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 األمساك مصايد جلنة
 اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك

 الدورة الثامنة عشرة

 2022مايو/أ�ر  8أبريل/نيسان إىل  8إجراءات املراسالت اخلطية: 
 2022يونيو/حزيران  20و 9و 8و 7اجللسات العامة االفرتاضية: 

 معلومات حمدثة عن عمل منظمة األغذية والزراعة
 واخلطوط التوجيهية الطوعية يف جمال التتّبع

 خلطط توثيق املصيد
 

 وجزملا
تقدم هذه الوثيقة معلومات حمّدثة عن األنشطة اليت اضطلعت هبا منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) يف جمال التتّبع يف 
سالسل قيمة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية واخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصيد بعد انعقاد الدورة 

بتجارة األمساك التابعة للجنة مصـايد األمساك (اللجنة الفرعية) يف فيغو، إسـبانيا السـابعة عشـرة للجنة الفرعية املختصـة 
إضــافة إىل الشــراكات ذات  ،. وتشــمل هذه األنشــطة العمل املعياري، واملســاعدة الفنية، وبناء القدرات2019يف عام 

 الصلة والتعاون مع املبادرات واملنظمات.

 اللجنة الفرعية يقرتح اختاذها من جانب اإلجراءات اليت

 تقدمي التعليقات بشأن عمل املنظمة يف جمال التتّبع وخطط توثيق املصيد خالل الفرتة الفاصلة بني الدورات؛ 

 املصــــــــيد، مبا يف ذلك الطلبات املقدمة من  وتوفري التوجيهات الســــــــتمرار عمل املنظمة يف جمال التتّبع وخطط توثيق
مبســــــودة التوجيهات بشــــــأن  يف ما يتعّلقالبلدان النامية للحصــــــول على املســــــاعدة الفنية وبناء القدرات، وال ســــــيما 

 النهوض ابلتتّبع املتكامل والتوجيهات العملية بشأن اخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصيد؛

  املنظمة وتقدمي التوصيات إلقامة شراكات مع املبادرات واملنظمات الدولية والتعاون معها.واقرتاح إجراءات على 
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 معلومات أساسية

متينة للتّبع وخطط لتوثيق املصـــيد  2الشـــفافة والقانونية واملســـتدامة، إقامة نظم 1تتطّلب ســـالســـل القيمة الســـمكية -1
وتنفيذها بشكل مالئم. ومبا أن سالسل القيمة السمكية احلالية تتجاوز احلدود الوطنية يف الكثري من األحيان، فإن ضمان 
فعالية هذه النظم يتطلب تعاون شـــــــــركاء متعددين من القطاعني العام واخلاص. ويطرح املشـــــــــهد الذي يزداد عوملة حتد�ت 

، وال ســــيما ابلنســــبة إىل صــــغار املنتجني. ولقد ذات الصــــلةتجارة تتفاقم بفعل التجزئة املتأصــــلة يف ســــالســــل القيمة أمام ال
جعـل احلـاجـة إىل إقـامـة  مـاإىل تفـاقم العـديـد من مواطن الضـــــــــــــــعف الكـامنـة يف النظم الغـذائيـة،  19-أّدت جـائحـة كوفيـد

  وضوًحا.سالسل قيمة مسكية مستدامة وشفافة وقابلة للتتّبع أشدّ 

وأعربت اللجنة الفرعية يف دورهتا الســابعة عشــرة عن أتييدها إلعداد املنظمة وثيقة توجيهية عملية بشــأن اجلوانب  -2
 التوجيهية الفنية والعملية الرئيســـــــــــية للخطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصـــــــــــيد يكون من شـــــــــــأ�ا جتميع املعلومات

صلة لتوثيق املصيد من أجل مكافحة الصيد غري الطط ذات اخلتجارية و التدابري الوتوفري شرح معّمق لألعضاء بشأن وضع 
أنشــــــــــــطة التوعية حول خطط توثيق  اســــــــــــتمرارالقانوين دون إبالغ ودون تنظيم. إضــــــــــــافة إىل ذلك، طلبت اللجنة الفرعية 

كافحة الصــيد غري القانوين ملمج األعضــاء برا نفذدت على ضــرورة أن تواصــل املنظمة توفري املســاعدة الفنية لياملصــيد، وشــدّ 
 دون إبالغ ودون تنظيم.

