدرّبني، إضافًة إىل غياب املوارد وتعّدد اجلهات الفاعلة الواجب رصدها.

ســــالمة األغذية وجودهتا، مبا يف ذلك  ضــــمان مار ومســــاعدة فنية مالئمة لدعم تنفيذ نظمثوال تتوّفر خطط اســــت -27
رشــاد. وهذا ينطبق بصــورة خاصــة على املؤســســات املتناهية الصــغر، فق املالئمة ما بعد املصــيد، واملعدات وخدمات اإلااملر 

 والصغرية واملتوسطة احلجم. وما زالت قدرات القطاع اخلاص حمدودة يف بلدان عديدة.

إىل قــدرات الفحص غري املالئمــة والعــدد القليــل من املختربات املعتمــدة، متــّت اإلفــادة عن غيــاب اخلطط  اونظرً  -28
صـــد. وهذا حيّد من الفرص املتاحة لتحديد األخطار الناشـــئة يف جمال ســـالمة األغذية، ممّا خيّلف بدوره الوطنية للمراقبة والر 

 سلبية على محاية املستهلكني. تداعياتٍ 

قّلة النظافة الصـــــحية يف وأّما املســـــائل اإلضـــــافية اليت ّمتت اإلفادة عنها فتشـــــمل املناولة اخلاطئة ملا بعد املصـــــيد، و  -29
اإلمدادات الغذائية، والتخزين غري املالئم وغياب تدابري ســـــــــــــــالمة األغذية يف عمليات املعاجلة  مجيع مراحل ســـــــــــــــلســـــــــــــــلة

والتحضري. عالوًة على ذلك، فإن القيود املالية والبنية التحتية غري املالئمة تعيق حسن إدارة سلسلة التربيد يف مجيع مراحل 
خاصــــة  ات مصــــايد األمساك وتربية األحياء املائية تطرح حتد�تٍ ســــلســــلة اإلمدادات. كما أن الطبيعة الســــريعة التلف ملنتج

 سالمة األغذية وجودهتا.ضمان متصلة ب

ويطغى املشغلون احلرفيون واملتناهو الصغر وعلى نطاق صغري على قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف  -30
ما يؤدي إىل غياب البىن املنّظمة يف ما يتعلق ابملناولة الصحيحة ملنتجات مصايد األمساك  ابلدان عديدة، األمر الذي غالبً 
 وتربية األحياء املائية وتسويقها.

ما تكون مواقع إنزال األمساك متفرقة على مساحات جغرافية واسعة. وهذا األمر جيعل من الصعب ضمان  اوغالبً  -31
للحفاظ على ســــالمة األغذية وجودهتا، من قبيل مرافق ســــلســــلة التربيد يف امسة مراقبة ســــالمة األغذية وتقدمي اخلدمات احل

 من ها عن األســــواق الرئيســــية حيّد بشــــكل أكربعدَ زال. كما أن طرقات النقل غري املعّبدة، وندرة مياه الشــــرب وبُ نمواقع اإل
 النظم الفعالة اخلاصة إبجراءات السالمة واإلدارة.

ما ال توجد معايري وطنية تعاجل مجيع املراحل يف ممارسات ما بعد املصيد،  ااألعضاء إىل أنه غالبً  ت البلدانوأشار  -32
. كذلك، إن اســـــــــتيفاء املعايري الدولية يتطّلب اوال ســـــــــيما يف ما خيّص اإلمدادات احمللية من األمساك اليت يتم صـــــــــيدها حمليً 

عدم . وأفاد عدة أعضــــــــاء عن اصــــــــغري إىل الدعم املايل حمدودً ما يكون وصــــــــول املشــــــــغلني على نطاق  ااالســــــــتثمار، وغالبً 
 التكافؤ يف نظم إصدار الشهادات لسالمة األغذية وجودهتا بني شركاء التجارة الدوليني.

وأفاد بعض األعضــــــاء عن صــــــعوابٍت يف تنفيذ مواصــــــفات الدســــــتور الغذائي. كما أشــــــار آخرون إىل احلدود يف  -33
لألنواع املائية وأصــــــــــناف خمّلفات العقاقري ابلتغطية غري الكاملة  ا، وأحاطوا علمً نصــــــــــوص ومواصــــــــــفات الدســــــــــتور الغذائي
 البيطرية املستخدمة يف تربية األحياء املائية.
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ليل املخاطر ونقاط املراقبة احلرجة، وخباصـــة ابلنســـبة حتاالمتثال لتنفيذ خطة  اوأُفيد أنه من املكلف والصـــعب جدً  -34
 إىل صغار املشغلني.

مســـتوى وعي كاٍف ملتطلبات ســـالمة األغذية وجودهتا يف صـــفوف اجلهات الفاعلة يف ســـلســـلة القيمة.  وال يتوّفر -35
كما ال توجد يف أحياٍن كثرية برامج توعية أو أنشــــــطة تدريبية بشــــــأن ممارســــــات النظافة اجليدة، وضــــــمان ســــــالمة األغذية 

 ، من بني معايري أخرى.وجودهتا

وأفاد معظم األعضــــــــــاء عن مســــــــــائل متصــــــــــلة ابلتتّبع. عالوًة على ذلك، اختلفت املتطلبات، واملعايري والقدرات  -36
ما ال تكون نظم التتّبع متطورة ابلكامل،  اتّم مجعها. وغالبً يحســـب البلدان والســـياقات جلهة املنهجية ونوع املعلومات اليت 

ر بعض البلدان إىل نظم التتّبع اإللكرتونية، وابلتايل يلجأ مشـــــــــــــــّغلو فتقكذلك، تأو ترّكز فقط على متطلبات التصـــــــــــــــدير.  
املؤســســات الغذائية إىل التســجيل والتوثيق اليدوي. وّمت إلقاء الضــوء على ضــرورة وضــع خطط وطنية للتتّبع، وضــرورة إقامة 

 نظم معلومات وطنية شاملة تعين احلكومة، والقطاع وأصحاب مصلحة آخرين.

