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A 

 األسماك مصايد لجنة

 الدورة الثالثة والثالثون

 2018 تموز/يوليو 13-9روما، 

 برنامج عمل منظمة األغذية والزراعة في مجالي مصايد األسماك وتربية األحياء المائية 
 ضمن اإلطار االستراتيجي للمنظمة

 
 

 موجز
 

 تقدم هذه الوثيقة حملًة عامة عن إجنازات منظمة األغذية والزراعة يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 
ا عن عمل املنظمة يف قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية خالل الفرتة ومنظورً  2017-2016يف فرتة السنتني 

، يف سياق اإلطار االسرتاتيجي. وباإلضافة إىل ذلك، يتم عرض التطورات واالجتاهات العاملية اليت حيتمل 2018-2019
أن تؤثر يف عمل املنظمة يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف سياق اإلطار االسرتاتيجي واخلطة املتوسطة 

 .2021-2018األجل للفرتة 

 ذها من جانب اللجنةاإلجراءات المقترح اتخا
 

 :إن اللجنة مدعوة إلى
 

 ؛يجي للمنظمةضمن اإلطار االسرتات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية إجنازات املنظمة يف جمايلرتحيب بال 

 التطورات واالجتاهات العاملية والقطاعية احملددة؛ الحظةم 

 األولويات الرئيسية لعمل املنظمة يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية؛بحيب رت لا 

  التوصية بتدابري لتعزيز عملية مجع وحتليل ونشر البيانات املتصلة مبصايد األمساك يف املنظمة من أجل الصون
 الفعال للموارد املائية واستخدامها على حنو مستدام.

 
 مقدمة -أوًال 
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املنعقدة يف روما على اإلطار االسرتاتيجي املراجع للمنظمة،  2017وافق مؤمتر املنظمة يف دورته األربعني يف يوليو/متوز  -1

. وأعرب املؤمتر عن تقديره ملواءمة 2019 -2018، وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 2021-2018وخطتها املتوسطة األجل للفرتة 
 وأهداف التنمية املستدامة. 2030األهداف االسرتاتيجية للمنظمة بشكل وثيق مع خطة التنمية املستدامة لعام 

 
، مع األخذ بعني االعتبار 2016عام  خاللُوضع اإلطار االسرتاتيجي املراجع عن طريق عملية تفكري اسرتاتيجي تشاورية و  -2

هذه ضمنت لضمان استمرارية التوجه االسرتاتيجي للمنظمة. وتيف املنظمة وي واملتسق الذي أعربت عنه األجهزة الرئاسية الدعم الق
االجتاهات القطاعية األجل املتوسط، و  على مدىالعملية حتديد االجتاهات العاملية اليت من املتوقع أن تشكل إطارًا للتنمية الزراعية 

ملؤمترات واإلقليمية الناشئة عن االستعراضات االسرتاتيجية اإلقليمية، ومداوالت ا(مبا يف ذلك مصايد األمساك وتربية األحياء املائية) 
اإلقليمية واللجان الفنية للمنظمة، والتحديات الرئيسية النابعة من هذه االجتاهات واليت من املتوقع أن تواجهها البلدان واألطراف 

 السنوات املقبلة؛ وحتليل يف(مبا يف ذلك مصايد األمساك وتربية األحياء املائية) مية يف قطاعي األغذية والزراعة الفاعلة يف جمال التن
املستجدات العاملية األساسية اليت حتّدد السياق العام الذي تعمل يف إطاره املنظمة؛ وتأثريات هذه التحديات والتطورات على 

عة بعني االعتبار أخذت عملية املراج األهداف االسرتاتيجية للمنظمة، يف سياق خصائص املنظمة الرئيسية ووظائفها األساسية. كما
ودخول  2030اعتماد خطة التنمية املستدامة لعام  واألهم من ذلك، 2016-2015التطورات العاملية الرئيسية اليت حدثت يف الفرتة 

 اتفاق باريس بشأن تغري املناخ حيز التنفيذ.
 
مسة اهيمي ونظرية التغيري لألهداف االسرتاتيجية اخلوقد وفر اإلطار االسرتاتيجي املراجع األساس لصقل اإلطار املف -3

ملنظمة األغذية والزراعة يف سياق رؤية املنظمة وخصائصها ووظائفها األساسية. وحتدد اخلطة املتوسطة األجل إطار الربامج واملوارد 
ا مقصدً  39قيق مل املنظمة يف حتالالزمة لتخطيط النتائج وتنفيذها ورصدها من خالل املؤشرات والغايات، مبا يف ذلك مسامهة ع

على شبكة الويب حملًة عامة عن الربامج االسرتاتيجية للمنظمة مبا يف ذلك  1من مقاصد أهداف التنمية املستدامة. ويقدم امللحق 
 املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة.

 
 ألحياء املائية مصـــــــــايد األمساك وتربية ا املنظمة يف جمايل حملة موجزة عن إجنازات يف هذا الســـــــــياق، توفر هذه الوثيقة أوًال و  -4

. مث تعرض أهم التطورات العاملية والتطورات واالجتاهات اخلاصة بالقطاعات، اليت ستؤثر على عمل 2017-2016يف فرتة السنتني 
 لوية لعمل املنظمة  اجملاالت ذات األو مصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية. ويشـــــري القســـــم األخري إىل املنظمة املســـــتقبلي يف جمايل

 وما بعدها. 2019-2018مصايد األمساك وتربية األحياء املائية خالل الفرتة  يف جمايل
 

 إنجازات عمل المنظمة في مجالي مصايد األسماك  -ثانيًا
 2017-2016وتربية األحياء المائية في الفترة 

 
ا يف ذلك ملعاجلة األولويات املعقدة، واملشـــرتكة واملتعددة التخصـــصـــات، مب الفنية توجه برامج املنظمة االســـرتاتيجية أعماهلا -5

 دعم البلدان يف حتقيق أهداف التنمية املســـتدامة. فالربامج االســـرتاتيجية تدمج عمل املنظمة املنبثق من األنشـــطة العاملية/املعيارية إىل
 القطاعات  لتيســـــــــــري العمل والتنســـــــــــيق بني املعنينيحاب املصـــــــــــلحة املبادرات اإلقليمية والربامج الوطنية، وتســـــــــــمح بتحديد أصـــــــــــ
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تعددين. ويصف هذا القسم اإلجنازات الرئيسية للمنظمة يف قطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء املصلحة املبني أصحاب يف ما و 
 واردة من األجهزة الدســــــــــــتورية ا على الطلبات ال، ضــــــــــــمن ســــــــــــياق الربامج االســــــــــــرتاتيجية، وردًّ 2017-2016املائية خالل الفرتة 
 واألعضاء األفراد.