وأوصت اللجنة الفرعية يف دورهتا السابعة عشرة أيًضا أبن تقوم املنظمة ببلورة منظورات ومعاجلة الثغرات يف جمال  -3
تشـــــــــــــــاطر . وعّربت اللجنة الفرعية من جديد عن أمهية على الســـــــــــــــواء لقطاع اخلاص واحلكومةلع تطوير وتطبيق نظم التتبّ 

االســـــــــتنتاجات ذات الصـــــــــلة مع احلكومات والقطاع اخلاص وأصـــــــــحاب املصـــــــــلحة اآلخرين. عالوة على ذلك، مت اعتبار 
املســـاعدة الفنية والدعم أمرين أســـاســـيني لتعزيز الفوائد اليت تعود على مصـــايد األمساك صـــغرية النطاق، ال ســـيما من خالل 

اخلطوط التوجيهية الطوعية لضــمان اســتدامة  ضــمن إطارع ومتطلبات توثيق املصــيد مواءمة خطط إصــدار الشــهادات والتتبّ 
ا املنظمة على  مصــايد األمساك صــغرية النطاق يف ســياق األمن الغذائي والقضــاء على الفقر. وشــّجعت اللجنة الفرعية أيضــً

قرار يف الوقت نفســه مبختلف تطبيقات مواصــلة تقدمي املســاعدة الفنية لألعضــاء من أجل تطوير نظم للتتّبع وتطبيقها، واإل
 هذه النظم مثل سالمة األغذية، واملشروعية، والتوسيم اإليكولوجي، وتوثيق املصيد، والغش يف جمال األغذية.

 معلومات حمدثة عن العمل املعياري

ع يكون من شــــأ�ا إبراز مدى تعقد األســــواق احلديثة وتنفيذ يف الوقت نفســــه مثة حاجة إىل إقامة نظم فعالة للتتبّ  -4
عمليات وطنية فعالة للمصــــــــــــــادقة على خطط توثيق املصــــــــــــــيد والتحقق منها. ويف هذا الصــــــــــــــدد، أعّدت املنظمة وثيقتني 

، 2022أوائل عام دليل للســــــــلطات الوطنية" صــــــــدرت يف  -توجيهيتني، أّوهلا بعنوان "فهم خطط توثيق املصــــــــيد وتنفيذها 

                                                      
 يستخدم مصطلح "األمساك" كمصطلح شامل ويغطي الزعنفيات، والقشر�ت، والرخو�ت، واحليوا�ت املائية األخرى.  1
أبن ضمان احلصول على األغذية البحرية القابلة للتتبع  "2030رعاية احمليطات لعام "خارطة طريق اعرتف االتفاق العاملي لألمم املتحدة يف تقريره   2

أجل بشكل كامل هو واحد من الطموحات العشرة للنهوض ابألعمال التجارية املستدامة املتعّلقة ابحمليطات، وواحدة من نقاط التحّول اخلمس من 
 https://unglobalcompact.org/library/5742 .2030حميطات صحية ومنتجة حبلول عام 

https://unglobalcompact.org/library/5742
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ع احلرجة وعناصــــــــر البيا�ت الرئيســــــــية على امتداد ســــــــالســــــــل قيمة ع املتكامل: حاالت التتبّ والثانية بعنوان "النهوض ابلتتبّ 
 .2022مصايد األمساك الطبيعية وتربية األحياء املائية" ستصدر يف يوليو/متوز 

 دليل للسلطات الوطنية -فهم خطط توثيق املصيد وتنفيذها 

املســــــــــــؤوليات الوطنية  3دليل للســــــــــــلطات الوطنية" -"فهم خطط توثيق املصــــــــــــيد وتنفيذها  عنوانباول الوثيقة تتن -5
املتمثلة يف حتديد املصدر القانوين وضمانه مبوجب خطط توثيق املصيد القائمة. ومت إعداد هذه الوثيقة اليت صدرت ضمن 

صـــــيد الرشـــــيد، لتكون مبثابة دليل يســـــعى إىل تقدمي توجيهات ســـــلســـــلة إصـــــدارات املنظمة عن اخلطوط التوجيهية الفنية لل
 ومناولة واثئق خطط توثيق املصـــــــــيد والعمليات ذات الصـــــــــلة، وتعزيز ،عملية بشـــــــــأن املمارســـــــــات الطوعية لتوفري البيا�ت

ع املنتجات، شــــراف وأدوات تتبّ إلوهتدف هذه الوثيقة إىل حتســــني أدوات الرصــــد واملراقبة واعلى املســــتوى الوطين.  االمتثال
تســـخريها لدعم تنفيذ خطط توثيق املصـــيد مبزيد من الفعالية وتعزيز ســـالمة ســـالســـل القيمة اخلاصـــة مبصـــايد األمساك إىل و 

 وتتواءم الوثيقة مع إطار اخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصيد.الطبيعية الطليقة. 