يف املصـــــــايد الطبيعية البحرية ونظم تربية األمساك  ان ســـــــالمة األغذية وجودهتا أكثر حضـــــــورً ويبدو أن نظم ضـــــــما -37
 ابملياه البحرية مقارنًة برتبية األحياء املائية يف املياه العذبة ومصايد األمساك الداخلية.

يف إنتاج تربية األحياء  وال يوىل اهتمام كاٍف لســــوء اســــتخدام املضــــادات احليوية، واألدوية واملواد غري املصــــرّح هبا -38
املائية، ســــيما أن التقارير تفيد أنه ما زال الســــبب الرئيســــي لعدم امتثال منتجات تربية األحياء املائية إىل متطلبات ســــالمة 
األغذية يف األســـــــواق احمللية والدولية. كذلك، تبقى مقاومة مضـــــــادات امليكروابت أحد الشـــــــواغل الرئيســـــــية يف قطاع تربية 

ملائية. وأّما خطط رصـــد املخّلفات فهي مكلفة، وال تتوفر املوارد لتمويلها، وخباصـــة ابلنســـبة إىل صـــغار املصـــّنعني. األحياء ا
عن فجواٍت يف القوانني اخلاصـــة مبصـــايد األمساك لديها يف ما يتعلق ابلســـالمة احليوية يف  اأعضـــاء أيضًـــ  بلدان عدة توأفاد

 بط على األعالف، واملواد املضافة إىل العلف والعقاقري البيطرية.تربية األحياء املائية، مبا يف ذلك الضوا

 املرتبطة أبنشطة ما بعد املصيد رئيسيةالتحد�ت ال
يف تنمية اإلدارة املستدامة ملصايد  ااألعضاء الضوء على دور أنشطة ما بعد املصيد ابعتباره أساسيً  ت البلدانألق -39

بعها من أبعاٍد اجتماعية، واقتصادية وبيئية. وتشمل التحد�ت الرئيسية اليت األمساك، وهتيئة سبل عيش أفضل، مع ما يستت
أشـــارت إليها التقارير يف قطاع ما بعد املصـــيد املســـتو�ت املنخفضـــة من اســـتهالك األمساك، وغياب املوارد املالية والبشـــرية، 

ة احلياء املائية، وعدم كفاية اإلدارة واملمارســـات والبنية التحتية غري املالئمة على امتداد ســـلســـلة قيمة مصـــايد األمساك وتربي
يف قطاعي مصــــايد األمساك وتربية األحياء املائية، واالســــتغالل غري املســــتدام للموارد البحرية، والصــــعوابت يف الوصــــول إىل 

ســــــياســــــات  أســــــواق جديدة، واملســــــتوى املرتفع من الفاقد واملهدر من األمساك، وحمدودية البيا�ت والبحوث، وعدم وجود
وطنية تراعي الطبيعة اخلاصــة ملنتجات مصــايد األمساك وتربية األحياء املائية، والصــعوابت يف تنفيذ وإنفاذ هذه الســياســات 

 حني تكون قائمة.

عيش، إمنا تربز احلاجة إىل معاجلة لويوّفر قطاع مصــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية فرص العمل ويدعم ســــــــبل ا -40
 ة ونقص اليد العاملة.ظروف العمل السيئ
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األعضــــــاء عن تراجع يف اســــــتهالك األمساك بســــــبب أســــــعارها املرتفعة والتغيريات يف أمناط  البلدان بعض توأفاد -41
 االستهالك.

م يف أنشــــــطة ما بعد وشــــــّدد معظم األعضــــــاء على ضــــــرورة تدريب املوظفني يف مصــــــايد األمساك وتنمية قدراهت -42
هي األكرب يف املمارســــــــــات  واملمارســــــــــات املســــــــــتدامة يف القطاع. واحلاجة للتدريباملصــــــــــيد من أجل حتســــــــــني املناولة 

الصــــحيحة ملناولة األمساك، وتفتيشــــها، وتوضــــيبها، والتكنولوجيا واحلفظ. وهذا يتصــــل بصــــورة خاصــــة مبصــــايد األمساك 
 احلرفية والصغرية النطاق.

ئمة اليت قد تتيح هلم إضــــــــافة القيمة إىل منتجات وألقى األعضــــــــاء الضــــــــوء على غياب البنية التحتية واملرافق املال -43
 مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.

تداعيات على املناولة الصـــــــــحيحة  هذا يرتك يواجهه معظم األعضـــــــــاء، ســـــــــيما أن وميثل غياب التكنولوجيا حتد�ً  -44
وهذا ينطبق فاقد واملهدر من األغذية. إضـــــــــــافة القيمة واحلّد من العلى ، و املائيةملنتجات مصـــــــــــايد األمساك وتربية األحياء 

ملوثوقة املتاحة للمؤســـســـات الصـــغرية واملتوســـطة احلجم، واملشـــّغلني على الكلفة وا امليســـورةبصـــورة خاصـــة على التكنولوجيا 
ل يف صـــــــــــعوبة إنشـــــــــــاء فتمثّ  ،نطاق صـــــــــــغري وجمتمعات صـــــــــــيد األمساك. وأّما التحدي اآلخر الذي ّمت إلقاء الضـــــــــــوء عليه

يف جمال نقل ومعاجلة املوارد البيولوجية املائية، مبا يف ذلك بناء مصـــــــــــــــانع  ال هدر فيها، توّفر الطاقة ومبتكرة تكنولوجيات
 املعاجلة الساحلية.