 
وسيظل دعم اإلدارة املستدامة للموارد املائية احلية واملوازنة بني استخدامها وصو�ا بطريقة مسؤولة من النواحي االقتصادية  -6

واالجتماعية والبيئية أهم جماالت العمل ذات األولوية للمنظمة. وقد انعكس هذا الدعم خالل فرتة السنتني األخرية يف عمل معياري 
ووضع  كبرية للموارد  عبئةبت مدعوًمااون مع الربامج االسرتاتيجية للمنظمة، والبلدان األعضاء والوكاالت الشريكة، ، بالتعكبريوميداين  

 نصوص مشرتكة حول عدد من اجملاالت الرئيسية:
 

 النمو األزرق
 
يف جمايل مصايد  نظمةعمل امل إطارا يف لقد استمرت مبادرة النمو األزرق باكتساب االعرتاف باعتبارها وسيلة فعالة جدً  -7

حلية. ويتّم الفقر واإلدارة املســــــــــــتدامة للموارد املائية امن  واحلدا لتحقيق األمن الغذائي والتغذوي األمساك وتربية األحياء املائية دعمً 
ا لالقتصاد األزرق/النمو ا وحدثً اجتماعً  30بشكل متزايد بنتائج مبادرة النمو األزرق بفضل مشاركة املنظمة يف أكثر من  االعرتاف

 ا يف خمتلف تــدخالت النمو األزرق، بلــدً  20. وتوفر مبــادرة النمو األزرق اليوم الــدعم ألكثر من 2017و 2016األزرق يف عــامي 
ـــــــــــــمليون دوالر أمريكي وحدها يف تنفيذ احلزمة األفريقية، ومبلغ آخر  40مبا يف ذلك  دوالر أمريكي يف السنتني  ماليني 10 يقدر بـ

تقال إىل النمو ا لدعم االن فنيً خرى من خالل التمويل من خارج امليزانية. وتضــــــــــــم التدخالت حوارات وعمًال أاألخريتني يف أقاليم 
بحر الكارييب، واخلدمات الية يف أفريقيا والاملليات اآلاألزرق يف أفريقيا، وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب، وتســــــــــــهيل الوصــــــــــــول إىل 

لبحري/مكّون ا وســــيلة لتنفيذ املكون االفنية املتخصــــصــــة (مثل االســــتزراع املائي). وتشــــكل مبادرة النمو األزرق أيضــــً االســــتشــــارية 
 مصايد األمساك يف برنامج العمل العاملي بشأن األمن الغذائي والتغذية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية.

 
 ، جرىاهلادئآسيا واحمليط زرق يف مبادرة النمو األويف إطار  2السرتاتيجي وبدعم من املوارد املالية والبشرية من الربنامج ا -8

نباتية الائية املزراعة اللى عإندونيســيا وبنغالديش ومجهورية الو الدميوقراطية الشــعبية والفلبني وفييت نام وميامنار املمارســني يف  تدريب
واالبتكارية. ويتم اإلقرار بشــــــكل حمدد هبذه الزراعة يف الرؤية املشــــــرتكة للمنظمة حول اســــــتدامة األغذية والزراعة. كذلك، تكاملية ال

ية التنفيذ املباشر ملمارسات الزراعة املائية النباتية املتكاملة واالبتكارية يف مجهورية الو الدميوقراطية الشعب 2دعم الربنامج االسرتاتيجي 
ألربيان من ت نام (ممارســــــــــــات األرز/األمساك وتربية ايلمزارعني)، ويف فيل احلقلية دارساملة األحياء املائية/األرز من خالل (دمج تربي

خالل املدارس احلقلية للمزارعني، والرتبية املتكاملة لألربيان/املنغروف) ويف ميامنار (أنشـــــــــــطة تنمية قدرات األرز/األمساك من خالل 
 والشركاء اإلقليميني). 3بلدان اجلنوب بالعمل مع الربنامج االسرتاتيجي التعاون يف ما بني 

 
ويقرتن االســــــتزراع املائي بنظام مغلق لرتبية األحياء املائية/الزراعة حيث تُروى اخلضــــــار، واألعشــــــاب والفاكهة باملياه ذاهتا  -9

 يغوا وباربودا وبربادوس أنتا لنظم االســـــــــــتزراع املائي وتدريب املدربني يف ا عروضـــــــــــً املســـــــــــتخدمة لرتبية األمساك. وتنّفذ املنظمة أيضـــــــــــً 
 لنمو األزرق ، يف إطار مبادرة اســـانت لوســـيا وغريناداا يف ، حيث ســـتبدأ أنشـــطة جديدة أيضًـــ فسيوجزر البهاما وســـانت كيتس ون

 يف البحر الكارييب.
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يف مراكش، املغرب،  دُعقالذي اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف  الثاين والعشرين وخالل مؤمتر األطراف -10

أعلن كّل من منظمة األغذية والزراعة، والبنك الدويل ومصرف التنمية األفريقي حزمة املساعدات القتصادات البلدان األفريقيّة املطّلة 
املوارد  تعبئةو ا لتنسيق املساعدة الفنية املتوائمة مع النمو األزرق ا جهودً على احمليطات يف مواجهة تغريُّ املناخ. وتشكل احلزمة أيضً 

  ا كبلدان ذات أولوية لدعم االنتقال من ممارسة األعمالللبلدان املشاركة. وقد ُحّدد أحد عشر بلدً دوالر أمريكي  اتمليار  3.5بقيمة 
يم وضع حافظة استثمارات يف مشاريع تتفق مع مفاه اللمن خالسنوات الثالثة املقبلة  على مدىكالعادة إىل اقتصاد أزرق 

 وإجراءات النمو األزرق.
 

