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 األسماك مصايد لجنة
 اللجنة الفرعية المختصة بتجارة األسماك

 الدورة السابعة عشرة

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  29-25فيغو، إسبانيا، 

 مشروعية المنتجات وشفافيتها من منظور تجاري
 

 موجز
 

ّ                                                                        تقّدم هذه الوثيقة حتديثًا عّما اضــــــطلعت به املنظمة منذ انعقاد الدورة األخرية للجنة الفرعية املختصــــــة بتجارة      ً                   ّ   
                                 خيص مشــــــــــروعية منتجات األغذية البحرية     ما            من أنشــــــــــطة يف      2017                                      األمساك التابعة للجنة مصــــــــــايد األمساك يف عام 

                                                تعاون مع مبادرة الشـــــفافية يف مصـــــايد األمساك واألنشـــــطة                                                    وشـــــفافيتها. وتتناول العمل املتعلق خبطط توثيق املصـــــيد وال
                                                              ذات الصلة بالغش يف األغذية بصورة عامة والغش يف األمساك بصورة خاصة.

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب اللجنة الفرعية
 

  ًا بشأن مشروعية املنتجات وشفافيتها؛                                            ً التعليق على العمل الذي اضطلعت به املنظمة مؤخر                                  
  وتقدمي معلومات عن التجارب الوطنية واإلقليمية واألقاليمية ذات الصــــلة املتعلقة مبشــــروعية منتجات األغذية                                                                                              

                   البحرية وشفافيتها؛
  وإعطاء توجيهات بالنســــــبة إىل أعمال أخرى تقوم هبا املنظمة خبصــــــوص مشــــــروعية منتجات األغذية البحرية                                                                                       

                            نامية والقطاع الصغري النطاق؛                                            وشفافيتها، وال سيما حول بناء قدرات البلدان ال
 .واألخذ علما بالتقدم احملرز يف هذه القضايا بالتعاون مع منظمات أخرى، واقرتاح إجراءات يف املستقبل                                                                                         
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 المقدمة
 
                                                                                             تعترب شـــفافية املعلومات على امتداد ســـلســـلة اإلمداد وأدوات الســـوق املرتبطة هبا عناصـــر مهمة لدعم مشـــروعية   - 1

                                                     ا وتوفر ما يلزم من خربة فنية الجتماعات دولية هبدف تعزيز                                  ً السـمكية. وما فتئت املنظمة تضـع صـكوكً                 األمساك واملنتجات
 .                                                      الشفافية ضمن مبدأ عدم خلق حواجز غري ضرورية أمام التجارة

 
ّ                                                                                  وتشــــــــــــّكل الكثري من الصــــــــــــكوك املوجودة يف جمال مصــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية، مبا يف ذلك اخلطوط   - 2    

                                                                                          هية الطوعية خلطط توثيق املصـــــيد، عناصـــــر إطار دويل يهدف إىل ضـــــمان اســـــتدامة مصـــــايد األمساك وإىل منع جتارة       التوجي
 .                                                                                     املنتجات املتأتية من مصايد أمساك الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم (الصيد غري القانوين)

 
                                                                                        ويف حني أن القضـــــــــايا املعاصـــــــــرة املتعلقة مبشـــــــــروعية املنتجات، مثل الغش يف األغذية، ليســـــــــت ظاهرة جديدة،   - 3

                                                                                             فإ�ا حظيت باالهتمام خالل الســـــــــنوات األخرية. فبلدان عديدة تأخذ، على الصـــــــــعيد احلكومي وعلى مســـــــــتوى القطاع 
                                                مدى تعقيد وتعدد األنواع وسالسل القيمة املقابلة هلا،       ا إىل                                                  ً اخلاص، بزمام مبادرات كربى ملكافحة الغش يف األغذية. ونظرً 

 .                                                                      فإن قطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية عرضة بشكل كبري للغش يف األغذية
 

 خطط توثيق المصيد
 
          ، النتيجة     2017                                                                              متثل اخلطوط التوجيهية خلطط توثيق املصــــــــــــــيد، اليت اعتمدها رمسيا مؤمتر املنظمة يف يوليو/متوز   - 4