وما زال التتّبع الكامل ملنتجات مصــــايد األمساك وتربية األحياء املائية على امتداد ســــلســــلة القيمة غري مضــــمون.  -45
، وخطط توثيق املصــيد واســرتاتيجيات أخرى للتحقق من مصــدر منتجات األمساك، من أجل ولذا، ينبغي تعزيز نظم التتّبع

املســـاعدة يف مكافحة الصـــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. ويكمن التحدي الرئيســـي يف مصـــايد األمساك الصـــغرية 
 النطاق واحلرفية.

واحلّد منه على امتداد ســــــلســــــلة قيمة األمساك  وشــــــّدد معظم األعضــــــاء على أن تقييم الفاقد واملهدر من األغذية -46
. ومن شــــأن الســــياســــات العامة الفعالة الرامية إىل تنظيم ســــلســــلة اإلمدادات أن ختّفضــــه. وما زالت تتّم اكبريً   يشــــكل حتد�ً 

يف ظّل صـــيد العرضـــي والصـــيد املرجتع يف قطاع مصـــايد األمساك الصـــغرية النطاق والصـــناعية. و برية من املكاإلفادة عن كمية  
 صيد العرضي والصيد املرجتع.هذا الواقع، شّدد األعضاء على ضرورة وضع وتنفيذ طرق فعالة للحّد من امل

وأفاد أعضـــــــــــــاء عديدون عن غياب البيا�ت ونظم معلومات حمدودة. ومن شـــــــــــــأن حتســـــــــــــينها أن حيّفز القدرات  -47
 املؤسسية ويدعم عملية صنع القرارات.

عوابت يف احلصـــــول على موارد مالية لتعزيز وتنفيذ براجمهم ومشـــــاريعهم يف كما أشـــــار أعضـــــاء عديدون إىل الصـــــ -48
 قطاع ما بعد املصيد.

لتعزيز اإلدارة  -أو عن غياهبا التام أحيا�ً  -وأفاد عدة أعضــاء عن وجود تشــريعات وســياســات وطنية غري مناســبة -49
 الرشيدة واملستدامة ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية.

 وتتمثل مسألة أخرى ّمتت اإلشارة إليها بضرورة تكوين صورة إجيابية ملنتجات تربية األحياء املائية التجارية.  -50
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 التحد�ت الرئيسية يف تصدير أو استرياد
 منتجات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

. وهذا ينطبق بصـــورة خاصـــة على صـــغار ارئيســـيً  أشـــار األعضـــاء إىل أن الوصـــول إىل األســـواق الدولية ميثل حتد�ً  -51
املشـــــــّغلني وجمتمعات صـــــــيد األمساك يف املناطق النائية. ويُعزى هذا األمر إىل الســـــــياســـــــات الصـــــــارمة اليت تفرضـــــــها البلدان 

غري إضافًة إىل تدابري  -على وجه اخلصوص ملنتجات تربية األحياء املائية -املستوردة ملنتجات األمساك وتربية األحياء املائية
 ونظم أخرى تشهد تغيريات مستمرة. ضريبية

وما زالت جتارة منتجات األمساك وتربية األحياء املائية املســــتمدة من الصــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم  -52
 ا. ويتم اإلقرار أيضًـــ يف هذا الصـــدد بني الســـلطات اجلمركية والوطنيةالتنســـيق  تعزيز للقلق، وســـيكون من الضـــروري امصـــدرً 

مكافحة الصـــــــيد غري القانوين ملنتجات  يف ارئيســـــــيً  اأبن الضـــــــوابط، وعمليات التفتيش ونظم التتّبع العاملية تشـــــــكل عنصـــــــرً 
إىل القدرات لرصـــد ومراقبة حدودها، وعن  هاافتقار أعضـــاء عن  بلدان عدة تمصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية. وأفاد

على عدم توّفر  الرصد مشروعية األمساك ومنتجات مصايد األمساك. وشّددت أيضً دارية اإلرتتيبات التشريعات و ال حمدودية
 موظفني فنيني مدرّبني.

من املختربات واملعدات ذات الصــــلة الســــتيفاء متطلبات  من الضــــروري توفري مزيدٍ وكما أشــــار إليه عدة أعضــــاء،  -53
االســترياد والتصــدير، وضــمان جودة منتجات مصــايد األمساك وتربية األحياء املائية. ويبقى حتســني االمتثال ملعايري الصــحة 

لتصـــــدير، وخباصـــــة يف املعايري املطلوبة ل. وأشـــــار األعضـــــاء إىل التكاليف املرتفعة لفحص مجيع والســـــالمة الدولية ميثل حتد�ً 
. عالوًة على ذلك، أصـــبح من األصـــعب االمتثال ملتطلبات االســـترياد يف بعض البلدان، ااألســـواق يف البلدان األكثر تقدمً 

 .الضريبيةغري  التدابريإىل التشدد يف  انظرً 

ة األحياء املائية. يف منتجات مصايد األمساك وتربيالدولية ويتمثل أحد أبرز التحد�ت ابستيفاء متطلبات اجلودة  -54
 وأشار عّدة أعضاء إىل صرامة خمتلف املعايري واملتطلبات، ممّا جيعل من الصعب الوصول إىل أسواق جديدة.