 ا مشــــــــــــــاركًــ  150أيــام مجع بني  3ملــدة  لنمو األزرقل لعقــد مؤمتر دويل كــابو فريديوقــد تعــاونــت املنظمــة مع حكومــة   -11
 ا، ال ســــــــــــيمــا من البلــدان األفريقيــة الســــــــــــــاحليــة، والــدول اجلزريــة الصــــــــــــغرية النــاميــة ومنظمــات دوليــة مبــا يف ذلــك وفــدً  30من 
والحظ  .ســـــاو تومي وبرنســـــييب وغرينادا وغينيا وغينيا بيســـــاو وكابو فريدي ومدغشـــــقرا وزارية من ســـــتة من البلدان املشـــــاركة: وفودً 

ن،  طهم اإلمنائية. النمو األزرق إىل خط وكانوا أكثر ثقة يف إدراجاملندوبون أن فهمهم للنمو األزرق وقدرهتم على التنمية قد حتســــــــــــّ
 بلدان دعم املنظمة يف تنمية برامج النمو األزرق أو االرتقاء هبا بعد املؤمتر. 5وطلب أكثر من 

 
 ن الغذائيمسامهة تربية األحياء املائية يف األم

 
 20182و 20161 اميلع حالة املوارد الســـــــــــمكية وتربية األحياء املائية يف العاملتعيد االجتاهات املشـــــــــــار إليها يف تقريري  -12

بل العيش مصــدر لألغذية والتغذية والدخل وســكمصــايد األمساك وتربية األحياء املائية  تقوم به التأكيد على الدور األســاســي الذي 
 ، تضـــــاعف متوســـــط الزيادة الســـــنوية يف االســـــتهالك العاملي لألمساك 1961. ومنذ عام الناس يف خمتلف أحناء العامللعدد كبري من 

 يف املائة) مرتني أكثر من النمو السكاين، وجتاوز النمو يف استهالك اللحوم املتأتية من كل احليوانات األرضية جمتمعًة. 3.2(
 

اء املائية. وما زال هذا ا بالزيادة احلادة يف تنمية تربية األحيا مباشرً العاملي لألمساك ارتباطً  وترتبط هذه الزيادة يف االستهالك -13
 القطـــاع ينمو بوترية أســــــــــــرع من القطـــاعـــات الرئيســــــــــــيـــة األخرى إلنتـــاج األغـــذيـــة، رغم أنـــه مل يعـــد يشــــــــــــهـــد معـــدالت النمو 

يف املائة على الصعيد  5.8نسبة  2016-2000نوي خالل الفرتة اليت عرفها يف الثمانينات والتسعينات. وقد بلغ متوسط النمو الس
، وللمرة األوىل، تغّلب 2014يف عدد صـــغري من البلدان الفردية، وخباصـــة يف أفريقيا. ويف عام  مزدوج الرقمالعاملي، حيث حتقق منو 

 2016عام  يفإنتاج تربية األحياء املائية لالســــــــــتهالك البشــــــــــري على إنتاج مصــــــــــايد األمساك الداخلية؛ وكانت تربية األحياء املائية 
 يف املائة من إنتاج األمساك املخصصة لألغذية. 53مسؤولة عن 

 
  

                                                 
 . تقرير حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل. روما،إيطاليا.2016منظمة األغذية والزراعة   1
 املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل. روما،إيطاليا. . تقرير حالة2018منظمة األغذية والزراعة   2
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 دامةمن أهداف التنمية املست 14واهلدف  2030خطة التنمية لعام 
 

ا لتحفيز العمل العاملي املســـــــتهدف ا كبريً تطورً  2017شـــــــّكل مؤمتر احمليطات لألمم املتحدة الذي انعقد يف يونيو/حزيران  -14
حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واســـــتخدامها من أهداف التنمية املســـــتدامة لألمم املتحدة بشـــــأن  14باجتاه حتقيق اهلدف 
، 1-4-14( 14. ومتثل املنظمة الوكالة الراعية ألربعة من بني املؤشـــرات العشـــرة للهدف لتحقيق التنمية املســـتدامةعلى حنو مســـتدام 

فريق اخلرباء املشــرتك بني الوكاالت املعين مبؤشــرات أهداف ، صــادق 2018). ويف أبريل/نيســان 1-)ب(14و 14-7-1، 14-6-1
إىل مكافحة الصيد غري القانوين، دون إبالغ  اهلادفة(تنفيذ الصكوك الدولية  1-6-14على إعادة تصنيف املؤشر التنمية املستدامة 

الصــغرية د األمساك مصــاي نفاذدرجة تطبيق األطر اليت تقّر حبقوق  يفالبلدان  الذي حترزه(التقدم  1-)ب(14ودون تنظيم) واملؤشــر 
  والثالثني للجنة مصـــــــــــــايد األمساك. وهذا يعين أن ثالثـةً  ) ضــــــــــــمن املســــــــــــتوى الثاين، كما طلبه االجتماع الثاينالنطاق وحيميها

 املهموســـيكون من  3األول أو الثاين. ينياليت هي حتت وصـــاية املنظمة هي مؤشـــرات من املســـتو  14من املؤشـــرات األربعة للهدف 
ا أن تنظر مصـايد األمساك يف إمكانية مسـامهتها يف أهداف أخرى هامة من بني أهداف التنمية املسـتدامة، مبا يف ذلك اهلدف أيضًـ 

 بشأن القضاء على اجلوع. 2
 

 الصيد غري القانوين، دون إبالغ ودون تنظيم
 

الصـــــــيد  ملنعا ، ووفّر إطارً 2016دولة امليناء حيّز التنفيذ يف يونيو/حزيران اليت تتخذها تدابري الدخل اتفاق املنظمة بشـــــــأن  -15
 ندعوالقضـــــــــــاء عليه، ووضـــــــــــع املعايري الدولية الدنيا اليت جيب أن تطبقها دول امليناء  وردعهغري القانوين، دون إبالغ ودون تنظيم، 

ا حىت تارخيه هذا االتفاق، مبا يف ذلك االحتاد األورويب. طرفً  53جنبية. ووقّع األصيد الواستخدامها من جانب سفن  ئدخول املوان
فر اآلن ا، يتو 4و 2. وبدعم من الربناجمني االسرتاتيجيني 2017االجتماع األول لألطراف يف أوسلو، النرويج يف مايو/أيار  ُعقدوقد 

 ري تداباليســــري تنفيذ االتفاق بشــــأن ســــنوات ويهدف إىل ت 5شــــامل ومتعدد أصــــحاب املصــــلحة لبناء القدرات ميتد على الربنامج ال
 دولة امليناء والصكوك الدولية واآلليات اإلقليمية املكّملة له.اليت تتخذها 

 
 بالسجل العاملي لسفن الصيد وسفن النقل املربدة وسفن التموينأُطلقت النسخة األوىل من نظام املعلومات اخلاص و  -16

اعدة ا للمعلومات القابلة للتتّبع، من أجل مسا وموثوقً ا، وشفافً ا إلكرتونيً بوصفه مصدرً  2017(السجل العاملي) يف أبريل/نيسان 
 السلطات املعنية بالصيد والسلطات البحرية حول قضايا مثل تسجيل السفن، وتوفري رخصة صيد، وإجازات التفتيش و/أو الدخول.

