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 األمساك مصايد جلنة
 اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك

 الدورة السابعة عشرة

 2019نوفمرب/تشرين الثاين  29-25فيغو، إسبانيا، 

 املصلحة اآلخرينالتواصل يف جمال تربية األحياء املائية مع املستهلكني وأصحاب 
 

 موجز
 

ة عن األنشــــطة اليت اضــــطلعت هبا منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) منذ الدور  اهذه الوثيقة حملة عامة قصــــرية وحتديثً تقدم 
 )تجارة األمساكاللجنة الفرعية املختصــــــة ب( األخرية للجنة الفرعية املختصــــــة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصــــــايد األمساك

يف جمال التواصــــــــــــل وصــــــــــــورة منتجات تربية األحياء املائية. وترّكز الوثيقة على املشــــــــــــاريع وحلقات العمل اليت  2017عام 
اضــــــــــطلعت هبا املنظمة من أجل حتســــــــــني صــــــــــورة تربية األحياء املائية ومنتجاهتا، مبا يف ذلك الدراســــــــــات البحثية الفنية، 

يئة العامة ملصـــــــــايد أمساك البحر األبيض املتوســـــــــط واللجنة الفرعية والشـــــــــراكة مع املبادرات ذات الصـــــــــلة، والتعاون مع اهل
 املختصة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصايد األمساك.

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة الفرعية
 

 ريه بشـــــــأن عمل املنظمة املتعّلق ابلتواصـــــــل بشـــــــأن املنتجات املتأتية من تربية األحياء املائية وأتث التعليقات تقدمي
 على التجارة واالستهالك؛

 صــــــورة لى عالتواصــــــل وأثر وســــــائل اإلعالم جمال عن التجارب الوطنية يف  واإلدالء ابلشــــــهادة املعلومات وتوفري
 "؛الكاذبةقطاع تربية األحياء املائية ومنتجاته، مبا يف ذلك مشكلة "األنباء 

 ا؛بشأن املبادرات والتجارب الوطنية واإلقليمية الرامية إىل حتسني النظرة إىل تربية األحياء املائية وقبوهل املشورة وتقدمي 
 قبل؛ظمة وتقدمي التوصيات بشأن العمل يف املستاملن أجرهتاابلدراسات واألنشطة ذات الصلة اليت  اعلمً  واإلحاطة 
  التعاون مع خمتلف أصحاب املصلحة واقرتاح إجراءات للمستقبل.يف جمال علما ابلتقدم احملرز  اإلحاطةو 
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 معلومات أساسية
 
 تاجحيجديد نســــــبًيا من حيث اإلمدادات الغذائية العاملية. ويف الكثري من األحيان،  قطاعإن تربية األحياء املائية  -1

 ان متاحة دائمً حمددة ال تكو  فنيةمعارف إىل فهم عملية إنتاج تربية األحياء املائية وآاثرها على صـــــــــــــحة اإلنســـــــــــــان والبيئة 
 إىل عدم الثقة هبذا القطاع.للجمهور العريض. وميكن أن يؤدي االفتقار إىل املعارف و/أو سوء فهمها 

 
لتايل أن تؤثر واب ،ومن املتوقع أن تزيد االتصـــــاالت واملعلومات بشـــــأن املنتجات الغذائية من معارف املســـــتهلكني -2

على املواقف املتعّلقـة ابخليـارات الغـذائيـة والســــــــــــــلوك الغـذائي. ويطـالـب املســــــــــــــتهلكون وغريهم من العمالء املعنيني بنظـام 
إمدادات األغذية، ابحلقائق املتعّلقة جبودة األغذية وســـــــــــالمتها واســـــــــــتدامتها. ويف هذا الصـــــــــــدد، تؤدي وســـــــــــائل اإلعالم 

بطة ابألغذية، يف ما خيص املخاطر املرت ال االجتماعي) بوصـــــــفها مصـــــــدر املعلومات األكثر أتثريً (التقليدية ومواقع التواصـــــــ
ة أكرب من األغذية. ولألسـف، لقد كان أتثري األنباء السـلبي قطاعيف نشـر املعلومات اإلجيابية أو السـلبية بشـأن  احامسً  ادورً 

 األنباء اإلجيابية على االستهالك.أتثري 
 
وثيقة عمل  ،)2016واســـــتعرضـــــت اللجنة الفرعية املختصـــــة بتجارة األمساك يف دورهتا اخلامســـــة عشـــــرة (أغادير،  -3

�ا أشـــــــارت إىل الدور املتعاظم ملنتجات تربية أكما   1بشـــــــأن أتثري إمدادات تربية األحياء املائية على التجارة واالســـــــتهالك.
ا على والدولية، ورّحبت بتوفري املزيد من املعلومات والتحليالت بشــــــــأن أثرهاألحياء املائية يف األســــــــواق الوطنية واإلقليمية 

 قطاع ما بعد الصيد وعلى التجارة.
 
