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 األمساك مصايد جلنة

 اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك

 الدورة الثامنة عشرة

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

 سالمة األغذية وجودهتا ابلنسبة إىل منتجات مصايد األمساك
 وتربية األحياء املائية

 
 وجزامل

ياللق بوصتتتتتتتتتول منا ات م تتتتتتتتتاي   ما يفيف جمال جودة األغةية  اتستتتتتتتتتالوث قة  الووراة الا وصات الخ   تتتتتتتتتل  م  و  
األمساك وتوبرة األ راء املائرة إىل األستتتتتواألن واألاملتتتتت ة املاللاة ةودة األغةية وستتتتتالما ا يف ق اع م تتتتتاي  األمساك وتوبرة 

 يف مانظمة املاأل راء املائرة الخ اضتتتتتت لل  ما منظمة األغةية والخصاعة  الل الستتتتتتنال املاضتتتتتترال واللم  الة  تاو  ب  
 تنفرة مواصفات ال ساوص الغةائي.بغرة ق باا مي اململوصة الللمرة إىل جلنة ال ساوص الغةائي وال عم املا   إىل األعضاء يالل

 الفرعية اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة
  تا مي توصتتترات بملتتتت  جماالت اللم  يف املستتتااس  لضتتتما  ستتتالمة األغةية يف ق اعي م تتتاي  األمساك

 وتوبرة األ راء املائرة يف ظ  برئة ماغرية؛ 

  لمنظمة يف جمال جودة وستتتالمة منا ات م تتتاي  ل اللا  لم الإب اء تللراات وتا مي توجر ات بملتتتت  و
للملرات ال ساوص الغةائين وبناء الا صات الللمرة ملائرةن وال سرما تا مي اململوصة األمساك وتوبرة األ راء ا

 لانفرة املواصفات واخل وط الاوجر رة وم واة السلوك ال ادصة عن ال ساوص الغةائي؛ 

  اقرتاح جماالت إضافرة جلمع السراانت واملوقا يف جمال سالمة األغةية وجودهتا؛و 

  املاللاة بسالمة األغةية يف ق اعي و قضااي الوصول إىل السوأل  بملت نرة الا اصب الوطوتسادل توضرح و
 م اي  األمساك وتوبرة األ راء املائرة.
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 إطار الدستور الغذائي املواصفات يفاألخرية يف عملية وضع التطورات 
الا اصة  يوج  ال ستتتتتتتاوص الغةائي ويلخ  صتتتتتتتراغة الالاصيذ وما لسات األغةية للمستتتتتتتاع ة يف تنستتتتتتترا ا وتستتتتتتت ر  -1

 تنارح مواصتتتفات ال ستتتاوص الغةائي والن تتتول  ات ال تتتلة لضتتتما  اتستتتاق ا ولكي تلك  امللاص  ال ولرة. وجيو  دوصايً 
املتتاطن ب  ت جلنة ال ستتاوص  ب و ن وبل  ستت  ستتنوات 2021ويف عا  الللمرة احلالرة وغريقا من املللومات  ات ال تتلة. 

ألمساك اب اواع إضتتافرة يف مواصتتفات ال ستتاوص املاللاة  إلدصاجملواستتلة رة اللم  ابامللنرة ابألمساك واملنا ات الستتمكالغةائي 
. وعوضتتتتتت   املتتتتتت ة منظمة األغةية والخصاعة ومنظمة ال تتتتتتوة اللاملرة على ال وصة اخلامستتتتتتة وال الول املنا ات الستتتتتتمكرةو 

ل  ب  منظماا األمم املاو ة و عوب  لل نة ال ساوص امللنرة ابألمساك واملنا ات السمكرةن الخ دعم  اللم  الة  اض ل
عن اقامام ا اخلال بلم  منظمة األغةية والخصاعة يف جمال اجلخيئات السالستتتتتتاركرة ووضتتتتتتع ووراة توجر رة بملتتتتتتت  ستتتتتتالمة 

ال ستتتتتاوص الغةائي رال وصة الوابلة واألصبلو  هلرئة ال ستتتتتاوص الغةائي  على هلرئة األ رية  ال وصةووافا   1األعملتتتتتاب السووية.
 :ول ال ساوص الاالرة  ات ال لة ابملنا ات السمكرة وتسنا اا 

   اقرتا ات للم  ج ي  من  ج  حت ي  املستتتتتتتتتتتتتاوايت الا تتتتتتتتتتتتتو  ملر ر  الخئسق يف مس  اهللسوت ال تاا  وااالر
 مللومات توستتتتتتتتترم األغةيةال ستتتتتتتتتم الوصد ن ووضتتتتتتتتتع توجر ات بملتتتتتتتتتت  منع الغ  الغةائي ومكافوا ن ووضتتتتتتتتتع 

 جرا؛ابساخ ا  الاكنولو 
  قائمة  ولوايت اللااقري السر وية املل ة للااررم  و إعادة الااررم من قس  جلنة اخل اء اململتتتتتتتتتتتترتاة بل منظمة األغةية

 والخصاعة ومنظمة ال وة اللاملرة وامللنرة ابملواد املضافة إىل األغةية؛
  ام ا والاوجر ات بملتتتتتتتتتتتتتتت  املسادئ واخل وط الاوجر رة لااررم بوامج ضتتتتتتتتتتتتتتما  ال و  ال الخ ال وعرة واستتتتتتتتتتتتتتاخ

 االساخ ا  الالوصقي للمل ادات اإللكرتوارة؛
  م واة املماصستتتتتتتتتتتتات املناإوة للاالر  إىل  دو   إ من مااومة مضتتتتتتتتتتتتادات املركووابت املناولة ابألغةية وا اوائ ا

 ابألغةية؛ضادات املركووابت املناولة مواخل وط الاوجر رة بملت  الوص  واملواقسة املاكاملل ملااومة 
  ضادات املركووابتن اظوا ألا   مت إجنا  واليا ؛ممااومة مبستلة   إ فويق امل ا  امللين 
 املنا ات من النستتتخة االاكلرخية من املواصتتتفة  ن تلويذ1-2الاستتتم مللظم  مساء األاواع يف ت الاوويوية ويساالا تتت