كما أشـــار بعض األعضـــاء إىل التحد�ت اليت تطرحها متطلبات الصـــحة والصـــحة النباتية، وبروتوكوالت التجارة  -55
 لية لتيسري التجارة.اإلقليمية وتنفيذ متطلبات منظمة التجارة الدو 

 وقدويف بعض البلدان، ال يتّم مجع البيا�ت بشأن منتجات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية بشكل منهجي  -56
تداعيات ســلبية مع ُجتمع بصــورة دورية أو حســب االقتضــاء. وهذا جيعل من الصــعب مجع بيا�ت التجارة والوصــول إليها، 

 ونية. على مكافحة العمليات غري القان

. وهي تشمل فرتات انتظار طويلة للحصول 19-وأشار األعضاء إىل عدٍد من التحد�ت النامجة عن جائحة كوفيد -57
، ورحالت الطريان احملدودة، وارتفاع تكاليف اعلى موافقات على االســــــــــــــترياد والتصـــــــــــــــدير، والتأخري يف نقل املنتجات دوليً 

مصــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية املعّدة  ملنتجات 19-جلائحة كوفيدالشــــــــحن، والفحوصــــــــات غري الضــــــــرورية املضــــــــادة 
لالســــــــــتهالك البشــــــــــري. وشــــــــــّدد األعضــــــــــاء على عدم وجود دليٍل على أن الفريوس ميكن أن ينتشــــــــــر من خالل األغذية أو 

 ي أو منظمة التجارة العاملية.ال عالقة له بسالمة األغذية املعّدة لالستهالك البشري ضمن الدستور الغذائالتوضيب، وابلتايل 

ومن الضـــروري وضـــع مواصـــفات متســـقة ومتطلبات إصـــدار الشـــهادات من أجل تيســـري التجارة الدولية ملنتجات  -58
 مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.
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 الفجوات احلالية يف اإلطار التشريعي الوطين اليت ترعى منتجات مصايد األمساك
 ا يفضي إىل حتد�ٍت، ومواطن عدم كفاءةوتربية األحياء املائية، ممّ 

 أو حيول دون الوصول إىل بعض األسواق
أفاد عدة أعضـــــاء أن القوانني الوطنية القائمة، والســـــياســـــات واألنظمة اليت ترعى مصـــــايد األمساك وتربية األحياء  -59

تربية األحياء املائية لدى  عتباراألخذ يف االاملائية قدمية أو غري مكتملة. ومع مراعاة ذلك، أشـــار عدة أعضـــاء إىل وجوب 
على أمهية اتساق القوانني واألنظمة الوطنية مع املمارسات العاملية، ومواءمتها مع  اوضع إطار تشريعي وطين. وشّددوا أيضً 

 املعايري الدولية.

راســخة  ممارســاتٍ على شــكل إطار تشــريعي وطين ال ينعكس ابلضــرورة وجود ويف الوقت ذاته، أفاد األعضــاء أن  -60
كما أن عدم توّفر املوارد املالية والبشــــــرية لتنفيذ الســــــياســــــات واألنظمة أعاق يف حاالت عديدة   على املســــــتوى التشــــــغيلي.

تنمية قطاع مصــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية. وجتدر اإلشــــــارة إىل أن األعضــــــاء شــــــّددوا على ضــــــرورة تطبيق القوانني، 
 تسق ومنّظم.واألنظمة والسياسات على حنٍو م

شـــراف، إضـــافًة إىل نظم تتّبع فعالة، وتعزيز اإلراقبة و املرصـــد، و للن ممارســـاٍت مثل إنشـــاء آلية أبعّدة أعضـــاء وأقّر  -61
 العلمية ومكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، جيب أن ُتدرج يف أطرها التشريعية الوطنية. وثالبح

 فافية خالل مرحلة تصميم السياسات.ودعا بعض األعضاء إىل مزيد من الش -62

 كما أفاد بعض األعضاء أن مصايد األمساك على نطاق صغري مستثناة من األطر التشريعية القانونية. -63

ودعا عدة أعضــــاء إىل توفري الدعم الفين املتواصــــل لدى وضــــع اإلطار الوطين الذي يرعى مصــــايد األمساك وتربية  -64
 جماالت خمتلفة من قبيل إصدار الشهادات، والتخليص اجلمركي ومتطلبات احلجر.األحياء املائية، وبناء القدرات يف 

وّمتت اإلفادة عن غياب التنسـيق والتعاون بني الوكاالت املختصـة اليت ترعى مصـايد األمساك وتربية األحياء املائية  -65
 ، األمر الذي أقام حواجز أمام تنفيذ السياسات واألنظمة.احمليً 

واضــــحة، وبســــيطة  اضــــاء، إن اللغة القانونية املســــتخدمة يف اإلطار التشــــريعي ليســــت دائمً وكما أفاد عنه األع -66
 وسهلة الفهم.