) على احلاجة إىل حتســني 2017اللجنة الفرعية املختصــة برتبية األحياء املائية يف دورهتا التاســعة (روما،  شــددتو  -4

ى بدء برامج وشـــــــّجعت أمانيت اللجنتني الفرعيتني عل ،ئية بوجه عامتصـــــــورات املســـــــتهلكني بشـــــــأن قطاع تربية األحياء املا
وأنشطة مشرتكة لتحقيق هذه الغاية مبشاركة البلدان وأصحاب املصلحة اخلارجيني. وأشارت بعض البلدان إىل الدور املهم 

 اأيضً  لدانهذه الب كرتذ و إىل األسواق.  مالذي يؤديه صغار املنتجون وإىل احلاجة إىل دعمهم من أجل ز�دة فرص وصوهل
هذه  نمنتجات تربية األحياء املائية إىل جانب تســـــليط الضـــــوء على املنافع ذات الصـــــلة املتأتية م النظرة إىلأمهية حتســـــني 

. ورأت هذه البلدان كذلك أنه ميكن للجنة الفرعية املختصــــــــــــة بتجارة األمساك أن تربز أمهية مجيع املنتجات (من املنتجات
وتربية األحياء املائية) على طول ســلســلة القيمة من أجل ضــمان أن يتلقى املســتهلكون واجلمهور العريض  مصــايد األمساك

املعلومات الصــــــــحيحة والوقائع ذات الصــــــــلة املتعّلقة ابألمساك واملنتجات الســــــــمكية. ويتطلب هذا العمل تطوير منتجات 
 ل اإلعالم.االتصال وبذل املزيد من اجلهود لتحسني صورة األمساك يف وسائ

 
وقد مت االعرتاف أبمهية تنســــــــــــيق العمل بني اللجنتني الفرعيتني لتحقيق التآزر يف اجملاالت ذات الصــــــــــــلة، خالل  -5

 ادة حديثً العاشــــــــرة للجنة الفرعية املختصــــــــة برتبية األحياء املائية املنعق ةاجتماعات اللجنتني الفرعيتني وكذلك خالل الدور 
 ).2019(تروندهامي، 

 
                                                      

1  mp437a.pdf-http://www.fao.org/3/a. 
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 التجارة والتكامل بني األنواع الربّية واملستزرعة يف األسواق
 
لقد أدت ز�دة إنتاج تربية األحياء املائية يف العقود الثالثة األخرية إىل ارتفاع ملحوظ يف إمجايل إمدادات األمساك  -6

نتجات اجلديدة تطوير امل هّيأ وأثرت بشـــــكل إجيايب على تطوير أســـــواق جديدة وتعزيز اســـــتهالك األمساك بوجه عام. ولقد
املنتجات  توجه الســــــــــوق حنويف أقوى  اوحتســــــــــني اخلدمات اللوجســــــــــتية، ابالقرتان مع حدوث حتســــــــــينات يف اجلودة، منطً 

 يف عوملة التجارة ابألمساك واملنتجات السمكية. وسامهت هذه العواملالسمكية 
 
يد املســــــــــــتهلكني إليها أو إىل األمساك املتأتية من املصــــــــــــإىل أمهية األمساك املســــــــــــتزرعة، ال بد من فهم حتّيز  اونظرً  -7

املعارف احلالية بشأن تكامل األسواق، أي عدم متييز املستهلكني بني األمساك املستزرعة وتلك املتأتية من  قومالطبيعي. وت
لى عدد صــــغري من األنواع واألســــواق. وتشــــري الدراســــات إىل وجود قدر من التكامل يف األســــواق بني عاملصــــيد الطبيعي، 

حديث للمنظمة من وجود تكامل يف األســواق بني جمموعة واســعة  2األفراد الربّية واملســتزرعة من النوع نفســه. وحتقق تقرير
وجود  ض املتوســـط. ولكن أشـــارت نتائج الدراســـة إىل عدممن املنتجات الســـمكية الربّية واملســـتزرعة يف منطقة البحر األبي