 2اخلاصة ابلسودين املللإب واملنا ات من اوع السودين.
 3.الع على مخي  من املللومات يف الاااصيو املا مة من قرئة ال ساوص الغةائي وجلاهناميكن االط -2
  

                                                      
1  Fworkspace.fao.org%252F%252A%253&url=https1=proxy/en/?lnk-codexalimentarius/sh-who-fao.org/fao 
 35%252FFinal%2Breport%252FREP21_FFPe.pdf-722-%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX 
اوعلن ستتودينرال فرم ايو وستتودينرال ستتري ن يف مواصتتفة الستتودين املللب ومنا ات الستتودينن على الوغم من  صاجمل يام إد إىل  ا     األعضتتاء   شتتاص  2

إبدصاج ما. وبناء على الااضتتتتتتي   1996ال اارة واللملتتتتتتوين رالاواص ال تتتتتتادص عن جلنة ال ستتتتتتاوص الغةائي امللنرة ابألمساك واملنا ات الستتتتتتمكرة  الل دوصهتا 
وص الغةائي الخ تنظو يف إجواء إدصاج  اواع إضتتتتتافرة يف مواصتتتتتفات ال ستتتتتاوص الغةائي امللنرة ابألمساك واملنا ات الستتتتتمكرةن وافا  اقرتاح من  مااة ال ستتتتتا

ا كرة  الل دوصهتال وصة الوابلة واألصبلو  هلرئة ال ستتتتتتتتتتاوص الغةائي على إ الة قة  املستتتتتتتتتتتلة إىل جلنة ال ستتتتتتتتتتاوص الغةائي امللنرة ابألمساك واملنا ات الستتتتتتتتتتم
 النظو فر ا. ملواصلة 2023السادسة وال الول املاوإص    تلا  يف  وائ  عا  

3  /codexalimentarius/committees/en-who-fao.org/fao 

https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-722-35%252FFinal%2Breport%252FREP21_FFPe.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-722-35%252FFinal%2Breport%252FREP21_FFPe.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/en/
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 املشورة العلمية والتوجيهات السياساتية اليت تقدمها منظمة األغذية والزراعة

 التسمم ابلسيكواتريا
ابلستتتتتتتركواتريا وإجواء السوو. بملتتتتتتتتهنا. ياللق إبداصة خماطو الاستتتتتتتمم  يف ما ا عاجال  تا لب مستتتتتتتائ  ا رية اقامام   -3

قي حت ي  بووتواوالت واضتتتتتتتوة لافاد    و استتتتتتتا الك املتاوالت  املخاطووااا  اال اراجات الوئرستتتتتتترة اا دة إلداصة 
السووية الستتامةن ال ستترما من جااب الستتكا  االرل والستتراحن ومن جااب املستتا لكل الةين يملتترتو  املتاوالت السووية 

 اململتتتترتك بل منظمة األغةية 4من مناطق حم دة. واستتتتانادا إىل تاويو اجاماع اخل اء امللين ابلاستتتتمم ابلستتتتركواتريا املستتتتاوصدة
ن  ع إت منظمة األغةية والخصاعة ابلالاو  مع الواالة ال ولرة 2020والخصاعة ومنظمة ال تتتتتتتتوة اللاملرةن الة  املتتتتتتتتو يف عا  

ل ولرة لللو  اار ات دوصة تللرمرة إلكرتوارة عن صصتتتتتتتت  الاستتتتتتتتمم ابلستتتتتتتتركواتريا لل اقة الةصية وجلنة الرواستتتتتتتتكو احلكومرة ا
الستتتتل ات امللنرة بستتتتالمة األغةية وم تتتتاي  األمساك وواضتتتتلي   ال وصة الاللرمرة اإللكرتوارة . وتستتتتا    قة5والوقاية من 
لم صبل وال الب امل امل ابلاستتتتمم ابلستتتتركواتريا ل وقي م تتتتممة  يضتتتتاا. ت واألطساء وم يو  ال تتتتوة  ستتتتاستتتت  الستتتتراستتتتا

 واللاملل يف صر  وجت رخ األمساك.وصراد  األمساك 

 الرخوايت الثنائية الصمامات
اااج الو وايت ال نائرة ال تتتتتتتتتتمامات  الل إلااا  الا اصة ال ولرة قي اللام  ال افع الوئرستتتتتتتتتتي للنمو الستتتتتتتتتتويع  -4

ستتتتتتو  ع د حم ود ج ا من السل ا  الخ ل ي ا بوامج فلالة لوصتتتتتت  الو وايت   يوجاللاود الستتتتتتاة املاضتتتتتترة. ومع  ل ن ال 
ال نائرة ال تتتمامات. ويف قةا ال تتت دن عاجل  منظمة األغةية والخصاعة ومنظمة ال تتتوة اللاملرة احلاجة إىل توجر ات دولرة 

ك بل منظمة األغةية والخصاعة لانفرة بوامج إصتتتتتواح للو وايت ال نائرة ال تتتتتمامات من  الل وضتتتتتع الاوجر  الفين اململتتتتترت 
ومنظمة ال تتتتتتتوة اللاملرة لا ويو اجلوااب املاللاة مبناطق الرتبرة يف بوامج إصتتتتتتتواح الو وايت ال نائرة ال تتتتتتتماماتن وقام  
منظمة األغةية والخصاعة واملواخ املوجلي إلصتتتتتتتتتواح الو وايت ال نائرة ال تتتتتتتتتمامات الاابع ملنظمة األغةية والخصاعة باو ي  ن 

مواخ اململكة املاو ة لللو  السرئة وم تتتتتتتتتتتاي  األمساك وتوبرة األ راء املائرة باو يخ اااو  وال سلة ال اارة ماا ة على  وقا 
. دوصات تللرمرة إلكرتوارة بملتتتتت  ويستتتتاخ   الاوجر   يضتتتتا اتستتتتا  لوضتتتتع وال 6اإلارتا  ابللغال اإلجنلرخية واإلستتتتساارة.