 اإلجنازات الرئيسية وقصص النجاح
 املرتبطة أبنشطة ما بعد املصيد

 هذا السؤال املفتوح اجلديد.لالهتمام على  اوردت جمموعة من الردود املثرية جدً  -67

األعضــاء عن الربامج الوطنية، واألنشــطة وقصــص النجاح املرتبطة أبنشــطة ما بعد املصــيد. وألقت  ت البلدانأفاد -68
مصـــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية، وتوليد  قطاع تنشـــــــــــيطاملبادرات الضـــــــــــوء على العمل مع اجملتمعات احمللية، وإعادة 
اصل مع أصحاب املصلحة واملستهلكني، وتعزيز الشراكات بني القيمة املضافة، واحلّد من الفاقد واملهدر من األغذية، والتو 

القطاعني العام واخلاص من أجل إعداد خطط إدارة مصــــــايد األمساك ابلتعاون مع أصــــــحاب املصــــــلحة احملليني. ويرد أد�ه 
 موجز خمتار من اإلجنازات الرئيسية:
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 حتسني التكنولوجيات:
ن أجل حتديث أسطول الصيد (احملرّكات، ومعدات الصيد وحتسني الربامج اليت توضع لدعم حتسني التكنولوجيا م •

ظروف التخزين على منت الســــــــفن)، ألغراض إضــــــــافة القيمة، واألمتتة (مبا جيعل إجراءات التصــــــــنيع أكثر انتقائية 
 ودقة) واحلّد من اآلاثر البيئية للعمليات (نظم اقتصاد الطاقة واملياه).

ملائية القادرة على الصــمود يف وجه املناخ واملســتدامة لدعم اإلنتاج املســتدام، ُوضــعت تكنولوجيات تربية األحياء ا •
والتقليل إىل احلّد األدىن من الفاقد من األغذية يف منتجات تربية األحياء املائية (نظم رصد جودة املياه يف الوقت 

 احلقيقي لرصد ظروف املياه وإنذار املزارعني).

 احلّد من الفاقد من األمساك:
علف األمساك، وزيت األمساك، األمساك إىل  خمّلفاتمشـــــاريع مبتكرة لتثمني، أو اســـــتخدام أو حتويل  ذجرى تنفي •

والطحني، واملسحوق، ومعجون السمك، والصلصات، ومستحلبات البوظة، واألمسدة احليوية، ومواد البناء (من 
عب املرجانية قشـــــــــور بلح الب االقشـــــــــور) وأغذية احليوا�ت األليفة. وُتســـــــــتخدم أيضـــــــــً  حر يف أنشـــــــــطة ترميم الشـــــــــُ

ُتســـــــــــتخدم يف ســـــــــــلســـــــــــلة قيمة منتجات فوكمحّفزات حيوية. وأّما جلود األمساك، اليت يتّم التخّلص منها عادًة، 
الرؤوس، والعظــام والزوائــد املرتوكــة بعــد جتهيزهــا التجميــل (الكرميــات والعالجــات). وُتســـــــــــــــتخــدم القطع املتبقيــة (

صناعة التكرير اإلحيائي من خملفات مصايد األمساك  كما تشهداحلساء.  ع املساحيق و ) لصنوحتويلها إىل شرائح
 ، على غرار اإلنتاج الصناعي للجيالتني (من جلود األمساك).اتوّسعً  وتربية األحياء املائية

ثمني خمّلفات األعضاء جائزة تثمني املوارد الغذائية لإلقرار جبهود الشركات اليت تعتمد حلول ت البلدان وأطلق أحد •
 األغذية والتوعية على هذا املفهوم.

وجرى تنفيذ األنشـــطة التالية ملســـاعدة صـــّيادي األمساك يف صـــيد األمساك اليت يســـتهدفو�ا والقضـــاء على املصـــيد  •
غري املرغوب به: حتويل الشــباك اخليشــومية إىل شــباك حتت ســطح املياه؛ واســتخدام تقنيات ومعدات صــيد أكثر 

صـــــــيد العرضـــــــي للدالفني وخنازير تخدام األجهزة الصـــــــوتية الرادعة يف املياه الســـــــاحلية للحّد من املانتقائية؛ واســـــــ
الســــالحف؛ والتغيريات يف جوانب بناء وتشــــغيل معدات  نفوقوالتغيريات يف شــــكل الصــــنانري للحّد من البحر؛ 

حظر الصــــيد بشــــباك اجلّر صــــيد العرضــــي الصــــيد من نوع شــــباك اجلّر. وتشــــمل االبتكارات األخرى للحّد من امل
ك اخليشــــومية ابخليوط األحادية املصــــنوعة من النايلون؛ وفرض مواصــــفات حمددة اوالشــــب القاعية؛ والشــــباك املثلثة

شـــباك صـــيد الكنعد، والصـــنّورات الرأســـية ومعدات الصـــيد ابلشـــباك؛ واســـتخدام أدوات اســـتبعاد الســـالحف يف ل
 بيان.و مصايد الر 

مؤســــــــــــســــــــــــات بيع األغذية ابلتجزئة، واملتاجر يف  احلّد األدىن من املهدر من األغذية للتقليل إىل األدّلةُنشــــــــــــرت  •
 تصنيع األغذية للحّد من املهدر من األغذية يف سلسلة اإلمدادات.نشآت الكربى وم

، مع اإلشــارة إىل االلتزام بضــرورة أن تعيد مجيع مؤســســات األعمال تدوير نســبة النفا�ت إللغاءخطط  تنفيذوّمت  •
 عامة.بصفة يف املائة  70من مجيع نفا�هتا، حوايل 

 إضافة القيمة:
نة  • جتهيز أنواع األمساك غري املســـــتخدمة على حنٍو كاٍف وأمساك الشـــــعاب املتدنية الكلفة ابســـــتخدام تقنيات حمســـــّ

للمســـــــاعدة يف  -مثل حتويلها إىل شـــــــرائح، وتدخينها، وجتفيفها، وقليها ومتليحها -احملليةمتكيفة مع الســـــــياقات 
 التقليل إىل احلّد األدىن من تلف األمساك وإضافة القيمة.
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 التتّبع:
 ونظم اإلبالغ. إنزال املصيد اإللزامي يف مواقع اإلنزال احملّددة، إضافًة إىل دفاتر السجالت اليومية اإللزامية •
 أ�م تقييد الصيد. إنفاذ •