                              . ويرتبط حتديد خطط توثيق املصيد     2017 و      2015                                                        املباشرة جملموعة من االجتماعات واملشاورات اليت انعقدت بني عامي 
                                                              على ما إذا كان منتج املصــيد يتماشــى مع التدابري الوطنية واإلقليمية                              الشــفافية واملشــروعية أل�ا تركز   ة      ا مبســأل     ً مباشــرً   ا       ً ارتباطً 

 .                             والدولية اخلاصة بالصون واإلدارة
 
                                   تنفيذا فعاال وحتقيق أهدافها واالمتثال                                                            ولذلك، ســـيؤدي تنفيذ األعضـــاء للخطوط التوجيهية خلطط توثيق املصـــيد   - 5

 .      األسواق                                    من إمكانية دخول املنتجات غري املشروعة                                               ّ ملتطلباهتا إىل زيادة الشفافية ومستوى التتبع واحلدّ 
 
                                                  األخرية للجنة الفرعية املختصــــــة بتجارة األمساك، إىل تنظيم                                               ويف هذا الصــــــدد، بادرت املنظمة، منذ انعقاد الدورة   - 6

                                                                                                    عدة حلقات عمل إقليمية ودولية لرفع مســــــــــــــتوى الوعي هبذه اخلطوط التوجيهية، من خالل تعزيز تبادل اخلربات الوطنية 
 .                          واإلقليمية املتعلقة بالتنفيذ

 
                                                                                            وتضمنت حلقات العمل هذه حلقة العمل بشأن "التجارة الدولية يف األمساك واألسواق واحلوكمة" اليت انعقدت   - 7

      2018                                             ؛ وثالث حلقات عمل إقليمية نظمتها املنظمة يف عام     2017                                   يف شـــــــــنغهاي، الصـــــــــني، يف ديســـــــــمرب/كانون األول 
                                                   مية املســتدامة" عقدت يف فيكتوريا، ســيشــيل، للدول اجلزرية                                                         للدول اجلزرية الصــغرية النامية حول "فعالية جتارة األمساك والتن

                                                                                                       الصــــــــــــــغرية النـاميـة يف أفريقيـا واحمليط اهلنـدي؛ ويف أوكالنـد، نيوزيلنـدا، للـدول اجلزريـة الصــــــــــــــغرية النـاميـة يف احمليط اهلـادئ؛ 
                     عن ســــــــــلســــــــــلة قيمة األغذية                                                                                    ويف بريدج تاون، بربادوس، للدول اجلزرية الصــــــــــغرية النامية يف البحر الكارييب؛ "وندوة دولية
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            ؛ وحلقة عمل     2018                                                                                   البحرية املســـــــتدامة: إمكانية التتبع" عقدهتا املنظمة يف شـــــــنغهاي، الصـــــــني، يف نوفمرب/تشـــــــرين الثاين 
                                                                                                    لتحليل الفجوات نظمتها املنظمة هبدف "وضـــــــع اســـــــرتاتيجية وطنية وخارطة طريق من أجل تنفيذ االتفاق بشـــــــأن التدابري 

        " يف ســــــــــــان     2009              عن املنظمة عام    ر     الصــــــــــــاد                     دون إبالغ ودون تنظيم                          ناء ملنع الصــــــــــــيد غري القانوين                   اليت تتخذها دولة املي
 .    2019                               خوسيه، كوستاريكا، يف فرباير/شباط 

 
                                                           ا على إعداد وثيقة توجيهية عملية بالنســـــبة إىل اخلطوط التوجيهية      ً ا أيضـــــً                                ً وعالوة على ذلك، تعكف املنظمة حاليً   - 8

  ا       ً ا معمقً    ً                                                               ً جزًءا حامسا ال يتجزأ من خطة تنفيذها. وســـــــــتعرض هذه الوثيقة التوجيهية شـــــــــرحً                           خلطط توثيق املصـــــــــيد باعتبارها 
ّ            ّ                      للجوانب الفنية والعملية الرئيســـية للخطوط التوجيهية خلطط توثيق املصـــيد وســـتجّمع معلومات قّيمة لتوجيه األعضـــاء عند                                                                        

        الوثيقة              التمويل هلذه     توفري                األورويب طلب دعم     حتاد        إىل اال                                              ُ      ً وضـــــع تدابري جتارية ملكافحة الصـــــيد غري القانوين. وقد رُفع فعًال 
 .       الوثيقة       إعداد                            وضع اللمسات األخرية على عملية                                                                  التوجيهية للموافقة عليه، مبا يف ذلك تنظيم حلقة عمل استشارية دولية ل