واشتتتتترتا  يف إع ادقا منظمة األغةية والخصاعة ومواخ اململكة املاو ة لللو  السرئة إصتتتتتواح الو وايت ال نائرة ال تتتتتماماتن 
وم تتتتتتتتتتاي  األمساك وتوبرة األ راء املائرةن وتستتتتتتتتتتا    واضتتتتتتتتتتلي الستتتتتتتتتتراستتتتتتتتتتات واللاملل يف جمال الانمرة وم يو  ال امج 

 ألولراا والو  و  ااملوشتتتتتتتتتت ين. وامل صبل و  ومنا ي الو وايت ال نائرة ال تتتتتتتتتتمامات واملاخ تتتتتتتتتت تتتتتتتتتتل والسا  ل الا اعرل
 8"تاررم واسالواث مناطق الرتبرة".و  7"وصذ املخاطو يف مناطق الرتبرة"ماا اا  على اإلارتا : 

 الطحالب الضارة املتكاثرة 
لنفوأل اجلماعي لأل راء لل والب الضتتتاصة املاكاووة  اثص اسرية على ستتتالمة و من األغةيةن من  الل الالو.  و ا -5

اتو وقوع ميكن    تستتتتتتتتتتاع  ا ظم الانس   و اإلاةاص املسكو يف الاخفرذ من  وو تكاوو ال والب الضتتتتتتتتتتاصة و ف  تو و املائرة. 
                                                      

4   EN.pdf8817en/CA8817ca/3fao.org/ 
5  648elearning.fao.org/course/view.php?id= 
 ES5072fao.org/publications/card/es/c/CB/والنسخة اإلسساارة  fao.org/documents/card/en/c/cb5072en/ النسخة االجنلرخية  6
7  481se/view.php?id=elearning.fao.org/cour 
8  629elearning.fao.org/course/view.php?id= 

https://www.fao.org/3/ca8817en/CA8817EN.pdf
https://www.fao.org/3/ca8817en/CA8817EN.pdf
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=648
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb5072en/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb5072en/
https://www.fao.org/publications/card/es/c/CB5072ES/
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=481
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=629
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وو ضل  يف الل ي  من السل ا  اظم مواقسة لوص  تكاوو ال والب الضاصة. غري    امل لة الخمنرة  و األ  ا. النامجة عن ا. 
توبرة الة من  رخ ت ابري إداصة ستتتتالمة األغةية  و غري  ل  انا  منا ات اوع السراانت ق  ال يكفرا  ال ا  إجواءات فل

ال تتتتتتتتتتتتت دن تاوىل منظمة األغةية والخصاعة  ما  الارادة يف وضتتتتتتتتتتتتتع توجر ات فنرة  قةاويف  .إىل مناطق   و  األ راء املائرة
اص رة لللو  اار ات لانفرة اظم إاةمملتتتتتتتتتتتتتترتاة بل منظمة األغةية والخصاعة والواالة ال ولرة لل اقة والل نة احلكومرة ال ول

وستتاوج  الووراة الستتل ات املخا تتة وامل ستتستتات  ات ال تتلة امللنرة كماية املستتا ل   و مسكو لاكاوو ال والب الضتتاصة. 
الوص  السرئي لانفرة اظم إاةاص مسكو لل والب الضاصة املاكاووة املوجودة يف مناطق حم دة ق  ت وو على سالمة األغةية  و 

 من الغةائي. األ

 األعشاب البحرية
لا  لألعملتتتتتتتتاب السووية يف املستتتتتتتتااس  الاويب صارختل قامال لألمن  -6 ياوقع    تكو  الخصاعة واالستتتتتتتتاخ ا  املوستتتتتتتتإ

جخءا ال يا خ  من االقا اد املائي. وميكن    ت وو عوام  ا رية على وجود خماطو يف األعملاب  ا وت سوالغةائي املسا ا  
 ياللق إباااج األعملتتتتتاب السووية واستتتتتاخ ام ا. يف ماالاملتتتتتويلات والواثئق الاوجر رة ك عموم ا افاااص إىل السووية. لكن قنا

لى إبع اد ووراة مللومات  ساسرة حت د خماطو ع ومنظمة ال وة اللاملرة والخصاعة األغةيةويف قةا ال  دن قام  منظمة  
للارا  مبخي  من اللم  يف  اوالنساوت املائرة الخ ميكن    تملكإ   ساس  وتس ة ابسا الك األعملاب السووية مسالمة األغةية 

قةا اجملال. ووافا  ال وصة اخلامستتتتة وال الوو  لل نة ال ستتتتاوص الغةائي امللنرة ابألمساك واملنا ات الستتتتمكرة على النظو يف 
ومنظمة ال تتوة اللاملرة واستتانادا إىل ووراة اللم  اإلضتتايف يف قةا اجملالن على النوو الة  ق ما  منظمة األغةية والخصاعة 

مت تو ر  الووراة  الل اجاماع   اء عا  و  9املللومات األستتتاستتترةن لوضتتتع توجر ات قرئة ال ستتتاوص الغةائي  ات ال تتتلة.
 .2022وسرام املوقا يف عا   2021األول يف  ااوبو/تملوين 

 اجلزيئات البالستيكية
يف الالوث الغةائي لل خيئات  توبرة األ راء املائرة لرستتت  املستتتاقم الو ر ابلنظو إىل    منا ات م تتتاي  األمساك و  -7

يف دوصهتا الستتتتابلة عملتتتتوة إىل منظمة اك الاابلة لل نة م تتتتاي  األمساك با اصة األمس امللنرةالسالستتتتاركرةن طلس  الل نة الفوعرة 
لة. ويف قةا ال تتتتتتت دن تاو  منظمة األغةية األغةية والخصاعة إجواء تاررم للالوث يملتتتتتتتم  الستتتتتتتلع الغةائرة األ و   ات ال تتتتتتت

والخصاعة إبع اد ووراة مللومات  ستتتتتاستتتتترة جتمع مللومات عن وجود اجلخيئات السالستتتتتاركرة يف الستتتتتلع مجرل ان والالو. الناجم 
ث عن ا على طول ستتتتتتالستتتتتت  الارمة الغةائرةن وااااال اجلخيئات من املواد املالمستتتتتتة لألغةية ومواد الاغلرذن واةل  استتتتتتالوا