 املناولة واملمارسات احملّسنة:
أرصفة اإلنزال الرئيسية على طول اخلط على حتديث مرافئ الصيد وبناء مراكز إلنزال األمساك أو املنصات العالية  •

 عن القيام بذلك على األرض. افي. وُتستخدم هذه املنّصات لتنظيف وفرز األمساك عوضً يالساحلي الر 
 إصدار الشهادات ملرافق جتهيز األمساك على نطاق صغري. اعتماد بر�مج •
دات تعمل ابلطاقة الشـــــمســـــية للمســـــاعدة يف حفظ األمساك لفرتة تزويد روابط وجمتمعات صـــــيادي األمساك مبجلِّ  •

 أطول قبل نقلها إىل السوق.

 النطاق الصغري:
ة القيمة، واملناولة واستخدام التكنولوجيات دة الفنية، واملعدات، واخلدمات املالية والتدريب (يف إضافعتوفري املسا •

نة) يف مصـــايد األمساك احلرفية والصـــغرية النطاق، وعلى وجه اخلصـــوص النســـاء والشـــباب، ممّا يســـاعده يف  ماحملســـّ
 .متوسيع أعماهل

توفري الكهرابء يف الريف، ممّا يعين أن املزيد من مصــــــــــايد األمساك الصــــــــــغرية النطاق لنشــــــــــر احلكومة لرب�مج كبري  •
 مصيدهم من األمساك.والتّجار سيتمكنون من جتميد وختزين 

 الشراكات بني القطاعني العام واخلاص:
اخلســـائر ودعم إقامة الشـــراكات بني القطاعني العام واخلاص على امتداد ســـلســـلة القيمة لتعزيز اإلنتاج واحلّد من  •

 الصادرات.
تشجيع مشاركة روابط املهنيني واألوساط األكادميية ومؤسسات البحث يف عملية صنع القرارات وإعداد الربامج  •

 يف قطاع ما بعد املصيد.

 استخدام النتائج وعمل منظمة األغذية والزراعة
قطرية واإلقليمية للمنظمة يف أرجاء على البحث عن الدعم من خالل املكاتب ال اشـــّجع البلدان األعضـــاء دائمً تُ  -69

  .العامل لتنمية قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف مرحلة ما بعد املصيد

من مدونة الســـــلوك بشـــــأن الصـــــيد الرشـــــيد  11وكانت املنظمة قد دعمت خالل الســـــنتني األخريتني تنفيذ املادة  -70
بطرق خمتلفة، مبا يف ذلك من خالل بر�جمها العادي واألنشطة املمّولة من اجلهات املاحنة. وتشمل األنشطة احملددة: تنظيم 
حلقات عمل دولية، وإقليمية ووطنية لنشـــر وتعميق فهم مدونة الســـلوك بشـــأن الصـــيد الرشـــيد؛ وإعداد اخلطوط التوجيهية 

فنية، والدراســـات واملطبوعات لتيســـري تنفيذ مّدونة الســـلوك؛ وما يســـتتبع ذلك من بناء القدرات، والتدريب والدعم الفين ال
 ).COFI:FT/XVIII/2022/Inf.7إىل الوثيقة  الرجوع(يُرجى 
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 اخلالصة

لألغذية، وفرص العمل، والرتفيه، والتجارة والرفاه  حيو�ً  اتوّفر مصـــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية مصـــــــــــــــدرً  -71
 االقتصادي للسكان من حول العامل؛ وجيب أن تتواصل منافعها ملا فيه رفاه األجيال احلاضرة واملستقبلية.

رشـــيدة  يد ملنظمة األغذية والزراعة املبادئ العامة ذات الصـــلة ألنشـــطةشـــوحتّدد مدونة الســـلوك بشـــأن الصـــيد الر  -72
من مدّونة الســـلوك بشـــأن الصـــيد  11حياء املائية. وبصـــورة خاصـــة، تشـــكل املادة مصـــايد األمساك وتربية األ ومســـتدامة يف

الرشــيد نقطة مرجعية للجهود الوطنية والدولية لتحســني ممارســات ما بعد املصــيد والتجارة هبدف االســتمرار يف توليد املنافع 
 االجتماعية، واالقتصادية والبيئية. 
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 االستمارة اجلديدة -1امللحق 
: 11تنفيذ املادة  -استمارة منظمة األغذية والزراعة حول تنفيذ مدّونة السلوك بشأن الصيد الرشيد

 ممارسات ما بعد املصيد والتجارة
 

 . سالمة األغذية وجودهتا1
 

1 
التالية على اجلوانب املتعّلقة بســــــــــالمة األغذية وجودهتا من  البيا�تإىل أي مدى تنطبق 

 ؟ممنتجات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف بلدك
1/ 2/ 3/ 4/5 

1-1 
توجد ســــــياســــــة وطنية بشــــــأن ســــــالمة األغذية وجودهتا، ومت تطبيقها، وهي تشــــــمل منتجات 

  مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

1-2 
تشـــــريعات و/أو أنظمة تدعم قيام نظام خاص بســـــالمة األغذية وجودهتا، ويتم تنفيذها توجد 

  بشكل فعال، وتشمل منتجات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

1-3 
ا مبنتجات مصـــــــايد األمساك وتربية  يُعىن بوضـــــــعيوجد جهاز وطين  املواصـــــــفات الغذائية وأيضـــــــً