 
خلطوط اويف إطار تطور معياري ثالث ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، صادقت البلدان على  -17

. وتشكل هذه اخلطوط التوجيهية الوثيقة السياساتية الدولية األوىل 2017يف يونيو/حزيران  التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصيد
إلقليمية إلدارة مصايد األمساك، واملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي ومنظمات حكومية اليت تقّدم املساعدة للدول واملنظمات ا

صكوك الا يف تنفيذ أساسيً  اصيد. وسوف تؤدي هذه اخلطوط التوجيهية دورً وضع أو تنفيذ أو تنسيق خطط توثيق امل عنددولية أخرى 
 لصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.ضد اخرى األ

                                                 
املستوى  تمؤشرات املستوى األول هي املؤشرات اليت تتوفر بشأ�ا منهجية ومعايري حمّددة، كما أن البلدان تنتج البيانات بشكل منتظم؛ أّما مؤشرا 3 

 لبلدان بإنتاج البيانات املتصلة هبا بصورة منتظمة.ال تقوم ا ولكنالثاين فتتوفر هلا منهجية ومعايري حمددة 
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 اإلعانات ملصايد األمساك وقضايا التجارة
 

مم وبرنامج األمؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) ، وضــــــــــــعت منظمة األغذية والزراعة مع 2016يف عام  -18
ألمساك جيب أن يكون اتنظيم اإلعانات املقدمة إىل قطاع مصــــايد ا رّوجت له على نطاق واســــع بعنوان "ا مشــــرتكً املتحدة للبيئة بيانً 

" خالل الدورة الرابعة عشرة لألونكتاد. وشّدد البيان على ضرورة معاجلة 2030ا ال يتجزأ من تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام جزءً 
من أهداف التنمية املســـــتدامة. وقد  64-14اإلعانات الضـــــارة ملصـــــايد األمساك كما حّددهتا والية منظمة التجارة العاملية واملقصـــــد 

ا منذ ذلك احلني على البيان، كما أطلقت املنظمة بالتعاون مع األونكتاد عدة أحداث مشـــــــــــرتكة لدعم بلدً  90صـــــــــــادق أكثر من 
. كالبلدان يف إرســـاء قاعدة متينة للموضـــوع الذي يســـاهم يف مناقشـــات منظمة التجارة العاملية باجتاه تنظيم إعانات مصـــايد األمسا

، تواصل العمل مع الشركاء لتوفري اخلربة من أهداف التنمية املستدامة 6-14ولطاملا دعمت املنظمة اجلهود الدولية لتحقيق املقصد 
من أهداف التنمية  14الفنية، وبناء القدرات، والتوصــل إىل توافق ســياســي وتعميق فهم اجلوانب املتصــلة بتجارة األمساك يف اهلدف 

 املستدامة.
 

 اجلمركية املنخفضـــــة فةي عن التعر ، فضـــــًال دوليًااليت يتم تداوهلا ومع مراعاة احلجم امللحوظ لألمساك واملنتجات الســـــمكية  -19
تجارية الواجز احللدان بالعديد من العلى االســـــترياد واخلطر الكامن يف التعامل مع منتج قابل للتلف، تواجه  بشـــــكل عاماملفروضـــــة 

املنظمة  واصـــلت، آثارها نواحلد م احملتملة. وللتوصـــل إىل فهم أفضـــل للحواجز التجارية األجنبيةتعرتض وصـــوهلا إىل األســـواق اليت 
زيد املدأ بتوفري بتجارة األمساك، وسوف تب املختصةقضايا الوصول إىل األسواق خالل دورات اللجنة الفرعية  بشأننقاش التشجيع 

قضــــــايا حول  على املوقع اإللكرتوين )GLOBEFISHمن املعلومات التفصــــــيلية يف النظام احلاســــــويب ملعلومات تســــــويق األمساك (
 ول إىل األسواق، مبا يف ذلك التدابري غري التعريفية.الوص

 
 االستدامة االجتماعية

 
خالل اخلصوص  على وجهمصايد األمساك وتربية األحياء املائية  يظروف العمل يف قطاعو  مت تعزيز العمل بشأن العمالة -20

، 2016. ومبناســـبة اليوم العاملي ملصـــايد األمساك يف نوفمرب/تشـــرين الثاين 3فرتة الســـنتني، مع دعم خاص من الربنامج االســـرتاتيجي 
يد غري ونقابات الصـــــــنّدد كّل من الكرســـــــي الرســـــــويل، ومنظمة األغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، وممثلني صـــــــناعة األمساك 

 داد انتهاكات حقوق اإلنســــــــان يف ســــــــالســــــــل اإلم عملنماعي اجلتزام ليف مصــــــــايد األمساك، وحثّوا على االالقانوين والعمل اجلربي 
بتجارة األمساك التابعة للجنة مصــــــــايد األمساك قضــــــــايا  املختصــــــــة، ناقشــــــــت اللجنة الفرعية 2017يف مصــــــــايد األمساك. ويف عام 

ة ياالســــــــتدامة االجتماعية، مبا يف ذلك انتهاكات حقوق اإلنســــــــان وحقوق العمل يف ســــــــالســــــــل القيمة اخلاصــــــــة باألغذية البحر 
، 2017و 2016وتداعياهتا على التجارة، وحّثت املنظمة على تعزيز برنامج عملها ومســــــــاعدهتا الفنية يف هذه اجملاالت. ويف عامي 

العمل الالئق يف مصــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية، وهو منتدى متعدد أصــــــحاب  بشــــــأنواصــــــلت املنظمة تيســــــري حوار فيغو 
 .2014انيا منذ عام املصلحة ينعقد يف فيغو، إسب

 

                                                 
يت تساهم يف ، وإلغاء اإلعانات الالصيد املفرط لألمساكالصيد ويف  طاقةد األمساك اليت تسهم يف اإلفراط يف يظر أشكال اإلعانات املقدمة ملصاح 4 
 .2020حبلول عام  غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيمصيد ال
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 والتلّوث البحريمعدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة 
 

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن وسم معّدات  مشاريع ، اتفقت بلدان املنظمة على جمموعة من2018يف فرباير/شباط  -21
جلنة مصايد  ن قبلم عليهابغية التصديق ، أمانًاكثر األ واملالحة النظيفةبحار الالتوصل إىل  حنو، ممّا شكل خطوة عمالقة الصيد