اســــــاتية الدولية القائمة، وااللتزامات التشــــــغيلية اليت ويصــــــف القســــــم األول من الوثيقة الصــــــكوك القانونية والســــــي -6
تعّهدت هبا األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك، والضما�ت اليت قدمتها السلطات الوطنية أو دون اإلقليمية املختصة دعًما 

لقائمة حيث أنه يصـــــــــف خمتلف التصـــــــــاميم ا ،خلطط توثيق املصـــــــــيد. ويتناول القســـــــــم الثاين هيكل خطط توثيق املصـــــــــيد
ع احلرجة يف ســــلســــلة القيمة وعناصــــر البيا�ت الرئيســــية احملددة اليت جيب والســــمات املشــــرتكة من أجل حتديد حاالت التتبّ 

مفهوم  يقضـــــــيمجعها واملصـــــــادقة عليها. ويعاجل القســـــــم الثالث عناصـــــــر البيا�ت الرئيســـــــية واملتطلبات الوظيفية الكامنة. و 
دان بصـــــورة مســـــبقة بتحديد كيفية مواءمة موارد املعلومات الوطنية مع متطلبات املصـــــادقة البل أبن تقوم املتطلبات الوظيفية

إســناد األولوية هلا على أنســب وجه. كما أنه يتناول ســفن الصــيد، واملصــيد، واملســافنة، كيفية على خطط توثيق املصــيد، و 
. ملء االســـــــتماراتد وديناميكي يبتعد عن ع املنتجات، واضـــــــًعا بذلك منوذج جديوإنزال املصـــــــيد، واملعلومات بشـــــــأن تتبّ 

من خالل ثالثة متارين مت  وحيدد القســـــــــــم الرابع الفرص املتاحة لتنفيذ مبادئ خطط توثيق املصـــــــــــيد على املســـــــــــتوى الوطين
تصــميمها ملســاعدة البلدان على فهم واســتيفاء املتطلبات الوظيفية اليت تقوم عليها املصــادقة على خطط توثيق املصــيد، مع 

 يام يف الوقت نفسه ابستكشاف القدرات الوطنية وقياسها.الق

. وشـــــــــّكلت هذه املســـــــــودة أســـــــــاس حلقات العمل الوطنية 2020وانتهى إعداد املســـــــــودة األوىل للوثيقة يف عام  -7
. وأاتحت حلقات 2021شـــــيلي والفلبني واتيلند وكوســـــتا ريكا وإكوادور يف عام  عقدت بصـــــورة افرتاضـــــية يفاخلمس اليت 

والتجارب يف جمال  ،واالحتياجات إىل املعلومات ،ه الفرصـــــــة لتقييم الوثيقة على ضـــــــوء الظروف الوطنية املختلفةالعمل هذ
خطط توثيق املصــيد. ومت جتميع التعقيبات الواردة من كل حلقة من حلقات العمل واســتخدامها ملراجعة الوثيقة بغية ز�دة 

 وضع املقاييس املرجعية وتوحيدها.لعملية ال املوادوضوحها وحتديد رسائلها الرئيسية وحتسني يف الوقت نفسه 

تقوية العمليات الوطنية جلمع البيا�ت بشــــأن املصــــدر القانوين وتقامسها ضــــمن ل ةوســــيســــتمر بذل اجلهود الداعم -8
إطار خطط توثيق املصـــــيد، وذلك مبوجب الرب�مج العاملي ملنظمة األغذية والزراعة لدعم تنفيذ االتفاق بشـــــأن التدابري اليت 

القضـــــــــاء عليه والصـــــــــكوك الدولية التكميلية تتخذها دولة امليناء ملنع الصـــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه و 
 واآلليات اإلقليمية واألدوات ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.