املضتتتتتافة. األدبرات املوجودة  ول مس إرة األا و شتتتتتروع ا من مواومريات اجلخئرات السالستتتتتاركرة والسولرموات السالستتتتتاركرة واملواد 
. وق   صستتتتتتتتتت  قة  2022وستتتتتتتتتترنملتتتتتتتتتتو يف عا   2022اااو  ال اين  الل اجاماع   اء عا  يف ينايو/وجو  تو ر  الااويو 

 للومات ميكن اساخ ام ا يف صراغة  راصات إداصة املخاطو.املخاطو يف املسااس  وق م  ماللملرة األسا  للملرات تاررم 

 مرض اجملموعة ابء من املكورات العقدية
 الل عا    الخ غخت ستتنغافوصة ST283ر 283اللا ية الااطلة لل ص من النوع املكوصات ستتلستتلة بكارياي تستتسس   -8

يف الفاشتترة الو ر ة املناولة ابلغةاء وقي موث املكوصات اللا ية من اجملموعة ابء. واصتس   قة  الظاقوة ابستتا الك ن 2015

                                                      
9  codexalimentarius/meetings/detail/en/?meeting=CCFFP&session=35-who-fao.org/fao 

https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings/detail/en/?meeting=CCFFP&session=35
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من احلاالت ااا  ل   السالغل األصتتتتتتواء ب و   مواث مملتتتتتترتاةن وقو  مو  ئةاامليف  20 مساك املرا  اللةبة النرئة.  ا و من 
ا ية الااطلة    بكارياي اللإىل غري عاد  ابلنستتتتتتسة ملوث املكوصات اللا ية من اجملموعة ابء. و ل تتتتتت  الاواراات الال اة 

ث لإلاستتتتتتتتتتا  ويف السل ي ع  ااا  شتتتتتتتتتتائلة بل املكوصات اللا ية من اجملموعة ابء الة  يستتتتتتتتتتسب املو   283لل ص من النوع 
ن تكاد تكو  غري موجودة  اصج قة  املن اة. واظو ا ا على األق . وعلى النار  من  ل عام   20جنوب شتتتتتتتوأل  ستتتتتتترا مل ة 

ا للمخاطو مما  د  إىل إع اد تاويو يو   امللاص  احلالرة وحي د حل اوة تفملتتتي املوثن  جوت منظمة األغةية والخصاعة توصتتترف  
على  283بكارياي اللا ية الااطلة لل ص من النوع -كوصات اللا ية من اجملموعة ابء تاخل  السراانت  ول امل الف وات الخ

 10طول سلسلة إم اد  مساك املرا  اللةبة يف جنوب شوأل  سرا ويا    راصات إداصة املخاطو.

 الُضمة النظرية احلالّة للدم والُضمة اجلارحة 
مة الضتتتتتتت  على ال تتتتتتتلر  اللاملين      -9 املموضتتتتتتتة السملتتتتتتتوية املوتس ة  اللوام  اجلاص ة  قممة النظرية احلالإة لل   والضتتتتتتت 

 اخلاصتتتتتتةبااررم املخاطو  ماللاة   . مملتتتتتتوصة من  ج  تا مي مللومات مستتتتتتاكملة عن و ابستتتتتتا الك املتاوالت السووية. 
يف املتاوالت السوويةن ع ا  اجاماع   اء مملرتك بل منظمة األغةية والخصاعة  النظرية احلالإة لل   والض مة اجلاص ةابلض مة 

ومنظمة ال تتتتتتتتتتتتتتوة اللاملرة يف مواخ اململكة املاو ة لللو  السرئة وم تتتتتتتتتتتتتتاي  األمساك وتوبرة األ راء املائرةن بوميو.ن اململكة 
. وال ظ  جمموعة عم  2019مايو/  ايص  15إىل  13من املما ة  ا الملتتتتتتتتتمالرةن يف الفرتة يولن املاو ة ل ي اارا اللظمى و 
  2  ظ وص ستتتتتتتتتتتتتالالت مموضتتتتتتتتتتتتتة للغايةن ر1ر ومش   ل :ت وصات  امسة يف اللا  املاضتتتتتتتتتتتتتي.  اخل اء يف وق  ال ق ع ة

 مهرة و   3ااسا ابة لاغري املناخن رلل و  بكارياي الضمات املوتس ة ابملتاوالت السووية   . اااملاص جغوايف و مين اسريو  و 
  وظ وص جمموعتتة مانوعتتة من 5 ج اجلتت يتت ة للممتتاصستتتتتتتتتتتتتتتات اجلرتت ة ر  وظ وص جمموعتتة من الن  4عاستتاصات التت ميغوافرتتةن راال

وق  املتتو الااويو يف عا  . األقماص االصتت ناعرة  علم اجلرنو  وصتتوص ن اال  الخ تستتاخ اجل ي ة للوصتت  واملواقسةاألستتالرب 
 11ارتا .وقو مااح على موقع منظمة األغةية والخصاعة على اإل 2021

 جودة املياه
ن  شتتتتتتتتتتتتتتاصت جلنة ال ستتتتتتتتتتتتتتاوص الغةائي امللنرة بنظافة األغةية إىل  مهرة اوعرة املرا  يف إاااج األغةية 2019يف عا   -10

ستترناصيوقات الخ  شتتري فر ا إىل ومنظمة ال تتوة اللاملرة تا مي اإلصشتتادات لل والخصاعةوجت رخقان وطلس  إىل منظمة األغةية 
استتتتتتاخ ا  "املرا  النظرفة" يف ا تتتتتتول ال ستتتتتتاوص الغةائين وال ستتتتتترما مرا  الو ن ومرا  السوو النظرفةن وإعادة االستتتتتتاخ ا  
اآلمن للمرا  امللاجلة. ولاستتتتت ر  قةا اللم  واالستتتتتافادة من األعمال الستتتتتاباة يف قةا اجملال الخ  ستتتتتفوت عن املتتتتتو تاويو 

اململتتتتترتك بل منظمة األغةية والخصاعة ومنظمة ال تتتتتوة اللاملرة بملتتتتتت  ستتتتتالمة واوعرة املرا  املستتتتتاخ مة يف إاااج االجاماع 
قام  منظمة األغةية والخصاعة ومنظمة ال تتتتتتتتتتتتتوة اللاملرة إباملتتتتتتتتتتتتتاء فويق من اخل اء وعا  اجاماعات  12األغةية وجت رخقان

ياللق ابملرا  اآلمنة  يف ماا لنظا  دعم الاواص للغوث وهن   ا ا مالئم   وم  . ووضتتتتع فويق اخل اء مف2021للخ اء يف يولرو/ و  
ن ويوج  2022وستتترنملتتتو تاويو االجاماع يف عا  ألمساك وتوبرة األ راء املائرة. يف خمالذ الا اعاتن مبا يف  ل  م تتتاي  ا

 13ابلفل  موجخ للااويو.