األمساك والكائنات  ا علىا ضارة جدً والتلّوث البحري آثارً معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة . وختّلف 2018عام يف األمساك 
الذي  لصيد وحتديد الطرفرصد كيفية استخدام معدات اباخلطوط التوجيهية للسلطات سوف تسمح البحرية األخرى. و 

لربنامج الشامل اهوم لتطوير مفبإعداد ا املنظمة حاليً  وتقومأداة فعالة لتحقيق إدارة أفضل ملصايد األمساك. مبثابة تُعترب و يستخدمها، 
ة أو املفقودة أو يد املرتوكمعدات الصملنع لتعزيز وتطبيق اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق 

 ، واحلّد منها والقضاء عليها.املهملة والتلّوث البحري
 

ني طّن من ثمانية ماليالصـــــــل إىل عشـــــــرة يف املائة من تبنســـــــبة معدات الصـــــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة وتســـــــاهم  -22
النفايات البالســــتيكية اليت ينتهي هبا املطاف يف حميطاتنا كل عام، يف حني يســــاهم "احلطام البحري اآلخر" بنســــبة عشــــرة يف املائة 
إضــــافية. وباإلشــــارة إىل الضــــرورة امللحة لتقليص التلوث البحري بشــــكل كبري، مبا يف ذلك التلّوث البالســــتيكي، واصــــلت املنظمة 

 على صحة اإلنسان من خالل تناول األمساك واملنتجات السمكية. كما أن جلنة الدستور لدقائق اللدائنتحقيق يف اآلثار احملتملة ال
 ديدحتالغذائي املشـرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـحة العاملية املعنية باملواد املضـافة إىل األغذية وامللوثات هي يف طور 

ن الســـميّة احملتملة تقييم األخطار النامجة ع بشـــأن، يف حني أن املنظمة تتابع إجراء الدراســـات اخلاصـــة بســـميتها البشـــريةالبوليمرات 
للمواد البالســـــــــــتيكية اجملهرية يف األغذية البحرية، من خالل العمل مع الشـــــــــــركاء مثل برنامج األمم املتحدة للبيئة، واملنظمة البحرية 

 واتفاقية لندن.املشرتك املعين باجلوانب العلمية حلماية البيئة البحرية فريق اخلرباء و الدولية، 
 

 الصغرية النطاقاخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك 
 

يف سياق األمن  قالنطااخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية تنفيذ يف تقّدم  أحرز لقد -23
 الربنامج الشامل لتعزيز وتطبيق اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساكمن خالل الغذائي والقضاء على الفقر 

. وقد أُجري عدد من الدراسات اليت تنظر يف املمارسات 1، بدعم من الربنامج االسرتاتيجي النطاق (اخلطوط التوجيهية)الصغرية 
لفة يف هذه اخلطوط التوجيهية. اجملاالت املواضيعية املختب يتعلقخمتلفة من العامل يف ما  أجزاءيف  التوجيهيةتنفيذ هذه اخلطوط اجليدة ل

ا شيً ا. ومتلتوجيهيةاخلطوط اعلى  الرتكيز مع ،للمصايد الطبيعيةاحلصاد اخلفي: املسامهة العاملية بشأن  2012جيري إعداد تقرير عام و 
هية اإلطار االسرتاتيجي العاملي للخطوط التوجياقرتاح وضع  بشأن، تستمر املناقشات 2016مع توصيات جلنة مصايد األمساك لعام 

ايد لربنامج الشامل لتعزيز وتطبيق اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصلآلية مكّملة كملصايد األمساك الصغرية النطاق  
 .اقالنطاألمساك الصغرية 
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 خارج الوالية الوطنيةالواقعة املناطق 
 

ايد وتوّجهه املنظمة بشـــــــــــــأن اإلدارة العاملية ملصـــــــــــــ ةالذي يدعمه مرفق البيئة العاملي برنامج احمليطات، قام 2017يف عام  -24
 19ليل أكثر من باســتكمال ونشــر اســتعراض وحتاملناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية التنوع البيولوجي يف حفظ األمساك املســتدامة و 

خارج الوالية الوطنية. لواقعة ايف املناطق  التنوع البيولوجي والصيد املستدام يف أعماق البحار تتناولات إقليمية ياتفاق 8ا وا دوليً صكً 
على حنو أفضل  لدوليةاا ملساعدة البلدان، عند االقتضاء، يف دمج التزاماهتا  تدرجييً دليًال  يتضمناالستعراض بربنامج تدريب  واقرتن

بشأن العمليات واملمارسات اخلاصة بالنظم  2016يف القوانني والسياسات الوطنية. وقد أعقب هذا االستعراض تقرير املنظمة لعام 
 .61/105معية العامة لألمم املتحدة اإليكولوجية البحرية اهلشة، بوصفها نواتج موّحدة للقرار الصادر عن اجل

 
عم داملنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك، أساسية يف وال سيما لطاملا كانت األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك، و  -25

يز املعارف العلمية يف جمال بناء القدرات وتعز  أساسيةاألمساك. وهي توفر بشكل متزايد خدمات  وتنفيذ إدارة املوارد املشرتكة ملصايد
تضطلع قليمية شبكة أمانات هيئات املصايد اإلا لتطوير وإدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. كما أن اإلقليمية والعاملية دعمً 

اك البالغ عددها ية ملصايد األمسبدور أساسي يف هذا اخلصوص من خالل تنسيق وتقاسم املعلومات والتجارب بني األجهزة اإلقليم
ا على الطلبات الواردة، يتّم إضفاء الطابع املؤسسي على استعراضات األداء للمنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد ا. وردً جهازً  53

مساك منظمة إقليمية إلدارة مصايد األ 15 خضعت، 2017أكتوبر/تشرين األول  23ا. ويف األمساك وإجراؤها بوترية أكثر انتظامً 
واهليئة الدولية لصون أمساك  ،يف البحار اجلنوبية اهليئة الدولية لصيانة التونة زرقاء الزعانفداء، يف حني أن ستًة منها (األ اتالستعراض

طلسي، وهيئة ، ومنظمة صيانة أمساك السلمون يف مشال األهيئة مصايد أمساك التونة ىف احمليط اهلندىالتونة يف احمليط األطلسي، و 
 ثانٍ  ا استعراض) أجرت أيضً ]منظمة مصايد األمساك يف جنوب شرق احمليط األطلسي[صايد أمساك مشال شرق األطلسي، وم