                                                      
3  ao.org/3/cb8243en/cb8243en.pdff  

https://www.fao.org/3/cb8243en/cb8243en.pdf
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 ع احلرجة وعناصر البيا�ت الرئيسية على امتداد سالسل قيمةع املتكامل: حاالت التتبّ النهوض ابلتتبّ 
 4مصايد األمساك الطبيعية وتربية األحياء املائية

ع املتكامل: حاالت ، مســـــــــــــودة وثيقة توجيهية بشـــــــــــــأن "النهوض ابلتتبّ 2022و 2020أعّدت املنظمة بني عامي  -9
ع احلرجة وعناصــــر البيا�ت الرئيســــية على امتداد ســــالســــل قيمة مصــــايد األمساك الطبيعية وتربية األحياء املائية" رّكزت التتبّ 

تســجيلها يف كل مرحلة من مراحل ســلســلة اإلمدادات ومن جانب  ع، وحددت املعلومات اليت يلزمعلى تصــميم نظم التتبّ 
من أجل تيســري  5أي دولة على امتداد ســالســل القيمة الســمكية، واعرتفت ابالحتياجات يف جمال التشــغيل البيين للبيا�ت

على امتداد ســالســل  ع) حتليل أوجه ترابط التتبّ 1ع الرقمي. وتتناول مســودة التوجيهات (أي انتقال مســتقبلي إىل نظم التتبّ 
ع احلرجة وعناصـــــــــر البيا�ت ) وتكوين فهم موّحد حلاالت التتبّ 2( 6ع اخلاصـــــــــة بكل بلد،القيمة ابالســـــــــتناد إىل آليات التتبّ 

 ) وإنشاء مصادر موثوقة ودعم آليات التحقق.3الرئيسية، (

اركت فيها جمموعة واســعة ، ملشــاورة عامة عرب اإلنرتنت شــ2021وخضــعت الوثيقة بني مارس/آذار وأبريل/نيســان  -10
شـــــارك فيها أكثر من  8، 7، ولثالث مشـــــاورات إقليمية افرتاضـــــيةدولة من الدول األعضـــــاء 42من أصـــــحاب املصـــــلحة من 

 دولية وإقليمية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية. 9منظمات 6و دولة من الدول األعضاء 34مندواًب من  120

ع حرجة وعناصــر بيا�ت رئيســية يف تربية أمهية ومشولية ما مت اقرتاحه من حاالت تتبّ وأكدت املشــاورات اإلقليمية  -11
والتعبري من  ،األحياء املائية ومصــــــايد األمساك الطبيعية. ومت التشــــــديد على وجوب إيالء االعتبار الواجب لصــــــغار املنتجني

 البيا�ت، ال سيما يف البلدان النامية.جديد عن أمهية االعرتاف بتماثل البيا�ت واملرونة يف االحتياجات إىل 

الثغرات على املســــــــــتوى القطري يف جمال التوعية وااللتزام  إىلاملندوبون خالل عملية التشــــــــــاور اإلقليمية  أشــــــــــارو  -12
ع، وارتفاع تكاليف التنفيذ، واالفتقار إىل لتتبّ يف جمال اابالمتثال ملتطلبات الســـــــــــــــوق، واالفتقار إىل متطلبات متناســـــــــــــــقة 

 ع اخلاصة بسالسل قيمة مصايد األمساك الطبيعية وتربية األحياء املائية.ات الفنية عند تطوير نظم التتبّ القدر 

                                                      
  .COFI:FT/XVIII/2022/Inf.10 مسودة التوجيهات يف وثيقة املعلومات ترد  4
  على أنه قابلية ضم البيا�ت ودجمها من دون فقدان املعىن.يعّرف التشغيل البيين للبيا�ت   5
 للتحقق من البيا�ت املقدمة والتأكد من صحتها. األحيانتعد هذه اآلليات ضرورية يف الكثري من   6
 .COFI:FT/XVIII/2022/Inf.9 يرد تقرير موجز ابملشاورات الثالث يف وثيقة املعلومات:  7
 ).2021سبتمرب/أيلول  16-14)، وأمريكا الالتينية (2021سبتمرب/أيلول  29-27)، والشرق األدىن ومشال أفريقيا (2022يناير/كانون الثاين  27-25آسيا (  8
يط األطلسي، ، واهليئة الدولية لصون أمساك التونة يف احملوالبحر الكارييب ىف أمريكا الالتينيةوتربية األحياء املائية هيئة مصايد األمساك الداخلية   9