 
                                                                                             وأدرجت هذه اخلطوط التوجيهية، مع مراعاة أوجه تكاملها، يف برنامج املنظمة الشــــــــــــــامل لدعم تنفيذ االتفاق   - 9

                ، إضــافة إىل صــكوك     2009                                                                                        بشــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصــيد غري القانوين (اتفاق تدابري دولة امليناء) لعام 
                                                        ومت حتديث القســــــــم بشــــــــأن "تدابري دولة الســــــــوق" يف اســــــــتبيان التقييم                                           وآليات وخطوط توجيهية وأدوات تكميلية أخرى. 

                                                                                                 املســـبق من أجل حتديد الطلب على بناء القدرات على الصـــعيد الوطين بشـــكل أفضـــل حتت إطار برنامج املنظمة الشـــامل 
ّ                                              اخلاص بالصـــــيد غري القانوين. وأصـــــبح قســـــم واحد مصـــــّمم بالتحديد خلطط توثيق املصـــــيد قاعدة يف حلقات عمل        تنفيذ                                          

                                                                                                               اتفاق تدابري دولة امليناء املتعلقة بتحليل الفجوات أو بناء القدرات. وميكن للوثيقة التوجيهية العملية اليت جيري إعدادها 
                                                       ً                                            حاليا للخطوط التوجيهية خلطط توثيق املصــــــــيد أن تشــــــــكل أيضــــــــا مرجًعا بالتحديد حول التدابري التجارية ألنشــــــــطة بناء 

 .                               ة الشامل اخلاص بالصيد غري القانوين                           القدرات يف إطار برنامج املنظم
 

                                                        بدعم مايل من حكومة اليابان تقرير عن "تتبع األغذية البحرية       2017                               وعالوة على ذلك، نشــــــــــــــر يف أواخر عام   -  10
 1."                                                                  ألغراض امتثال مصايد األمساك: الدعم القطري من أجل وضع خطط لتوثيق املصيد

 
 الغش في األغذية

 
                                                                        الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب أن قطاع األغذية البحرية حيتل املرتبة                      أظهرت دراســـــــــــات أجريت يف   -  11

      ا كل                                                                                               ً الثانية أو الثالثة من حيث القطاعات الغذائية األكثر عرضــــــــة للغش. وقد كشــــــــف عمل رئيســــــــي توىل تنســــــــيقه مؤخرً 
            وأجري يف وقت   2                        الشـــرطة األورويب (يوروبول)،                                                                   من املفوضـــية األوربية واملنظمة الدولية للشـــرطة اجلنائية (اإلنرتبول) ومكتب

ّ            استبدال األنواع. ويف هذه احلالة، كانت أمساك تونة خمّصصة للتعليب  ب                      ا، عن ممارسات غش تتعلق         ً ا أوروبيً    ً بلدً     11       واحد يف                                                
 .                              ا منها واستهالل مخس قضايا جنائية  ً طنً     51                                                   تباع على أ�ا طازجة، ومت نتيجة لذلك احلجز على أكثر من 

 
                                                      

       ّ    " (التتّبع:  FAO Recent Work and the Future -Traceability                                                                   ميكن االطالع على املزيد من التفاصــــــــــــــيل عن هذا التقرير يف الوثيقة املعنونة "     1
                                 ً              عمل منظمة األغذية والزراعة مؤخرًا ويف املستقبل).

2    reports_20180518_pres02.pdf-fraud-https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/food   

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/food-fraud-reports_20180518_pres02.pdf
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                                                   املعنية بفحص الواردات والصــــــــادرات الغذائية ونظم إصــــــــدار    ي                          ، أنشــــــــأت جلنة الدســــــــتور الغذائ    2019    عام     ويف  -  12
                                                                                                     الشــهادات جمموعة عمل إلكرتونية معنية بالغش يف األغذية لتحديد كيفية إحراز تقدم يف العمل يف هذا اجملال. واســتهلت 

                                            بشــــــــــــــأن الغش يف األغذية من أجل البدء يف معاجلة جمال                                                  ً املنظمة، عرب عدة إدارات خالل فرتة الســــــــــــــنتني األخرية، عمًال 
 .                       العمل هذا املتزايد األمهية