                                                      
10  fao.org/documents/card/en/c/cb5067en 
11   /fao.org/publications/card/es/c/CB5834EN  
12  /fao.org/documents/card/es/c/ca6062en 
13  fao.org/3/cb7395en/cb7395en.pdf 

https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb5067en
https://www.fao.org/publications/card/es/c/CB5834EN/
https://www.fao.org/publications/card/es/c/CB5834EN/
https://www.fao.org/documents/card/es/c/ca6062en/
https://www.fao.org/3/cb7395en/cb7395en.pdf
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 استهالك األمساك
وهلةا الستتتتتتتتتسبن ستتتتتتتتتااو  منظمة املوتس ة ابستتتتتتتتتا الك األمساك.  ياللق ابملخاطو واملنافع يف ما دلة ج ي ة توفوت  -11

األغةية والخصاعة ومنظمة ال تتتتتتتتتتوة اللاملرة باو يخ تاويو مملتتتتتتتتتتاوصة اخل اء اململتتتتتتتتتترتاة بل منظمة األغةية والخصاعة ومنظمة 
 و   ل  من  الل مملتتتاوصة روستتت 0201.14 املتتتو يف عا  ة ن الت  خماطو ومنافع استتتا الك األمساكال تتتوة اللاملرة بملتتت

ياللق ابلفوائ  واملخاطو ال تتتورة املوتس ة ابستتتا الك األمساك وتوصتتتي  يف ماستتتاستتتاخلا ع د ا من االستتتانااجات للخ اء 
بستتتتتلستتتتتلة من اخل وات الخ ينسغي على ال ول األعضتتتتتاء ا ا قا لااررم خماطو وفوائ  استتتتتا الك األمساك وإداصهتا على  و 

ا لااررم صايف الفوائ   و املخاطو  فض  وإعال  مواطنر ا مة  املخاطو والفوائ  بفلالرة. وساضع ااائج مملاوصة اخل اء إطاص  
ال تتتتتتتورة الستتتتتتتا الك األمساكن ما ستتتتتتتروفو اإلصشتتتتتتتادات إىل قرئة ال ستتتتتتتاوص الغةائي من  ج  إداصة املخاطون مع األ ة يف 

 .وتوبرة األ راء املائرة األمساك منا ات م اي  احلسسا  السراانت املوجودة عن فوائ  تناول

 احللول الرقمية
وتخاي   مهرة الا اصة الغةائرة اللاملرة إىل املوء حت ايت  ما  إداصة سالمة م ادات الغةائرة تلار  سالس  اإلي د   -12

ا  ا و ظم  . وق  افة الل ي  من السل ا  ا   صسح تاسع  صول األغةية غري اآلمنة  ا و تلار  ا ويساغوأل وقا ا طويال  و األغةية. 
ما ال تخال بل ا    و  كاجة إىل املستاع ة لا ويوقا. ويف قةا ال ت دن ن برنالغةائرةصتوامة للمواقسة الغةائرة على الواصدات 

 ستتتتتتتتتتتب  امل تتتتتتتتتتتممة 15ملواقسة األغةيةناإللكرتوين ظم اإل  اص وضتتتتتتتتتتتل  منظمة األغةية والخصاعة توجر ات تانرة لانفرة ا  
غرلرة وا اراجاهتا من اهلراا  اال اراجات واملواصد الوطنرةن وتملتتتتتتم  األستتتتتتا  الاااوين للمنظومة وقركل ا وابصامرتاهتا الاملتتتتتت

جخء من مملتتتتتووع بلنوا  "احللول الوقمرة ل عم حتستتتتتل   مات مواقسة  .2022الاوجر ات يف عا  األستتتتتاستتتتترة واملواصد السملتتتتتوية. وستتتتتاااح 
 ."األغةية الومسرة

 مقاومة مضادات امليكروابت
لا تتتتتتتتتتتتتت   للا  ي  لوة احلاجة امللمهرة و ألموة   و  اب 2019منظمة األغةية والخصاعة امللاود يف عا    قوإ م  و -13

منستتتق ومال د الا اعات يف  16املركووابت من  الل هنج "صتتتوة وا  ة" اللاملي املاخاي  الة  تملتتتكل  مااومة مضتتتادات
  ة عم  منظمة األغةية والخصاعة بملتتتتتتتت  مااومة مضتتتتتتتادات املركووابتن الخ  تستتتتتتت مو ستتتتتتتراأل   ة الانمرة املستتتتتتتا امة. 

ة والخصاعة عن ن يف بناء الا صة على الاكرذ يف ق اعي األغةي2025ومن املاوص    تستتامو إىل عا   2021عا  يف   طلا 
ويستتت م ستتتوء استتتاخ ا  مضتتتادات املركووابت يف  17مستتتتلة مااومة مضتتتادات املركووابت واااملتتتاصقا. طويق احل  من ظ وص

يف جماالت ال ب وال تتتتتتتتتوة اللامة والوعاية يف الاا   ااو   اا ي وو ستتتتتتتتتلس  تخاي  مل الت مااومة مضتتتتتتتتتادات املركووابتن مب
يف جمال توبرة األ راء مكن    تستتاع  املماصستتات اجلر ة ومن امل .والخصاعرة وستتالمة األغةيةالسر وية واظم اإلاااج الغةائرة 

ن يف ضتتتتتتما  لألاواع املستتتتتتاخصعة والن ظم والظوو  السرئرة االرة ان وفا  الت السوويةاملائرة وااللاخا  ب وتواوالت ستتتتتتالمة املتاو 
الة  ي د  إىل إاااج    جودة عالرة و من لالستتتتا الك وال يلوأل املستتتتاخصعة يف ظوو  صتتتتورةن األمو بااء األاواع املائرة 