حة قليمية لوقاية النبااتت والصحة احليوانية، وشبكة مراكز تربية األحياء املائية يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ، واملنظمة العاملية لصواملنظمة الدولية اإل
 جنوب شرق آسيا. احليوان، ومركز تنمية مصايد األمساك يف
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 معلومات حمدثة عن بناء القدرات وتقدمي املساعدة الفنية لألعضاء

امليناء ملنع الصيد الرب�مج العاملي ملنظمة األغذية والزراعة لدعم تنفيذ االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة 
القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه والصكوك الدولية التكميلية واآلليات اإلقليمية  غري

 واألدوات ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم

مكافحة الصـــــــــيد غري  من أجل هلا املســـــــــاعدة الفنيةتقدمي و  لبلدان الناميةا لقد اســـــــــتمرت املنظمة يف بناء قدرات -13
القانوين دون إبالغ ودون تنظيم من خالل بر�جمها العاملي لدعم تنفيذ االتفاق بشـــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع 
الصــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضــاء عليه والصــكوك الدولية التكميلية واآلليات اإلقليمية واألدوات 

منذ ، وّفر الرب�مجو  PSMA-PGM/MUL/2016.(10/2021الصـــــــــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم ( ملكافحة
الدعم يف ما  تلقت مخســـــــة بلدانا، منهم بلًدا �ميً  49إىل املســـــــاعدة الفنية وأنشـــــــطة بناء القدرات  ،2017إعداده يف عام 

 يتعّلق بتنفيذ خطط توثيق املصيد تنفيًذا فعاًال.

 املتعّلق خبطط توثيق املصيد يف املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد أمساك التونةالعمل 

املعنية خبطط توثيق املصـــــــــيد التابعة هليئة مصـــــــــايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي يف الوقت  11تنظر جمموعة العمل -14
قة لتوثيق مصــــــيد أمساك  الراهن يف الفصــــــل املتعّلق ابلتدبري النموذجي اخلاص ابلصــــــون واإلدارة من أجل وضــــــع خطة منســــــّ

"اإلدارة املســــتدامة ملصــــايد أمساك التونة وصــــون  اليت مت إعدادها يف إطار مشــــروع 13. ولقد أصــــبحت الواثئق الفنية12التونة
املشـــــــــــــــرتك بني منظمـة األغذية والزراعة ومرفق البيئـة العـامليـة،  14التنوع البيولوجي يف املنـاطق الواقعـة خارج الوالية الوطنيـة"

 .15التونة مرجًعا ألدوات بناء القدرات والتوجيهات الفنية املقدمة إىل املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد أمساك

 ع األمساكحلقة العمل بشأن املمارسات اجليدة الوطنية واإلقليمية املتعّلقة بتتبّ 
  يف منطقة البحر الكارييب

، حلقة عمل افرتاضـــية ملنطقة البحر الكارييب بشـــأن 2021يوليو/متوز  2يونيو/حزيران إىل  30املنظمة من  دتقع -15
 17، 16األمساك من أجل مكافحة الصـــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.ع املمارســـــــــات اجليدة الوطنية واإلقليمية لتتبّ 

بلدان يف البحر الكارييب، مبا يف ذلك  8ن م عن مصــايد األمساك مســؤوًال رمسًيا وممثًال  20وشــارك يف حلقة العمل أكثر من 

                                                      
10  /efforts/ar-building-capacity-development/ongoing-measures/capacity-state-https://www.fao.org/port  
 .fao.org/3/i5684e/i5684e.pdf تصميم إلعداد خطط توثيق مصيد أمساك التونة.من خيارات ال 131إىل  121الصفحات   11
 .لتوجيه عملية إعداد خطة لتوثيق املصيد 2019تشكلت جمموعة العمل يف عام   12
13  fao.org/3/ca2401en/ca2401en.pdf؛  fao.org/3/i5684e/i5684e.pdf 
14  /biodiversity/en-action/commonoceans/projects/tuna-fao.org/in  
 من املطبوع 13تنظر جمموعة العمل املعنية خبطط توثيق املصيد التابعة هليئة مصايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي حالًيا يف الفصل   15

fao.org/3/i5684e/i5684e.pdf .لتوجيه عملية إعداد خطة لتوثيق املصيد 
يف الدار  2018مايو/أ�ر  10إىل  8يف كوشي، اهلند) وأفريقيا (من  2016يونيو/حزيران  24إىل  22مت تنظيم حلقات عمل مماثلة يف آسيا (من   16