 ا من هذه االستعراضات، من أجل تعزيز مسامهتها يف اإلدارة املستدامة للموارد.، ومن املقرر أن ُجتري منظمات أخرى مزيدً لألداء
 

، (مؤمتر األطراف الثالث عشر 2016وخالل مؤمتر األمم املتحدة بشأن التنوع البيولوجي الذي انعقد يف املكسيك عام  -26
األنواع  حبفظيف ما يتعلق  التنوّع البيولوجي، وخباصة النظر يف مت تعزيزكيف   وشركاؤهاالتفاقية التنوع البيولوجي)، أظهرت املنظمة 

 داملهّددة واملوائل الضعيفة، وألقوا الضوء على اجلهود اليت تبذهلا املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك والسلطات الوطنية ملصاي
جراءات اإل تقاربيز إىل تعز  هتدفعمل مبادرة احمليطات املستدامة اليت ذلك األمساك يف حتديث صكوكها اخلاصة باإلدارة. ويشمل 

 املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك واملنظمات اإلقليمية للبحار.جانب من 
 

 حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل
 

املعلومات بشأن احلالة،  مجعلقد سّلط النمو امللحوظ يف إنتاج تربية األحياء املائية على الصعيد العاملي الضوء على أمهية  -27
حتســـني  بغيةو واالجتاهات والعوامل احملّفزة اليت تؤثر على املوارد الوراثية املائية، وتســـتند عليها اإلدارة الرشـــيدة واالســـتغالل املســـتدام. 

 بإصـــــــداراملنظمة  تكليفبراعة هيئة املوارد الوراثية لألغذية والز  قامتعملية مجع وتقاســـــــم املعلومات املتصـــــــلة باملوارد الوراثية املائية، 
 بشــــــــــأنومية الفنية مجاعة العمل احلك. وإثر االســــــــــتعراض الذي أجرته حالة املوارد الوراثية املائية يف العامل لألغذية والزراعةتقرير عن 

لمصـــــــادقة عليه. ويســـــــتند ألمساك لاملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، قُّدم هذا التقرير إىل الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصـــــــايد ا
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جها يف قاعدة بيانات ، واليت ّمت إدرامن قبل أعضائها ىل التقارير القطرية املقدمة إىل املنظمةإالتقرير عن حالة العامل بشكل أساسي 
 للتحديث والتحليل الدوريني.

 
 األمساك مصايدنهج النظام األيكولوجي يف لبرنامج نانسن 

 
النظام  دعم تطبيق �جاملرحلة اخلامسة من برنامج نانسن لنهج النظام اإليكولوجي يف مصايد األمساك بعنوان " إن -28

كومة النرويج، بني املنظمة وح ة األجل"، وهي شراكة طويلالتلّوثو  املناخ تأثريات إدارة مصايد األمساك، مع مراعاة يفاإليكولوجي 
، وهي السفينة البحثية الوحيدة اليت حتمل علم R/V Dr Fridjof Nansenبعد احتفال تسمية السفينة اجلديدة  اأنشطته تبدأ

ا. كما ا أفريقيً بلدً  24يف أوسلو، النرويج. وقد قامت السفينة منذ ذلك احلني مبسح املياه يف  2017األمم املتحدة، يف مارس/آذار 
ا. ويواصل الربنامج مجع املعلومات عن حالة بلدً  25من عاملًا  260ت أكثر من ميل حبري، واستضاف 30 000أكثر من  غطت

نظم   عن توفري فرص التدريب وبناء القدرات، ودعم التحسينات يفاحمليطات، والنظم اإليكولوجية وموارد مصايد األمساك، فضًال 
 صايد األمساك.ملا لنهج النظام اإليكولوجي إدارة مصايد األمساك وفقً 

 
املنظمـــــة إنشـــــاء روابـــــط قويـــــة مـــــع بـــــرامج التعلـــــيم اجلـــــامعي، ضـــــّمت مـــــذكرات  واصـــــلتوخـــــالل فـــــرتة الســـــنتني احلاليـــــة،  -29

يف مــــــا يتعلــــــق ببنــــــاء قــــــدرات مصــــــايد األمســــــاك الداخليــــــة (الواليــــــات املتحــــــدة األمريكيــــــة)  جامعــــــة واليــــــة ميتشــــــيغانتفــــــاهم مــــــع 
ــــــة العا ــــــدروس يف اجلامعــــــة البحري ــــــتعّلم املتقــــــدم، ومــــــع ال ــــــة مــــــن خــــــالل معهــــــد اســــــتدامة وال ــــــة الدولي ــــــة التابعــــــة للمنظمــــــة البحري ملي

 احمليطات، من بني برامج قائمة أخرى.
 

 2016عام لحالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل : ملنظمة األغذية والزراعةاملطبوع الرئيسي  يا، حظأخريً و  -30
 مصايد ا للبيانات، واملعلومات، واالبتكار يفا أساسيً اإلعالم، وما زال يشكل مصدرً وسائظ كبريين من   دعمالهتمام و بكثري من اال

، ّمت الدخول إىل هذا التقرير من خالل 2018حىت أبريل/نيسان  2016األمساك وتربية األحياء املائية. ومنذ إطالقه يف يوليو/متوز 
رت ضافًة إىل ذلك، ُنشوباإلي مطبوع للمنظمة. أللدخول ل لمعد أعلى رة يف اليوم، وهوم 1 500أكثر من  املنظمة على اإلنرتنت

الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة ، خالل  2026 -2017التوقعات الزراعية للفرتة 
صائيات املنظمة ويعتمد العديد من هذه املطبوعات على إحباإلضافة إىل العديد من الوثائق الفنية ومطبوعات أخرى. فرتة السنتني، 
 سلع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.وجتارة بشأن إنتاج 
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  يساتها على قطاعالتطّورات واالتجاهات العالمية وانعكا -ثالثًا
 مصايد األسماك وتربية األحياء المائية

 
يف املائة  50أن الطلب الزراعي قد يزداد بنســــــبة إىل  5بشــــــأن مســــــتقبل األغذية والزراعة 2017تقرير املنظمة لعام  يشــــــري -31

 ، نتيجة النمو الســــــــــــكاين ومنو الدخل يف البلدان املنخفضـــــــــــــة واملتوســــــــــــطة الدخل، وهو منو 2013مقارنًة بعام  2050حبلول عام 
يف إنتاج  اســـــتهالك أعلى للربوتني احليواين. وبالتايل، ســـــيكون من الضـــــروري حتقيق منو كبري حنوالغذائي  بالنظام االنتقال قد يعّجل
يف املائة  18بنســـبة  اياق حمدودية املوارد واآلثار البيئية. وتتوقع املنظمة منوً البحرية لتأمني األغذية والتغذية، يف ســـ واملأكوالتاألمساك 

ا الــدعم املــايل والفين ، يتــأتى بكــاملــه تقريبًــ 2030األمســاك حبلول عــام  من اإلنتــاج العــاملي يف إمجــايل ا من تربيــة األحيــاء املــائيــة. وأمــّ
أحناء العامل،  يعمجوخباصـــة خارج آســـيا، ومراقبة األمراض على حنو أفضـــل يف يف جمال تربية األحياء املائية،  املزيد من النمولضـــمان 

 فيشّكالن شرطني من بني الشروط املسبقة لتحقيق هذا املستوى من النمو.
 