املضادات احلروية ومااومة مضادات املركووابت. ومن الضووص   ايدة الوعي وتلخيخ صة. وميكن    يال  قةا من باااي الا ا

                                                      
14  /4248e006b389-ee93-91e5-f28a-d8e7f38fao.org/publications/card/es/c/e 
 ."جخء من مملووع بلنوا  "احللول الوقمرة ل عم حتسل   مات مواقسة األغةية الومسرة  15
16  fao.org/3/cb7869en/cb7869en.pdf 
17  /en5545fao.org/documents/card/en/c/cb 

https://www.fao.org/publications/card/es/c/e38f7e8d-a28f-5e91-93ee-389b006e4248/
https://www.fao.org/3/cb7869en/cb7869en.pdf
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb5545en/
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ومم لي ال تناعة ق صات  صتواب امل تلوة  و  ال تلة على اما اد ستلستلة الارمةن وينسغي    تملتم  الستل ات احلكومرة 
 واملخاصعل واملنا ل وما مي امل  الت  و اخل مات.

حتليل إشعارات  –قضااي الصحة والصحة النباتية يف قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 
 االسترياد ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية

 قم ال تتتتلوابت الخ     لضتتتتما   اية املستتتتا ل   األستتتتواألتنوع  طو الافار  احلالرة وما لساهتا يف خمالذ إ   -14
ا إىل قة  املا لسات وبووتواوالت الافار ن ميكن واستتتتاناد  . تواج  م تتتت ص  منا ات م تتتتاي  األمساك وتوبرة األ راء املائرة

شتتتلاصات  و ا ا ا قا  و ت مريقا. وتاو  منظمة األغةية والخصاعة باولر  مناظم إل واستتترتدادقا  استتتوسصف  املنا ات  و 
االستتتتتارياد ال تتتتتادصة عن االحتاد األوصوو والرااب  والوالايت املاو ة األمويكرةن وال ا  ستتتتتواأل صئرستتتتترة لالستتتتتاريادن منة عا  

لر  اجململة ماا ة لل م وصن ومنظمة  ستتتتتتتتتب األستتتتتتتتتساب: ارمرائرة ومركووبرولوجرة وقستتتتتتتتتاامل ا. والسراانت والاو2016
. وينملتتتتو الاولر  على املوقع اإللكرتوين للنظا  احلاستتتتوو ملللومات "  و   ستتتتساب" تستتتتمىومسو  وطفرلرات وفئة واستتتتلة 
وابإلضتتتتتافة إىل  ل ن فب  السراانت األولرة املاللاة إبشتتتتتلاصات االستتتتتارياد ماا ة لل م وص  18تستتتتتويق األمساك رغلوبفر  .

 19ائرة يف املنظمة.امكا  عم  يف قاع ة السراانت اإل  ائرة عن م اي  األمساك وتوبرة األ راء امل

 2020إشعارات االسترياد ملنتجات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف عام 
ا ابالستتتتارياد من  الل  لرة اإلاةاص الستتتتويلة بملتتتتت  األغةية إشتتتتلاص   221 االحتاد األوصوون ستتتت   2021عا  يف  -15

 الة ن  58 الة ن مث األستتتتساب الكرمرائرة ر 92بفئة "األستتتتساب األ و " ر موتس ةواألعال . وااا   غلب اإلشتتتتلاصات 
اا   ام   ا  ستتسب إلشتتلاصات االستتارياد قو و  .  الة 20 الة ن ووجود ال فرلرات ر 37واألستتساب املركووبرولوجرة ر

ومن بل فئة  .خيا اهلستتتتتاامل فوأل املستتتتتاوايت الا تتتتتو  يف ما  وستتتتت  ل  ستتتتت   االت وجود الستتتتتمو  رااين  االت
احلواصة يف  ا و من ا تتتتتتذ احلاالت. و  ل  ااا  الاضتتتتتترة الوئرستتتتتترة تاللق بستتتتتتوء الاوكم يف دصجة   األستتتتتتساب األ و ن

 الة  19لة إشتتتتتلاصن ااا  ا  23الاضتتتتترة الكرمرائرة الوئرستتتتترة يف وجود الخئسق فوأل احل ود الا تتتتتو ن  رخ مت تستتتتت ر  
اي اللرستتارياي  ات اجلرنات األ ادية اخللرة من ا تاللق بستتم   بو ستترذ. واا  اململتتك  املركووبرولوجي الوئرستتي قو بكاري 

 الة. واا  ال فرلي الو ر  الة  ع و علر  قو  ارستتتاار ن ومن بل اإلشتتتلاصات ال ماارة النامجة عن  17 رخ ستتت  ل  
الستتتتتتمو  وتستتتتتتمم ان اا  تستتتتتتمم اااص اإلستتتتتت ا   ا و احلاالت املسلإط عن ا. واا  قناك ا فاث طفرذ يف اإلشتتتتتتلاصات 

 الة  77 . غري    فئة "األستتتتتتتساب األ و "  ادت من 221ر 2021  إىل عا  227ر 2020لفرتة املما ة من عا   الل ا
 فرلرةن  رخ ستت  ل  الخيا األستتساب  يف ما. و  . اف  االجتا  2021 الة يف عا   92إىل  2020مستت لة يف عا  

 الة يف اف   58إىل  62ب الكرمرائرة من ن يف  ل ا فضتت  األستتسا2021 الة يف عا   20و 2020 عا   الة يف 14
 الة يف عا   37إىل  2020 الة يف عا   57الفرتة. وابمل  ن ا فضتتتتتتتتتتت  احلاالت النامجة عن قضتتتتتتتتتتتااي مركووبرولوجرة من 

 رساامل. . وا فض   يضا احلاالت النامجة عن السمو  ومساوايت اهل2021
ا ابستتتتارياد منا ات م تتتتاي  األمساك إشتتتتلاص   121ما جمموع  واللم  والوعاية  ال تتتتوةويف الرااب ن ستتتت ل  و اصة  -16

 الة يف  86. و  و   ايدة اسرية يف الل د اإلمجا  حلاالت اإلشتتتتتتتلاص ابالستتتتتتتارياد من 2021وتوبرة األ راء املائرة يف عا  
                                                      