 اء، املغرب).البيض
17  /fao.org/americas/noticias/ver/en/c/1414037 

https://www.fao.org/port-state-measures/capacity-development/ongoing-capacity-building-efforts/ar/
https://www.fao.org/3/i5684e/i5684e.pdf
https://www.fao.org/3/ca2401en/ca2401en.pdf
https://www.fao.org/3/i5684e/i5684e.pdf
https://www.fao.org/in-action/commonoceans/projects/tuna-biodiversity/en/
https://www.fao.org/3/i5684e/i5684e.pdf
https://www.fao.org/americas/noticias/ver/en/c/1414037/
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لية ينيداد وتوابغو، إضـــــــافة إىل اآلجزر البهاما، وبرابدوس، وبليز، ودومينيكا، وجامايكا، وســـــــانت لوســـــــيا، وســـــــورينام، وتر 
 اإلقليمية ملصايد األمساك يف منطقة البحر الكارييب.

التحد�ت املشــــرتكة اليت يواجهها اإلقليم يف ما يتعّلق ابســــتيفاء متطلبات  ىلإ رةشــــااإلت وخالل حلقة العمل، مت -16
 ،بســـــــــــبب القيود على امليزانيةة. و وعّرب املندوبون بوضـــــــــــوح عن احلاجة إىل مزيد من املســـــــــــاعدة من جانب املنظم 18ع.التتبّ 

 ع.على الدعم لتحسني التتبّ  وحدها حالًيابرابدوس  حتصل

 ع ضمن نطاق مبادرة منظمة األغذية والزراعة ملوانئ الصيد األزرقالتتبّ 

خمتلفة بني أصـــحاب املصـــلحة املتعددين مت عقدها ضـــمن نطاق مبادرة املنظمة ملوانئ الصـــيد  19حددت مشـــاورات -17
ع كأحد التحد�ت الرئيسية اليت حتتاج موانئ الصيد إىل مواجهتها بصورة عاجلة يف األعوام القادمة. وسّلطت التتبّ ، 20األزرق

حلقة العمل بعنوان "مبادرة موانئ الصــــــــــــــيد األزرق: اختاذ خطوات إىل األمام"، الضــــــــــــــوء على احلاجة إىل تعزيز التعاون بني 
 21سمكية والدور االسرتاتيجي الذي تؤديه املوانئ يف هذا الصدد.أصحاب املصلحة على امتداد سالسل القيمة ال

وتعمل املنظمة على تصـــــــــــــــميم برامج التدريب اإلقليمية وتنفيذها ابلتعاون مع منظمات دولية وإقليمية من أجل  -18
 ع.تعزيز دور موانئ الصيد يف جمال التتبّ 

 ومشال أفريقياع يف آسيا، والبحر الكارييب، والشرق األدىن تطوير نظم التتبّ 

من خالل وذلك ع يف صــناعة اإلربيان املســتزرع تنفيذ التتبّ ل، إندونيســيا 2020و 2019بني عامي دعمت املنظمة  -19
 .لتقيناللتعاون  هابر�جم

تطوير  يف جمالجل دعم األعضـــــاء أحلصـــــول على املســـــاعدة من ا، جبمع طلبات 2021وقامت املنظمة منذ عام  -20
ها العادي. ويف هذا الســــــــــياق، تقدم املنظمة املســــــــــاعدة لوزارة من التمويل األويل من بر�جم ع، مع حشــــــــــد احلد األدىنالتتبّ 

احلصـــــول يف ع. وابملثل، عّربت موريتانيا رمسًيا عن رغبتها الزراعة واألمن الغذائي يف برابدوس من أجل دعم تنفيذ نظام للتتبّ 
استيفاء متطلبات سوق االسترياد. وقد تكون هناك إمكانية ع من أجل على املساعدة الفنية إلعداد خطة عمل بشأن التتبّ 
 لتقدمي الدعم لبلدان يف آسيا رهًنا بتوافر التمويل.