واق بني املنتجات الربّية واملســـتزرعة من الدنيس احلفار، والقاروس األورويب، وأنواع أخرى (مسك الرتس ســـأي تكامل يف األ
 التكامل يفواللوت واحملار) يف بلدان البحر األبيض املتوســــط، أو إىل وجود مســــتوى منخفض منه. وقد مت تفســــري النقص 

بني املنتجات املســــــــــتزرعة والربّية يف األدبيات بوجود منط تقليدي يف االســــــــــتهالك يرتبط ابملعارف احمللية بشــــــــــأن األمساك، 
املســــتزرعة يف  ســــليب عن املنتجات تصــــّوروتفضــــيل املنتجات احمللية، واســــتخدام ســــالســــل ســــوقية خمتلفة، واســــتمرار وجود 

ســــــها أن هناك تكامل يف الســــــوق يف ما خيص مسك الدنيس األمحر والقد األطلســــــي، املنطقة. ولكن أظهرت الدراســــــة نف
 وميكن أن يعزى ذلك إىل تدين حجم املنتجات املستزرعة اليت يتم بيعها.

 
 إصدار الشهادات واإلرشادات الطوعية لتحسني االتصاالت 

 يف جمال تربية األحياء املائية
 
ياء املمارســــات اجلّيدة يف تربية األح لتوجيهيشــــكل إصــــدار الشــــهادات واإلرشــــادات الطوعية أدوات اســــرتاتيجية  -8

ســـؤولة يف املنتجون املمارســـات امل لكي يعتمداملائية ومكافأهتا. وتوفّر خطط إصـــدار الشـــهادات حوافز قائمة على الســـوق 
ية والثقة التأثريات الســـــلبية احملتملة وز�دة املنافع االجتماعية واالســـــتهالكســـــتخدم للحد من تربية األحياء املائية، كما أ�ا تُ 

 3يف عملية تســـويق إنتاج تربية األحياء املائية. وقد جلأت مبادرات عديدة من القطاع اخلاص، مثل مبادرة الســـلمون العاملية
 stros MaresCrianza de Nueأمســاك الســــــــــــــلمون، ومبــادرة  قطــاعاليت تتنــاول الســــــــــــــمعــة البيئيــة ل

التــابعــة جلمعيــة   4
APROMAR  القائمة واصــفاتملااليت تبّلغ عن املمارســات اجلّيدة يف تربية األمساك الزعنفية ابللغة اإلســبانية، إىل اعتماد 

صــدار شــهادات تربية األحياء املائية أو إىل تطوير خططها أو بطاقات التوســيم اخلاصــة هبا لتحقيق هدف أويل يتمثل يف إل
ادات بني األعمال إصــــدار الشــــه عملية بقىتصــــورة األمساك املســــتزرعة ومسعة قطاع تربية األحياء املائية. ويف حني  حتســــني

                                                      
2  http://www.fao.org/3/i8220en/I8220EN.pdf. 
3  gsi/-the-is-https://globalsalmoninitiative.org/en/what. 
4  es/mar-nuestros-https://www.crianzadenuestrosmares.com/de. 

http://www.fao.org/3/i8220en/I8220EN.pdf
https://globalsalmoninitiative.org/en/what-is-the-gsi/
https://www.crianzadenuestrosmares.com/de-nuestros-mares/
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صــــــــــــدار واجه حتد�ت عديدة منها تكاليف إت هذه العملية التجارية وبينها وبني املســــــــــــتهلكني أداة تواصــــــــــــل قوية، إال أن
ر املنتجني، والقضــــــا� الناشــــــئة ذات االهتمام املشــــــرتك واملرتبطة الشــــــهادات ذات الصــــــلة، وإشــــــراك البلدان النامية وصــــــغا

 ابملسؤولية االجتماعية.  
 
ابإلضــــافة إىل ذلك، تســــاهم اخلطوط التوجيهية إلصــــدار الشــــهادات يف ز�دة الثقة إبنتاج منتجات تربية األحياء  -9

)، تعمل 2018اك يف دورهتا الثالثة والثالثني (روما، مع والية جلنة مصــــــايد األمس ااملائية والتجارة هبا واســــــتهالكها. ومتاشــــــيً 
 5املنظمة على وضع مشروع توجيهات بشأن املسؤولية االجتماعية يف سالسل القيمة السمكية.