18   /notifications/en-action/globefish/import-fao.org/in  
19  fao.org/fishery/en/statistics/software/fishstatj/en 

https://www.fao.org/in-action/globefish/import-notifications/en/
https://www.fao.org/in-action/globefish/import-notifications/en/
https://www.fao.org/fishery/en/statistics/software/fishstatj/en
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 94ستت ل   . وت لخ  ملظم إشتتلاصات االستتارياد إىل قضتتااي مركووبرولوجرة  رخ2021 الة يف عا   121إىل  2020عا  
ن من 2021لسمو   رخ س ل   الاا . ويف  الة مث قضااي تاللق اب 25 الةن تلر ا الاضااي الكرمرائرة  رخ س ل  

يف املائة ضتتتتتتتمن فئة  63بل الاضتتتتتتتااي املركووبرولوجرةن اا  وجود بكارياي الكولرفوص  قو الستتتتتتتسب الوئرستتتتتتتين  رخ م ل  
ااا  اململتتتتتتتتتكلة الكرمرائرة الوئرستتتتتتتتترة تاللق . و 2020جمموع اإلشتتتتتتتتتلاصات يف ة من يف املائ 49واألستتتتتتتتتساب املركووبرولوجرة 

وااا  الستتتتتتمو   ا يف املاا  األول يف اجلم  . ابملضتتتتتتادات احلرويةن م   إاووفلواستتتتتتاستتتتتتل وفوصا ولر و ن الخ مت اااملتتتتتتاف
ويف  ل     لرنو . لة  مت الكملتتتتتتتتتتتتذ عن  يف السقي تستتتتتتتتتتتتمم اااص اإلستتتتتتتتتتتت ا  ا رائرة السووية الو ر ة املستتتتتتتتتتتت لة األ

 الة يف عا   47اإلشتتتلاصات النامجة عن الاضتتتااي الكرمرائرة والستتتمو  تناق تتت ن فب  األستتتساب املركووبرولوجرة  ادت من 
 . 2021 الة يف عا   94إىل  2020

م تتتتتتتاي  ا ابستتتتتتتارياد منا ات إشتتتتتتتلاص   1 012جمموع  ما  2021وستتتتتتت ل  الوالايت املاو ة األمويكرة يف عا   -17
االستتتتتتتتتتتارياد الاابع إلداصة األغةية واللااقري األمويكرة. واصتس   ملظم  صف األمساك وتوبرة األ راء املائرة يف اظا  تااصيو 
مت صبط اثلخ  ا  و  الة .  400 الة ن تلر ا قضتتااي مركووبرولوجرة ر 476إشتتلاصات االستتارياد بتتتتتتتتتتتتتتتتت " ستتساب   و " ر

من و  الة.  46استت ر  ب الةن يلر ا اهلستتاامل فوأل املستتاوايت الا تتو   90 صات أبستتساب ارمرائرة معشتتلاستتسب لإل
ج ت غري صاحلة لالسا الك السملو ن  رخ ن ااا  اململكلة الوئرسرة قي املنا ات الخ و "األسساب األ و "بل فئة 
د منا ات م تتتتتاي  يف املائة من جمموع إشتتتتتلاصات استتتتتاريا 36يف املائة من قة  الفئة و 77     الةن  رخ  366بلغ  

ن  الة 384جود ستتتتاملوارال  رخ ستتتت ل  وااا  املستتتتتلة املركووبرولوجرة الوئرستتتترة قي و ألمساك وتوبرة األ راء املائرة. ا
اقري السر ويةن  رخ ستتت ل  واملتتتذ ملظم ا يف اجلم  . وااا  املستتتائ  الكرمرائرة الوئرستتترة املستتت لة قي باااي اللا

 الة يف عا   476إىل  2020   الة يف عا 419اصتفل  "األستتتتتتتتتتتتتتساب األ و " من ن ملظم ا يف الووبرا . و  الة 44
ن واصتفل  األستتتتتتتتتتتتتتساب 2021 الة يف عا   400إىل  2020   الة يف عا 219من املستتتتتتتتتتتتتتائ  املركووبرولوجرة ن و 2021

 2020 الة يف عا   20من  ستتتتتساب اهلرستتتتتاامل ن و 2021 الة يف عا   90إىل  2020ا   الة يف ع 72الكرمرائرة من 
 . 2021 الة يف عا   46إىل 

 األغذية بسالمة املتعلقة األنظمةالتغيريات ذات الصلة يف 
 جمموعة من اجلهات املستوردة الرئيسية

 االحتاد األورويب
رة منة اوفم /تملتتتتتتتتتتتتوين والوة تل يالت م مة وقواع  تنفرةية  و د ل   رخ الانف يف االحتاد األوصوون مت ستتتتتتتتتتتتنإ  -18

 ن مللاجلة الاضااي الاالرة املاللاة بسالمة األغةية:2019ال اين 
  تلتت يتت  اخل تتة اللتتامتتة لإلبالر عن املختتاطو لالخيخ إطتتاص ماكتتامتت  لإلبالر عن املختتاطو ياسلتت  اتت  من مارإمي

. ويستتتتلى اآل  إىل املخاطو وم يو  املخاطو ب وياة ماماستتتتكة ومن  رة على مستتتتاو  االحتاد واملستتتتاو  الوطين
ل عملرة  ايدة الوعي والف م للمستتتتتتتتائ  اا دة قر  النظون مبا يف  ل   االت اال اال  يف الااررم الللمي  ال

إبداصة وضتتتتما  االتستتتتاأل والملتتتتفافرة والوضتتتتوح يف صتتتتراغة الاوصتتتترات والاواصات املاللاة حتلر  املخاطو أبامل ان 
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املستتتا لكل ابملللومات عن استتترتاتر رات منع املخاطو واملستتتامهة يف ن وافالة تخوي  املخاطو وتوفري  ستتتا  ستتتلرم
 ؛20املللومات الكا بةاملو مكافوة 

  تلويذ األستتتتتتتالرب امللرت  ما للكملتتتتتتتذ عن الستتتتتتتمو  األ رائرة السووية والرتترسات اللملرة واللامة للضتتتتتتتوابط
احلسرة وم شوات النضاصة واملنا ات السمكرة الومسرة على املنا ات السمكرةن وال سرما املاللاة ابال اساصات 