                                                      
امتثال مصايد األمساك؛ من أجل ع تتبّ الأ) مواصلة بناء القدرات يف جمال (إن االحتياجات والتحد�ت احملددة اليت عّرب عنها املشاركون هي التالية:   18
ج) واحلاجة إىل حتسني التعاون مع اجلمارك يف ما يتعّلق ابسترياد األمساك وتصديرها من أجل حتسني املواءمة مع (ب) وحتديث التشريعات الوطنية؛ (

 ميكن التحقق منها الواردة من خمتلف د) وأمهية نقل وتسجيل البيا�ت واملعلومات الدقيقة واليت(متطلبات السوق وتسجيل البيا�ت ونظم املراقبة؛ 
 اجلهات الفاعلة يف سلسلة القيمة.

 .2021و 2019ومنظمة دولية وعقدت بني عامي  اميناء وطنيً  20مجعت هذه املشاورات أكثر من   19
 .COFI:FT/XVIII/2022/Inf.8 يرجى الرجوع إىل الوثيقة  20
منظمات غري حكومية، وشركتني خاصتني. و�قش املشاركون  3منظمات دولية، و 8بلًدا، و 20شخًصا من أكثر من  80شارك يف هذا احلدث   21

 .2021يونيو/حزيران  24ع خالل مناقشة لفريق من اخلرباء عقدت يف مواضيع خمتلفة ومت تناول موضوع التتبّ 
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 معلومات حمدثة عن شراكات منظمة األغذية والزراعة وتعاو�ا مع املبادرات واملنظمات الدولية

 ارةع وخطط توثيق املصيد يف حلقات عمل خمتعرض عمل املنظمة يف جمال التتبّ 

 ع وخطط توثيق املصيد. وتشمل هذه األحداث: لقد دعيت املنظمة للمشاركة يف أحداث خمتلفة بشأن التتبّ  -21

االحتاد ها بشــأن الصــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم" اليت عقد الصــناعةقطاع "حلقة العمل املشــرتكة مع  •
 . 2019أكتوبر/تشرين األول  9يف  األورويب والياابن

 نظمالع و اإللكرتونية ملعهد ســـــــــــالمة األغذية اإلندونيســـــــــــي بشـــــــــــأن "ممر التجارة يف األغذية البحرية: التتبّ  والندوة •
 .2020يوليو/متوز  13إىل  1من  22لتجارة والتصدير إىل االحتاد األورويب"ل ةاملتكامل

البيا�ت التسلسلية وغريها من والندوة اإللكرتونية للمجلس االستشاري املعين ابألسواق بشأن "تكنولوجيا قواعد  •
يف  23ع والبيا�ت األخرى يف ســـــــــــــــلســـــــــــــــة إمدادات األغذية البحرية"التكنولوجيات اجلديدة لنقل معلومات التتبّ 

 .2021ديسمرب/كانون األول  2

ع األغذية البحرية" اليت عقدهتا اإلدارة البحرية واجلوية الوطنية يف و"حلقة عمل أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة املعنيني بتتبّ  •
 202124.سبتمرب/أيلول  15و 14

بشــأن خطط توثيق  واالجتماع األول جملموعة العمل التابعة للهيئة الدولية لصــون أمساك التونة يف احمليط األطلســي •
 . 2022أبريل/نيسان  5و 4يف  املصيد

 زراعية املتقدمة يف منطقة البحر األبيض املتوسطاملركز الدويل للدراسات ال

منظمة األغذية والزراعة وفرع املركز الدويل للدراســــات الزراعية املتقدمة يف منطقة البحر األبيض املتوســــط  دتقع -22
حرية" راغوزا دورة تدريبية متقدمة على شــبكة اإلنرتنت بشــأن "األدوات واألســاليب املبتكرة لضــمان أصــالة األغذية البايف ز 

دورة ب يف ما يتعّلق 2019وتعاونت املنظمة مع فرع املركز الدويل يف ابري منذ عام  202125.بني مايو/أ�ر ويونيو/حزيران 
وهذه  26ع يف إطار "الدورة التدريبية املتخصصة املتقدمة بشأن التنمية املستدامة للمجتمعات الساحلية".تدريبية بشأن التتبّ 