 
  األغذية والزراعة منظمةور وسائل اإلعالم والتعاون بني د

 واملؤسسات الدولية األخرى
 

ميكن أن تؤثر التغطية اإلعالمية والرأي العام بشــــأن تربية األحياء املائية، على الســــياســــيني والســــلطات التنظيمية  -10
يف  ارئيســـيً  ا. وتؤدي وســـائل اإلعالم (التقليدية ومواقع التواصـــل االجتماعي) دورً القطاعوابلتايل على إطار العمل العام يف 

أجندة وســـائل  . وتتســـموتفضـــيًال  امن مصـــادر املعلومات األكثر اســـتخدامً  اد مصـــدرً هيكلة اجملال العام والســـيطرة عليه وتع
تربية األحياء املائية أبمهية حمورية يف إطالع اجلمهور على املســائل والنقاشــات املهمة. وإذا صــّدق  لقطاعاإلعالم وتغطيتها 

املســـتزرعة  تمال كبري أن يعزفوا عن شـــراء األمساكســـلبية على البيئة وصـــحة اإلنســـان، فهناك اح االناس أن القطاع يرتك آاثرً 
 .ايكون أكثر تنظيمً  بقطاعأو أن يطالبوا 

 
ويف الكثري من احلاالت، تبدأ التغطية اإلعالمية نتيجة حافز أو دعاية أتيت عادًة على شـــكل اكتشـــاف علمي أو  -11

تصريح يف صحيفة علمية أو بيان صحفي يصدر عن معهد حبوث. وقد لوحظ أن هذه األحداث تؤثر على كمية التقارير 
 املسائل يف املواد اإلخبارية. تصميماإلعالمية وعلى طريقة 

 
املمّول من االحتاد األورويب بعنوان "التنمية املتكاملة لرتبية األحياء املائّية  2020وتشــــارك املنظمة يف مشــــروع أفق  -12

على ز�دة التنافس اإلمجايل واالســـتدامة يف قطاع  ابلدً  12من  اشـــريكً  34 فيه يعمل والذي 6يف البحر األبيض املتوســـط"،
ل ســلســلة القيمة بكاملها. وتشــمل مســامهة املنظمة يف أنشــطة املشــروع اجلوانب املتصــلة اســتزراع األمساك البحرية، من خال

 ووضع خطط تسويق اسرتاتيجية ملنتجات تربية األحياء املائّية. التجارية بتحسني أداء األعمال
 

 اق تربيةويف إطار أنشــــــــطة هذا املشــــــــروع، نّظمت املنّظمة حلقة عمل دولية حول "دور وســــــــائل اإلعالم وأســــــــو  -13
، روما، إيطاليا) شــــــــــــــارك فيها ممثلون عن احلكومات، ومنتجون، ومجعيات، وخرباء دوليون، 2018األحياء املائّية" (مايو 

وصـــحافيون متخصـــصـــون يف مصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية. وســـّلط املشـــاركون يف هذا احلدث الضـــوء على األمور 
 التالية:
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 ابلقليل من املعارف بشأن تربية األحياء املائية؛متتع وسائل اإلعالم عادًة  •
شــــــــــر عوض ن ن قطاع تربية األحياء املائيةســــــــــلبية عأن تنشــــــــــر وســــــــــائل اإلعالم معلومات  أكربووجود احتمال  •

 ؛معلومات إجيابية عنه
 ؛للغاية ويصعب فهمها من اجلمهور غري املتخصص فنيةواملعلومات اليت تتيحها وسائل اإلعالم تكون عادًة  •
 تيجية تواصل مستدامة ومنسقة.اتربية األحياء املائية إىل اسرت  قطاعوافتقار  •

 
ر االتصــــــاالت التفاعلية حتظى ابهتمام املســــــتهلكني وتؤثعلى أن  اومت تســــــليط الضــــــوء خالل حلقة العمل أيضــــــً  -14

معلومات. ة للعن مصـــادر بديلاملســـتهلكون يبحث  ابلتايل بشـــكل متزايد على قراراهتم الشـــرائية، ولكن مع ذلك ميكن أن
وأعيد التأكيد على أن التفاعل املتواصــــــل مع مندويب املبيعات قد يســــــاهم يف حتســــــني تصــــــّورات املســــــتهلكني بشــــــأن تربية 