 ، التطّرق إىل التحــديــات املعقــدة 2016للتنميــة املســــــــــــتــدامــة، اليت دخلــت حيّز التنفيــذ عــام  2030خطــة عــام  وهتــدف -32
اليت يواجههــا الكوكــب اليوم، مبــا يف ذلــك األمن الغــذائي والتخفيف من وطــأة الفقر، ضــــــــــــمن �ج غري قــابــل للتجزئــة ومتعـــدد 

، بطريقة 2030يف كامل خطة عام  امســــــــــامهتهيف نظر مصــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية تأن ذلك تطّلب وســــــــــيتالقطاعات. 
هداف ألا وعشـــــرين مؤشـــــرً  إلحدىمشـــــرتكة بني القطاعات. ومتثل منظمة األغذية والزراعة وكالة األمم املتحدة الراعية موضـــــوعية و 

. وبوصــفها وكالة راعية، من املتوقع أن تضــع املنظمة منهجيات، وتســاعد 14التنمية املســتدامة، مبا يف ذلك أربعة مؤشــرات للهدف 
تقارير صـــــــلة، والتحقق من صـــــــحتها واملواءمة بينها وتقدير اجملاميع اإلقليمية والعاملية وإتاحتها لرفع الالبلدان يف مجع البيانات ذات ال

 على املستوى الدويل.
 

وتكتســــب املســــائل املتصــــلة باحمليطات أمهيًة متزايدة يف مؤمتر األطراف التابع التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشــــأن تغري  -33
جي وخدمات النظام ا للتنوع البيولو ا حامسً ا إىل أ�ا تشــــــــــــكل مصـــــــــــــدرً ها يف تنظيم املناخ وانبعاثات الكربون ونظرً ا بدور املناخ، إقرارً 

اإليكولوجي يف كوكبنا. ومن املتوقع أن تســـــــــتمر املنظمة يف الســـــــــنوات القادمة باالضـــــــــطالع بالدور القيادي الذي أّدته يف مؤمتري 
 مع إبراز، خطة العمل العاملية املتعلقة باملناخ) يف 2017) وبون (2016رين يف مراكش (األطراف الثاين والعشـــــــــرين والثالث والعشـــــــــ

حزمة املساعدات إن ف بالفعل،و أمهية تدابري التكّيف لضمان املسامهات املستدامة ملصايد األمساك يف األمن الغذائي وسبل العيش. 
ثاين والعشـــــــــــــرين ، اليت أُطلقت خالل مؤمتر األطراف المواجهة تغريُّ املناخالقتصـــــــــــــادات البلدان األفريقّية املطّلة على احمليطات يف 

ليت أطلقتها االشــــــــراكة بشــــــــأن مســــــــار احمليطات و ، األفريقي لتنميةا ومصــــــــرفبالتعاون بني منظمة األغذية والزراعة، والبنك الدويل 
 نظمة بشأن تغري املناخ.حكومة فيجي خالل مؤمتر األطراف الثالث والعشرين، سوف تضيفان إىل برنامج امل

 
 ا خالل مؤمتر األطراف الثالث والعشــــــــــــرين التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــــــــــــأن تغري املناخ كبريً   اويف قرار لقي ترحيبً  -34

معاجلة املشــاركة يف يذ لتنف ةالفرعياهليئة و اجلهاز الفرعي املعين باملشــورة العلمية ، طلبت األطراف إىل 2017يف أكتوبر/تشــرين األول 
من الغذائي. وميكن هلذا هج الرامية إىل حتقيق األاالعتبار قابلية تأثر الزراعة بتغري املناخ والنُ بالقضـــــــــــايا املتصـــــــــــلة بالزراعة، مع األخذ 

                                                 
 )2017مستقبل األغذية والزراعة (منظمة األغذية والزراعة، روما  5 
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اتيجيات العاملية رت مصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف االســـإدراج القرار، املعروف باســـم عمل كورونيفيا املشـــرتك بشـــأن الزراعة، 
 ملعاجلة األمن الغذائي يف سياق تغري املناخ.

 
كانة بارزة متعميم التنوّع البيولوجي، ومراعاة التنوع البيولوجي يف مصـــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية،  ولقد اكتســـــــــب -35

إعالن كانكون بشــــأن تعميم حفظ التنوع البيولوجي " بـــــــــــــــــ ومت تعزيزه، 1992بشــــكل كبري منذ اعتماد اتفاقية التنوع البيولوجي عام 
ـــــــــ " خالل مؤمتر األطراف ةواستخدامه املستدام من أجل حتقيق الرفاهي يشي آ. وأّما اعتماد أهداف 6التفاقية التنوع البيولوجي 13الـ

(إدارة مصـــايد  11(مصـــايد األمساك) واهلدف  6اهلدف  وال ســـيما، 2010عام يف من جانب األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي 
  ، ويســـــــّهل قياس اإلجراءاتالبصـــــــمة الكاملة ألنشـــــــطتهامصـــــــايد األمساك عن مســـــــاءلة األمساك القائمة على املنطقة) يشـــــــري إىل 

 اليت تتخذها البلدان على صعيد تعميم التنوع البيولوجي يف سياساهتا وتدابريها املتصلة باإلدارة.
 