                                                      
22  /webinar-corridor-trade-indonesianfoodsafety.org/seafood  
ري للمياه مت تنظيم الندوة اإللكرتونية بصورة مشرتكة بني اجمللس االستشاري املعين ابألسواق، واجمللس االستشاري لبحر الشمال، واجمللس االستشا  23

 الشمالية الغربية.
 ، والصندوق العاملي للحياة الربية.Henry L. Stimsonيف تنظيم حلقة العمل كل من اإلدارة البحرية واجلوية الوطنية ملصايد األمساك، ومركز شارك   24
(بر�مج  TRACES-SEAع الفعالة القائمة على العلوم. ومت متويلها من قبل مشروع تناولت الدورة مجلة من املواضيع مشلت نظم التتبّ   25

ERREGINT ة.يف منطقة احمليط األطلسي املمول من االحتاد األورويب) ومنظمة األغذية والزراع 
/edu.iamz.ciheam.org/SeafoodAuthenticity/en  

: 2019من املشاركني يف عام  األوىل الدفعةالدورة التدريبية ممولة من وكالة التعاون اإلمنائي اإليطالية وخّرجت   26
_First_edition.pdf-Advanced_Specialised_Course_in_SDCC_iamb.it/uploads/attachments/1567/  

على الرابط اإللكرتوين التايل:  2021ميكن االطالع على بر�مج عام و 
DCC_Training_course_programme_2021.pdfiamb.it/uploads/attachments/1570/S.  قيد التحضري عند إعداد  2022كانت نسخة عام و

 .ةع موضوًعا من املواضيع اليت تتناوهلا الدورة التدريبيوثيقة العمل هذه، ويشكل التتبّ 

https://indonesianfoodsafety.org/seafood-trade-corridor-webinar/
https://edu.iamz.ciheam.org/SeafoodAuthenticity/en/
https://edu.iamz.ciheam.org/SeafoodAuthenticity/en/
https://edu.iamz.ciheam.org/SeafoodAuthenticity/en/
https://www.iamb.it/uploads/attachments/1567/Advanced_Specialised_Course_in_SDCC_-_First_edition.pdf
https://www.iamb.it/uploads/attachments/1570/SDCC_Training_course_programme_2021.pdf
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الواقعة يف البحر األبيض املتوســــــــــــــط  الدولالدورة التدريبية مفتوحة للمســــــــــــــؤولني يف وزارات الزراعة ومصــــــــــــــايد األمساك يف 
 .واألعضاء يف رابطة بلدان حافة احمليط اهلندي

 27حتالف األغذية البحرية من أجل املشروعية والتتّبع

وانضـــــــــــــــمت إىل جلنته  2019شـــــــــــــــروعية والتتّبع منذ عام تتعاون املنظمة مع حتالف األغذية البحرية من أجل امل -23
، �قشــــــت املنظمة والتحالف ســــــبل تعزيز التعاون 2022و 2021. وبني عامي 2020االســــــتشــــــارية بصــــــفة مراقب يف عام 

. وســـــتشـــــمل األنشـــــطة حلقات عمل لتحســـــني أســـــاليب العمل ملنظمةا ابالســـــتناد إىل �جبينهما ملســـــاعدة البلدان النامية 
 ع، فضًال عن تبادل التجارب والدروس املستفادة.تنمية القدرات يف مواضيع خمتلفة، مبا يف ذلك التتبّ إقليمية و 

 ع األغذية البحريةاحلوار العاملي بشأن تتبّ 

ع األغذية البحرية يف أوائل عام انضــــمت املنظمة إىل جمموعة احلوار االســــتشــــارية التابعة للحوار العاملي بشــــأن تتبّ  -24
عقد اجتماعات دورية وتبادل املعلومات بني املنظمتني، األمر الذي مسح ملنظمة األغذية والزراعة بتقدمي . ولقد مت 2019

 ع وتبادل اخلربات واملعارف.مسامهات استشارية واملشاركة يف االجتماعات املنتظمة هبدف مواءمة العمل يف جمال التتبّ 

 

                                                      
للتعاون من أجل إجياد احللول لألغذية البحرية القانونية حتالف األغذية البحرية من أجل املشروعية والتتّبع هو شراكة بني القطاعني العام واخلاص   27

  salttraceability.org/ ع.واملستدامة مع الرتكيز بشكل خاص على التتبّ 

https://www.salttraceability.org/
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