 
                  وأبرز هذا التقرير   3                                                            ، نشـــرت املنظمة "حملة عامة عن الغش يف األغذية يف قطاع مصـــايد األمساك".    2018       ويف عام   -  13

                                                                                                          أن مكافحة الغش يف األمساك مهمة معقدة حتتاج إىل تعزيز الربامج التنظيمية الغذائية الوطنية، وإنشــــــــــــــاء نظم فعالة للتبع 
                                                                                               تســتند إىل أســس علمية، وحتســني أســاليب اختبار مدى أصــالة األمساك. وشــدد أيضــا على ضــرورة أن يقوم قطاع األمساك 

                                                                   ر مدى تعرض األمساك للغش هبدف حتديد املصـــادر احملتملة للغش يف األمساك ضـــمن ســـالســـل                        بإنشـــاء وتطبيق نظم لتقدي
 .               مغشوشة أو مزيفة     خام                                                                          اإلمداد، وإعطاء األولوية لتدابري املراقبة للتقليل من خماطر تلقي مكونات أو مواد 

 
                        قانوين مقارن عن الطريقة                                                                   وشــــــــــرعت املنظمة، بالرتكيز على قضــــــــــايا الغش يف األغذية األوســــــــــع نطاقا، يف حتليل   -  14

                                                                                                اليت جيري هبا تنظيم مســــــــــألة الغش يف األغذية يف خمتلف الواليات القضــــــــــائية. ويكمن الغرض من هذا التحليل يف حتديد 
                                                                                          ّ              العناصــــر التنظيمية اليت ينبغي للبلدان أخذها يف االعتبار ملعاجلة الغش يف األغذية يف التشــــريعات اليت تســــّنها (مبا يف ذلك 

                                                                                       ع تعريف للغش يف األغذية) من أجل دمج حوكمة الغش يف األغذية يف نظم مراقبة األغذية ولتمكني آليات          عناصــــر لوضــــ
                                                                                                         التحديد واملراقبة واإلنفاذ بشـــــــــكل مالئم. ويأخذ هذا العمل بعني االعتبار خمتلف النهج التنظيمية املعتمدة لتحديد الغش 

                                                         (التشـــــريعات اخلاصـــــة بســـــالمة األغذية وجودهتا) والتشـــــريعات املتعلقة                                               ومكافحته، مبا يف ذلك النظم العامة ملراقبة األغذية 
                                                                              القضــــائية العامة من خالل القانون اجلنائي. ويويل االهتمام أيضــــا للغش يف األغذية يف خمتلف          وامللحقة              حبماية املســــتهلك 

                    عضــــــــوية أو األغذية ذات                                                                            القطاعات، مبا يف ذلك مصــــــــايد األمساك، واملنتجات ذات اجلودة اخلاصــــــــة (من قبيل األغذية ال
               لقوانني وســــياســــات  Resnick                                                                               املؤشــــرات اجلغرافية) وغريها من املنتجات الغذائية. وهلذا الغرض، تعاونت املنظمة مع مركز

  .Vermont                                                                            األغذية، التابع لكلية احلقوق يف جامعة كالفورنيا، وتتعاون أيضا مع كلية احلقوق يف
 

                                   حلقة عمل للخرباء بشـــــــأن الغش يف األغذية       2019                  نوفمرب/تشـــــــرين الثاين                               وعالوة على ذلك، تعقد يف روما يف   -  15
                                                                    ة الغش يف األغذية. وخالل حلقة العمل هذه، ســـيقوم موظفو املنظمة وخرباء الغش  جل                         للمســـامهة يف وضـــع �ج شـــامل ملعا

                        دوات واإلجراءات الرئيســــــية                                                                               يف األغذية املدعوون بدراســــــة اجلوانب املتعددة األوجه للغش يف األغذية وبتحديد التدابري واأل
                                                                                                املوجودة ملكافحة الغش يف األغذية عرب خمتلف ســالســل القيمة. ويكمن الغرض من حلقة العمل، على وجه التحديد، يف 
                                                                                               االتفاق على العناصــــر الرئيســــية اليت تســــاهم يف وضــــع تعريف ملســــألة الغش يف األغذية ويف حتديد العناصــــر واملؤســــســــات 

 .                                       د أن يضعها للتصدي بفعالية للغش يف األغذية                     واآلليات اليت ينبغي لبل
 