 ؛21السامة
  الاتار  على ضتتووصة    ينملتتغ مملتتغلو األعمال الا اصية الغةائرة واافة مالئمة لستتالمة األغةيةن ومواقسا ان و   و

لنظافة يا موا األدلة الال مةن والاملتت ي  على  مهرة اعاماد مجرع املوظفل لل وتواوالت املاللاة بستتالمة األغةية وا
برن من و   يام تنفرة الضوابط يف الوق  املناسب وبكفاءةن و   يام  يف ماال ورةن مع وجود ات االت واضوة 

 .22حت يخ الواثئق وضما  الا صيب واإلشوا  املناسسل

 كندا

يف على املختتاطو  اقتتائمتت   االغتتةاء اآلمن للكنتت يلن هن تت    اظمتتةتسنتت  الواتتالتتة الكنتت يتتة لفوا األغتتةيتتةن مبوجتتب  -19
عملرات الافار . وتملتتم  الال يالت الوئرستترة للملرات استتارياد األمساك الاابلة للواالة الكن ية لفوا األغةيةن تغرريات 
على إشتتتتتلاص االستتتتتارياد واإلفواج عن الملتتتتتونات؛ وتوا را املستتتتتاوصد وصستتتتتو  االستتتتتارياد املوتس ة بةل ؛ وعملرات الافار  

وإضتتتتتافة إىل  ل ن مل تل  إشتتتتتلاصات استتتتتارياد األمساك الافار .  إعادةوطلسات  اخلاصتتتتتة ابلواالة الكن ية لفوا األغةية؛
 رخ مل يل  يفرتث ستتتتتو   إلفواج عن الملتتتتتوناتإ   اباألغةية للو تتتتتول على م لوبة من قس  الواالة الكن ية لفوا 

ن فب  2019ينايو/اااو  ال اين  15الغةاء اآلمن للكن يل د ل   رخ الانفرة يف   اظمة   . وصغم إبوا  إشتتتتلاص االستتتتارياد
اا دة وبل  األاواع من  ابلنستتتسة لسل  الستتتلع األستتتاستتترة 2021و 2020 يبل  املا لسات د ل   رخ الانفرة يف عام

 األامل ة و  م امل سسات. 

 آخر التطورات يف جمال أنشطة بناء القدرات اليت تضطلع هبا منظمة األغذية الزراعة
 23وجودهتا خيص سالمة األغذية يف ما

واصتتتل  املنظمة  املتتت ا ا لسناء الا صات يف جمال ستتتالمة األغةية وجودهتا ابلنستتتسة إىل منا ات م تتتاي  األمساك  -20
 ما يلي:  اللوتوبرة األ راء املائرة من 

                                                      
ن 25ن 22جن 8بن 8 ن 8ن 6ر بل  املواداملخاطو يف الستتتتتلستتتتتلة الغةائرة  بملتتتتتت  شتتتتتفافرة واستتتتتا امة تاررم 2019/1381األوصوو تل ل الئوة االحتاد   02

 .178/2002من الئوة اجملل  األوصوو صقم   61ن و41ن 40ن 39ن 38دن 32جن 32بن 32 ن 32ن 28
 للقمتتا يا يف 2074/2005الخ قتتامتت  بالتت يتت  الئوتتة اجملل  األوصوو صقم  2019/1139د لتت  الالئوتتة الانفرتتةيتتة للمفوضتتتتتتتتتتتتتتترتتة راالحتتتاد األوصوو    21

ما يا تتت  ابالشتتترتاطات املاللاة مبللومات الستتتالستتت  الغةائرة واملنا ات الستتتمكرةن واإلشتتتاصة إىل  ابلضتتتوابط الومسرة على األغةية  ات املنملتتتت احلرواين يف
  .2019ديسم /اااو  األول  14الانفرة يف ئرة السوويةن  رخ ما خيا السمو  األ را  سالرب اال اساص امللرت  ما يف

 .2021ماص /  اص  24ود ل   رخ الانفرة يف  852/2004الخ تل ل الئوة اجملل  األوصوو صقم  2021/382األوصوو  الئوة املفوضرة راالحتاد   22
 ما خيا  امل ة حم دة يف جمال بناء الا صات. للمخي  من املللومات يف COFI:FT/XVIII/2022/Inf.7 يوجى االطالع على الووراة   23
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  دعم األعضاء للوفاء مبا لسات السوأل الوئرسرةن وتنفرة ما لسات ال وة وال وة النساترة واالما ال هلا من  الل
 املساع ة يف تنفرة مواصفات وا ول ال ساوص الغةائي؛

  تنظرم بوامج ت صيسرة لنملتتتتتتتو ما لسات الوصتتتتتتتول إىل األستتتتتتتواأل املا تتتتتتتلة بستتتتتتتالمة األغةية وجودهتان وإمكاارة الااسع و
 ؛24السرئة وم اي  األمساك وتوبرة األ راء املائرة علو والاوسرمن مبا يف  ل  ابلالاو  مع م سسات   و  م   مواخ 

  دعم تنظرم ال وصات وامل  وات ال ولرة بملت  سالمة األغةيةن وتلخيخ مملاصاة السل ا  النامرة؛و  

  بستتتالمة األغةيةن مبا يف  ل  إشتتتلاصات االستتتارياد على موقع  املا تتتلةاملتتتو املللومات  ول املا لسات الانظرمرة و
GLOBEFISH  26ن25راء املائرةوقاع ة السراانت اإل  ائرة عن م اي  األمساك وتوبرة األ. 

 

                                                      
24  /reports-annual-and-programmes-centre/work-reference-safety/designations/fao-cefas.co.uk/icoe/seafood 
25   /notifications/en-action/globefish/import-fao.org/in 
26  fao.org/fishery/en/statistics/software/fishstatj/en  

https://www.cefas.co.uk/icoe/seafood-safety/designations/fao-reference-centre/work-programmes-and-annual-reports/
https://www.fao.org/in-action/globefish/import-notifications/en/
https://www.fao.org/in-action/globefish/import-notifications/en/
https://www.fao.org/fishery/en/statistics/software/fishstatj/en