. وشدد الصحفيون املتخصصون على احلاجة إىل تدريب الكتاب اإلعالميني اوأنواع معّينة خصوصً  ،ااألحياء املائية عمومً 
كّتاب العديد من ال ليسلســـــــماح بنشـــــــر املعلومات بطريقة أفضـــــــل. فربأيهم، وإنشـــــــاء منصـــــــات أو مســـــــتودعات موثوقة ل

ة إىل ضــــــــــــــيق الوقت لكتابة املقال يتم مجع املعلومات يف الكثري من األحيان يف فرت  اونظرً  ،اإلعالميني خرباء يف هذا اجملال
وهذه  يتســبب ذلك بكتابة أخبار كاذبة ومضــللة، ميكن أنزمنية قصــرية، مبا يف ذلك من مصــادر قد تكون أقل موثوقية. و 

 مسألة جيب معاجلتها على املستو�ت الوطنية واإلقليمية والدولية.
 

حول  ايف إطار مشـروع التنمية املتكاملة لرتبية األحياء املائّية يف البحر األبيض املتوسـط، تقريرًا حبثيً تعّد املنظمة، و  -15
ثر وســــــائل مت تطوير منهجية حمددة واملصــــــادقة عليها لتقدير أحيث تربية األحياء املائّية" "الصــــــورة اليت ينقلها اإلعالم عن 

اإلعالم على تصــّورات املســتهلكني وســلوك الشــراء يف تربية األحياء املائية. ويف الوقت الراهن، انتهى مجع البيا�ت املتعّلقة 
اســــــــويب ر نتائج البحث على املوقع اإللكرتوين للنظام احلإبســــــــبانيا والعمل جار يف ما خيص إيطاليا واليو�ن. وســــــــيتم نشــــــــ

 التابع للمنظمة. GLOBEFISH(7ملعلومات تسويق األمساك (
 

ويف إطار مشروع التنمية املتكاملة لرتبية األحياء املائّية يف البحر األبيض املتوسط، تشارك املنظمة أيًضا مع اهليئة  -16
املتوســــــط يف إعداد مواد تروجيية تتوجه إىل اجلمهور بصــــــورة عامة واملســــــتهلكني حول العامة ملصــــــايد أمساك البحر األبيض 

 فالعوامل اخلارجية اإلجيابية يف تربية األحياء املائّية املســــــــتدامة واملنافع املرتبطة مبنتجات تربية األحياء املائّية، يف إطار أهدا
مل إقليمية دراسـة اسـتقصـائية إلكرتونية وحلقات ع ىإىل ذلك، جتر  التنمية املسـتدامة ووفًقا ملبادئ النمو األزرق. ابإلضـافة

بية إىل حتديد العوامل اهلامة اليت تؤثر على القبول االجتماعي لرت  وتســعىتســتهدف جمموعة واســعة من أصــحاب املصــلحة 
غســــــــــطس/آب يف أ AQUA 2018األحياء املائّية. وقد عقدت حلقتا عمل حىت اآلن، واحدة يف مونبوليه (فرنســــــــــا) يف 

. وجيري إعداد مطبوع ليكون مبثابة خطوط توجيهية من أجل 2019(تونس) يف أبريل/نيســــــان املنســــــتري والثانية يف  2018
حتســــــــني القبول االجتماعي لرتبية األحياء املائّية يف البحر األبيض املتوســــــــط والبحر األســــــــود، وهو يهدف إىل مســــــــاعدة 

املصــــــلحة املعنيني يف تنفيذ املمارســــــات اجليدة من أجل إطالق طاقات تربية واضــــــعي الســــــياســــــات وغريهم من أصــــــحاب 
 ملنتجات تربية األحياء املائّية. العام األحياء املائّية املستدامة واملسامهة يف حتسني تصّور اجلمهور
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ة العمل الضــــوء قوقد ســــّلط العمل الذي قامت به اهليئة العامة ملصــــايد أمساك البحر األبيض املتوســــط ونتائج حل -17
ية لتحســــــني يف اســــــرتاتيجياهتا وخططها الوطن لرتبية األحياء املائية حمددة على ضــــــرورة أن تعمد البلدان إىل إدراج مكّو�ت

يني وتتوجه إىل ســــــيئالقبول االجتماعي لرتبية األحياء املائية، مبا يف ذلك خطة تواصــــــل تســــــتهدف أصــــــحاب املصــــــلحة الر 
امة واملنافع املرتبطة يف تربية األحياء املائّية املسـتد اإلجيابية املسـتهلكني، بشـأن العوامل اخلارجيةاجلمهور العريض، وال سـيما 
 مبنتجات تربية األحياء املائّية.