  األحياء املائية

1-4 
مواصــــــــــــفات وطنية لســــــــــــالمة األغذية وجودهتا ختص منتجات مصــــــــــــايد األمساك وتربية توجد 

  األحياء املائية

  تتماشى املواصفات الوطنية لسالمة األغذية وجودهتا مع مواصفات الدستور الغذائي 1-5

  هناك مشاركة قطرية نشطة يف جلان الدستور الغذائي 1-6

1-7 
األغذية وجودهتا اخلاصـــــة مبنتجات مصـــــايد األمساك وتربية تطبق املواصـــــفات الوطنية لســـــالمة 

  األحياء املائية ابلتساوي على األسواق احمللية والدولية على حد سواء

1-8 
توجد ســـــــلطة حكومية (أو ســـــــلطات متعددة) مســـــــؤولة عن ســـــــالمة األغذية وقضـــــــا� محاية 

مساك وتربية األحياء املســــــــتهلك املرتبطة هبا وتعمل بشــــــــكل كامل وتعىن مبنتجات مصــــــــايد األ
 املائية

 

1-9 
 تقدم خدمات التفتيش على األغذية ملنتجات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية املخصصة

  لألسواق احمللية

1-10 
 تقدم خدمات التفتيش على األغذية ملنتجات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية املخصصة

  لألسواق الدولية

1-11 
املخربية العامة أو اخلاصــــة املعتمدة لتحليل منتجات مصــــايد األمساك وتربية األحياء  اخلدمات

  املائية متاحة حملًيا أو خارج البالد ومستخدمة حسب األصول
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1-12 
توجد خطة وطنية لرصد بيئة املياه البحرية والداخلية، ويتم تطبيقها ابلكامل، وتغطي األخطار 

 ادية والكيميائية وامليكروبيولوجية)املتصلة بسالمة األغذية (امل
 

1-13 
لدى مشــــغلي األعمال التجارية الغذائية نظم إلدارة ســــالمة األغذية تقوم على حتليل املخاطر 
عند نقاط املراقبة احلرجة من أجل منتجات مصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية املخصـــــصـــــة 

 لألسواق احمللية
 

1-14 
ســــالمة األغذية تقوم على حتليل املخاطر نظم إلدارة لدى مشــــغلي األعمال التجارية الغذائية 

منتجات مصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية املخصـــــصـــــة عند نقاط املراقبة احلرجة من أجل 
 لألسواق الدولية

 

1-15 
املائية واســــرتدادها توجد نظم للتتبع تســــمح بســــحب منتجات مصــــايد األمساك وتربية األحياء 

  من أجل محاية صحة املستهلك

1-16 

منتجات ابلنســـــــبة إىل جودهتا و ســـــــالمة األغذية ضـــــــمان يرجى حتديد التحد�ت أو املشـــــــاكل الراهنة املتصـــــــلة بنظم 
 :ممصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف بلدك

 

 )حرّ (نص 
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 الصيد. ما بعد 2
 

2 
التالية على أنشطة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية ما  البيا�تإىل أي مدى تنطبق 
 ؟مبعد الصيد يف بلدك

1/ 2/ 3/ 4/5  

  منهجية حمددة وفقالفاقد واملهدر من األمساك بصورة منتظمة  عمليات تقييم يجتر  2-1

2-2 
قيمة مصــــــــــايد األمساك وتربية  لالفاقد واملهدر من األمساك يف مجيع ســــــــــالســــــــــ خفضلقد مت 

 ذات الصلة األحياء املائية
 

2-3 
لقد ســامهت ز�دة الوعي واســتخدام املصــيد العرضــي واملصــيد املرجتع يف تقليل الفاقد واملهدر 

 من األمساك يف مجيع سالسل قيمة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية ذات الصلة
 

2-4 
تعزيز إضــــــــــــــــافــة القيمــة يف مصــــــــــــــــايــد األمســاك وتربيــة األحيــاء املــائيــة جزًءا ال يتجزأ من  يعــدّ 

 السياسات الوطنية
 

2-5 
اآلاثر الســلبية ألنشــطة مصــايد األمساك وتربية األحياء املائية برصــد الســياســات الوطنية  تقوم

 خبفضها إىل أقصى حدّ ما بعد الصيد على البيئة، و 
 

  السياسات الوطنية االستهالك البشري ملنتجات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية شجعت 2-6

2-7 
لقد ســامهت التحســينات يف أنشــطة ما بعد الصــيد مســامهة إجيابية يف تعزيز وصــول منتجات 

 مصايد األمساك وتربية األحياء املائية إىل األسواق
 

2-8 
بعد الصــيد يف حتقيق منافع اقتصــادية أو اجتماعية أو لقد ســاهم البحث والتطوير يف مرحلة ما 

 بيئية أو تغذوية على امتداد سالسل قيمة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية ذات الصلة
 

2-9 
الســـياســـات الوطنية االســـتخدام الرشـــيد لألمساك ولقد أدت إىل حتســـني ســـبل العيش  شـــجعت

 انيةمن خالل مراعاة القضا� االجتماعية واجلنس
 

2-10 

أن تشمل: تقليل اليت ميكن ( ميرجى حتديد اإلجنازات وقصص النجاح الرئيسية املتصلة أبنشطة ما بعد الصيد يف بلدك
الفاقد واملهدر من األمساك، واستخدام املصيد العرضي، واحلد من املصيد املرجتع، واعتماد التكنولوجيا أو التكنولوجيات 