                صــــــدار الشــــــهادات،  إ                                                                              وأخريا، وافقت جلنة الدســــــتور الغذائي املعنية بفحص الواردات والصــــــادرات الغذائية ونظم   -  16
                                      ، على إنشـــــــــاء جمموعة عمل إلكرتونية ترأســـــــــها     2018                                                      يف دورهتا الرابعة والعشـــــــــرين اليت عقدت يف أكتوبر/تشـــــــــرين األول 

                                                                                            ت املتحدة األمريكية ويشـــــارك يف رئاســـــتها االحتاد األورويب ومجهورية إيران اإلســـــالمية. وقد انضـــــمت الصـــــني مؤخرا       الواليا

                                                      
3    http://www.fao.org/3/i8791en/I8791EN.pdf 
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                                                                                                   كرئيس مشــــــارك. وســــــتتوىل جمموعة العمل اإللكرتونية مواصــــــلة النظر يف دور اللجنة املعنية بفحص الواردات والصــــــادرات 
                                                        حتدي الغش يف األغذية يف سياق سالمة األغذية واملمارسات العادلة                                 صدار الشهادات يف ما يتعلق مبعاجلة إ              الغذائية ونظم 

                                          ذات الصـــــــــلة املوجودة داخل هذه اللجنة وخارجها                                 ليل شـــــــــامل لنصـــــــــوص الدســـــــــتور الغذائي                       يف جتارة األغذية؛ وإجراء حت
          حال وجدت                                                                                         لتجنب التداخل مع والية جلان املواضــــــــــــــيع العامة أو اللجان الســــــــــــــلعية األخرى أو ازدواجية العمل. ويف

                                                                                            هذه اجملموعة ثغرات يف ما هو قائم من نصــــــــــوص صــــــــــادرة عن اللجنة، جيوز هلا اقرتاح عمل جديد، ضــــــــــمن نطاق والية 
                                                                                                    اللجنة، على أن تنظر فيه هذه األخرية يف دورهتا اخلامســـــــــة والعشـــــــــرين. وســـــــــتنظر جمموعة العمل يف التعريفات اليت ينبغي 

                                                              وثيقة مشــــروع يف املســــتقبل، مبا يتفق مع ما هو موجود من نصــــوص للدســــتور                                   وضــــعها؛ وســــتقرتح تعاريف قد تلزم يف أي 
 .                                                                     الغذائي، ونطاقه وواليته لكي تستخدم يف وثائق املشاريع املرتقبة حسب االقتضاء

 
 المبادرات المتعلقة بالشفافية

 
                           وهذه املبادرة مبادرة متعددة   4 .                            بادرة الشــــــــــــــفافية يف مصــــــــــــــايد األمساك                                 تواصــــــــــــــل املنظمة تقدمي الدعم الفين إىل م  -  17

ّ         أصحاب مصلحة، تتميز مبشاركة ومتثيل على قدم من املساواة للحكومات والشركات واجملتمع املدين، وهي تكّمل وتدعم                                                                                          
                                                                                                     اجلهود الوطنية واإلقليمية والعاملية األخرى املبذولة لضــــــمان احلوكمة الرشــــــيدة ملصــــــايد األمساك واحلصــــــول على املعلومات. 

                                                                                                      ا عامليا لدعم البلدان من أجل زيادة مصـــداقية وجودة املعلومات الوطنية املتعلقة مبصـــايد األمساك، وإبراز التزامها           ً وتوفر إطارً 
                                                                                             بتحســــــــني حوكمة مصــــــــايد األمساك، باســــــــتخدام معيار ينطوي على متطلبات واضــــــــحة بشــــــــأن ما هو متوقع من البلدان 

         تحت بشـــكل      ُ ، افتُ     2019                             ال مصـــايد األمساك. ويف مايو/أيار                                                بشـــأن الشـــفافية ومشـــاركة أصـــحاب املصـــلحة املتعددين يف جم
ّ                                 رمسي األمانة الدولية هلذه املبادرة يف فيكتوريا، ســــيشــــيل. ويف اآلونة األخرية، متّكنت املبادرة من تأمني منحة من مؤســــســــة                                                                     

Gordon and Betty Moore   مني                                 ، مع مقاصـــــــد ســـــــنوية حمددة تتمثل يف تأ    2021                             لدعم أنشـــــــطتها حىت يونيو/حزيران   
                                            التزام بلدان جديدة باالنضمام إىل هذه املبادرة.
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