 
 اخلطوات التالية للمنظمة

 
ألبيض ا تعمل املنظمة على تقاســــــــــــــم املعلومات ونتائج مشــــــــــــــروع التنمية املتكاملة لرتبية األحياء املائّية يف البحر -18

املتوسط، ونشرها يف أقاليم أخرى. ويشكل هذا املشروع نقطة انطالق لتقدمي مساعدة إقليمية متعددة أصحاب املصلحة 
من أجل حتســــــني أداء وصــــــورة قطاع تربية األحياء املائية ومنتجاته. ويف حني أن هذا املشــــــروع ال يزال جار، هناك فرصــــــة 

رات من يف مبادرات مماثلة ســـــــــــيتم إطالقها يف أقاليم خمتلفة. وميكن أن تنبع هذه املبادللتعّلم واالســـــــــــتفادة من النهج املّتبع 
اهليئات اإلقليمية ملصــــــــــايد األمساك التابعة للمنظمة وأن تبين على التعاون القوي القائم مع شــــــــــبكات تربية األحياء املائية، 

 حياء املائية يف آسيا واحمليط اهلادئ.مثل شبكة تربية األحياء املائية ألفريقيا وشبكة مراكز تربية األ
 

 اخلطوط التوجيهية الستدامة تربية األحياء املائّية
 

طلبت اللجنة الفرعية املختصـــــــــــــة برتبية األحياء املائية يف دورهتا التاســـــــــــــعة، إىل املنظمة إعداد اخلطوط التوجيهية  -19
هلذا  اتربية األحياء املائّية ابالســتناد إىل التجارب الناجحة يف تطوير تربية األحياء املائية يف مناطق خمتلفة. وحتقيقً  الســتدامة

كان من شأ�ا توفري خارطة طريق، ومنهجية، وحمتوى،   2019يف روما يف يونيو/حزيران  8الغرض، مت تنظيم مشاورة للخرباء
م تطويرها ابســـــتخدام اخلطوط التوجيهية القائمة والدروس املســـــتفادة من دراســـــات احلالة ابلوحدات املواضـــــيعية، ليت قائمةو 

 بشأن إجنازات تربية األحياء املائية املستدامة.
 

وخالل الدورة العاشـــرة للجنة الفرعية املختصـــة برتبية األحياء املائية، وافق األعضـــاء على االقرتاحات اليت قدمتها  -20
ائية، عن ســــالســــل قيمة تربية األحياء امل الوحدات املواضــــيعية اليت تشــــمل فصــــًال  بشــــأن قائمةســــيما  مشــــاورة اخلرباء، وال

 :الوحدات املواضيعية الست التالية واملستهلكني، واألسواق، والتجارة، واليت تضم
 

 التصّور والقبول؛ •
 والقيمة التغذوية ملنتجات تربية األحياء املائية وجودهتا وسالمتها؛ •
 منتجات تربية األحياء املائية؛وتسويق  •
 وسالسل قيمة تربية األحياء املائية املنصفة واملنتجة؛ •
 واجلودة وإصدار الشهادات واخلطط الطوعية؛ •
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 واالمتثال للمعايري الدولية. •
 

قليمية عن دعمها القوي القرتاح عقد مشـــــــــاورات إ اوعّربت اللجنة الفرعية املختصـــــــــة برتبية األحياء املائية أيضـــــــــً  -21
وشــــّجعت مجيع األعضــــاء على املســــامهة يف اخلطوط التوجيهية الســــتدامة تربية األحياء املائّية من خالل تقاســــم جتارهبم يف 

 هذه املشاورات.
 

ط التوجيهية و وســـــــــيســـــــــاهم العمل املشـــــــــرتك الذي اضـــــــــطلعت به أمانتا اللجنتني الفرعيتني يف عملية إعداد اخلط -22
ربية األحياء املائية تصــــــــّور وقبول ت هيالســــــــتدامة تربية األحياء املائّية، وال ســــــــيما املكو�ت املتعّلقة ابلتجارة والتســــــــويق، و 

 ومنتجاهتا من مجلة أمور أخرى.