نة، وحتســني ممارســات ما بعد الصــيد، واآلاثر  ، واملنافع االجتماعية، وإضــافة القيمة، وحتســني اســتخدام على البيئةاحملســّ
 :.)وما شابهتغّريات يف استهالك األمساك، وحتسني سبل العيش، املياه والطاقة، وال

 )حرّ (نص  

2-11 

ميكن أن تشــــمل: اليت ( مالتحد�ت أو املشــــاكل الرئيســــية املتصــــلة أبنشــــطة ما بعد الصــــيد يف بلدك اإلشــــارة إىليرجى 
الفاقد واملهدر من األمساك، واســــــــتخدام املصــــــــيد العرضــــــــي، واحلد من املصــــــــيد املرجتع، واعتماد التكنولوجيا أو  خفض

نة، وحتســني ممارســات ما بعد الصــيد، واآلاثر البيئية، واملنافع االجتماعية، وإضــافة القيمة، وحتســني  التكنولوجيات احملســّ
 .)وما شابهك األمساك، وحتسني سبل العيش، استخدام املياه والطاقة، والتغّريات يف استهال

 )حرّ (نص 
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. التجارة الدولية3  
 

3 
التالية املتعّلقة ابلتجارة الدولية يف منتجات مصـــــــــــايد األمساك  البيا�تإىل أي مدى تنطبق 
 ؟معلى بلدك وتربية األحياء املائية

1/ 2/ 3/ 4/5 

3-1 
مصــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية املصــــــــــــّدرة أو تعاجل التدابري الوطنية مشــــــــــــروعية منتجات 

 املستوردة
 

  تستخدم الشواغل التجارية احملددة الصادرة عن منظمة التجارة العاملية كأدوات لتحليل السوق 3-2

3-3 
يتم احلصــول على منافع فعلية للصــادرات من منتجات مصــايد األمساك وتربية األحياء املائية من 

 التجارية األحادية أو الثنائية أو املتعددة األطرافاألفضليات 
 

3-4 
إن الوصــــــــول املشــــــــروط إىل األســــــــواق الذي يشــــــــمل املعروض من اخلدمات أو املنتجات، ليس 
موجوًدا يف أي صــــــــــــك مربم مع بلدان اثلثة، مثل االتفاقات التجارية أو اتفاقات الوصــــــــــــول إىل 

 مصايد األمساك أو الرتتيبات

 

3-5 
يتم مجع اإلحصـــــــــــــاءات عن التجارة الدولية يف منتجات مصـــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية 

 عنها يف الوقت احملدد إىل املؤسسات الوطنية والدولية املعنية واإلبالغونشرها 
 

3-6 

اء املائية أو عند تصــــــدير منتجات مصــــــايد األمساك وتربية األحي ميرجى حتديد التحد�ت الرئيســــــية اليت يواجهها بلدك
 استريادها

 )حرّ (نص  
 

 . القوانني واألنظمة4
 

4 

ية  البيا�تإىل أي مدى تنطبق  تالية على اإلطار القانوين ملصــــــــــــايد األمساك وترب ال
صـــــيد وســـــالمة األغذية � ما بعد الاألحياء املائية الذي حيكم التجارة الدولية وقضـــــا

 ؟موجودهتا يف بلدك
1/ 2/ 3/ 4/5 

4-1 
الوطنية اليت حتكم مصــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية ابتباع  واألنظمةالقوانني  وضــــــــــــــعيتم 

 صلةالعمليات إدارية واضحة وشفافة وذات 
 

4-2 
والعمليات اإلدارية الوطنية اليت تنطبق على منتجات مصـــــــــــــــايد األمساك  واألنظمةإن القوانني 

 وتربية األحياء املائية واضحة، وسهلة الفهم، ومتاحة للجمهور على شبكة اإلنرتنت
 

4-3 

الوطنية من خالل عملية اســـتشـــارية نشـــطة يشـــارك فيها أصـــحاب  واألنظمةالقوانني  وضـــعيتم 
ين لديهم مصـــلحة مشـــروعة يف املوضـــوع قيد البحث. وتنطوي ن الذو ن واملعنيو املصـــلحة املتنوع

واملســـــــــــــــودات املقرتحــة وتســـــــــــــــمح بورود  األنظمــةالعمليــة االســـــــــــــــتشــــــــــــــــاريــة على اإلبالغ عن 
 التعليقات/اإلسهامات يف مجيع مراحلها
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4-4 
منظمــة التجــارة العــامليــة والــدول املهتمــة واملنظمــات الــدوليــة املعنيــة األخرى، حيــث  إبالغجيري 

الوطنية املتعّلقة ابلتجارة يف األمساك واليت تشــــمل،  واألنظمةينطبق ذلك، ابلتغّريات يف القوانني 
 ا، الفرتات االنتقالية املناسبةحيثما يكون ذلك مناسبً 

 

4-5 
ليات اإلدارية الوطنية اليت تنطبق على منتجات مصــايد األمساك والعم واألنظمةتســمح القوانني 

وتربية األحياء املائية بتجّنب االزدواجية أو التكرار وتضــــمن التنفيذ املتجانس واملتســــق يف حال 
 عّدة وكاالت أو أجهزة اخنراط

 

4-6 

الفجوات الراهنة يف اإلطار التشــــريعي الوطين الذي حيكم منتجات مصــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف  ديرجى حتدي
 واليت تؤدي إىل حتد�ت أو أوجه عدم كفاءة أو اليت متنع الوصول إىل بعض األسواق مبلدك

 )حرّ (نص  
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