صـــك دويل ملزم مشـــروع " 2017وناقشـــت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف اجتماعها املنعقد يف ديســـمرب/كانون األول  -36
ا يف إطار اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار بشـــــــــــــأن حفظ التنوع البيولوجي البحري يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية قانونً 

)؛ واتفقت على عقد مؤمتر حكومي دويل، برعاية األمم املتحدة، لصـــياغة A/72/L.7(الوثيقة م الوطنية واســـتغالله على حنو مســـتدا
 ا يف إطار اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار.نّص الصك الدويل امللزم قانونً 

 
ي والقضاء يف سياق األمن الغذائ النطاقاخلطوط التوجيهية الطوعية للمنظمة لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية و -37

مة املسؤولة حليازة اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكو(اخلطوط التوجيهية الطوعية ملصايد األمساك الصغرية النطاق)  على الفقر
كالمها ؤولة)  ســـ(اخلطوط التوجيهية الطوعية بشـــأن احلوكمة املاألراضـــي ومصـــايد األمساك والغابات يف ســـياق األمن الغذائي الوطين 

، أعلنت الدورة الثانية والســــــــبعون للجمعية العامة لألمم 2017مراجع للحوكمة الرشــــــــيدة للحيازة. ويف نوفمرب/تشــــــــرين الثاين  مبثابة
ألمن الضـــــــوء على أمهية هذا القطاع الفرعي ل وســـــــلطت، الســـــــنة الدولية ملصـــــــائد وتربية األحياء املائية احلرفية 2022املتحدة ســـــــنة 

 بــالفعــل، ميكن حلقوق احليــازة أن تــدعم الفقراء والضــــــــــــعفــاء، وأن تســــــــــــــاعــد يف حتقيق أهــداف و الغــذائي وأمن ســــــــــــبــل العيش. 
 التنمية املستدامة.

 
حمليطات لتحقيق املتحدة لعلوم اعقد األمم ا، قرّرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا الثانية والعشــــرين إعالن أخريً و  -38

حتفيز التنســــــيق والتعاون  من أجل، وذلك 2021يناير/كانون الثاين  1، خالل فرتة العشــــــر ســــــنوات اليت تبدأ يف التنمية املســــــتدامة
 تقومو الدوليني يف الربامج البحثية والعلمية من أجل إدارة أفضـــــــــــل ملوارد احمليطات واملناطق الســـــــــــاحلية، واحلّد من املخاطر البحرية. 

األمم  زةتنفيذ، بالتشــــــــــــاور مع الدول األعضــــــــــــاء، وأجهللخطة  بإعدادالتابعة لليونســــــــــــكو اللجنة احلكومية الدولية لعلوم احمليطات 
وأصـــحاب املصـــلحة املعنيني باحمليطات، هبدف الوصـــول إىل خطوات رئيســـية يف علوم احمليطات لدعم واألوســـاط العلمية املتحدة، 

 إدارة احمليطات وخدماهتا.
  

                                                 
6  en.pdf-13/hls/cancun%20declaration-https://www.cbd.int/cop/cop 
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 وما بعدها 2019-2018المجاالت ذات األولوية في الفترة  -رابًعا
 

بشكل كبري يف حتسني األمن الغذائي والتغذية (اهلدف  2019-2018فرتة الوسيسهم العمل الذي سيضطلع به يف  -39
)، والصحة احليوانية واألمن البيولوجي 2)، واستدامة إنتاج مصايد األمساك وتربية األحياء املائية (اهلدف االسرتاتيجي 1االسرتاتيجي 

عيش والعالقة بني املناخ والفقر (اهلدف )، واحلد من الفقر، وظروف العمل الالئقة وسبل كسب ال5و 2(اهلدفان االسرتاتيجيان 
ة البحرية األغذي من)، وحتسني ممارسات ما بعد الصيد ومحاية املستهلك وجتارة األمساك واحلد من الفاقد واملهدر 3االسرتاتيجي 

ع آثاره والتخفيف م )، وتأهب اجملتمعات الساحلية ملواجهة تغري املناخ والكوارث الطبيعية من خالل التكيف4(اهلدف االسرتاتيجي 
 ).5و 3و 2من وطأهتا (األهداف االسرتاتيجية 

 
عمل لل دعم صــــــون املوارد املائية احلية وإدارهتا، واملوزانة بني االعتبارات االقتصــــــادية، واالجتماعية والبيئية، جماًال  وســــــيظل -40

صـــــيد الرشـــــيد ن الأتنفيذ مدونة الســـــلوك بشـــــا متســـــقة لتعزيز هذا جهودً ســـــوف يشـــــمل أولوية بالنســـــبة إىل املنظمة. و  يذ الشـــــامل
اخلطوط التوجيهية الطوعية لضـــــمان اســـــتدامة مصـــــايد األمساك الصـــــغرية ، مبا يف ذلك مجلة أمور بني والصـــــكوك ذات الصـــــلة، من

 يكولوجي إل، واخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي، ومصايد األمساك والغابات، و�ج النظام االنطاق
األمساك و�ج النظام اإليكولوجي يف تربية األحياء املائية؛ ومكافحة الصــــــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم  مصـــــــــــــايديف 

ة ؛ وتوفري ســـــالســـــل قيمة مســـــؤولة من الناحية االجتماعية؛ وضـــــمان اإلدارة الفعالواالتفاق بشـــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء
 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد 

 .ة أمورمجلبني من يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية؛ وتسهيل النمو املستدام لرتبية األحياء املائية، 
 

وبالنظر إىل األمهية العاملية واملتزايدة لتنمية تربية األحياء املائية على حنو مســـــــــــتدام ومســـــــــــامهاهتا احملتملة يف األمن الغذائي  -41
 اجلهود  توجيه تمســــيالعاملي، وســــبل العيش، وحتقيق جمموعة واســــعة من مقاصــــد أهداف التنمية املســــتدامة، والتغذية على الصــــعيد 

إىل وضــع خطوط توجيهية بشــأن أفضــل املمارســات يف جمال اإلنتاج املســتدام لرتبية األحياء املائية. وســوف ُتســتخدم هذه اخلطوط 
اضــيع وك بشــأن الصــيد الرشــيد، الذي جيري كل ســنينت، وقد تشــمل من بني مو التوجيهية الردود على االســتبيان اخلاص مبدونة الســل

 األمن البيولوجي وإمكانية النمو من خالل اعتماد نـُُهج متكاملة.و الكفاءة واهلدر، و أخرى، أطر احلوكمة، 
 

على و توفّره مبادرة النمو األزرق التابعة للمنظمة.  اإلطار الذيأعاله من خالل  ةاملذكور  الكثري من األعمالوســــــــــــيتّم  -42
زمة املســاعدات حتواصــل املنظمة توجيه تنفيذ اســرتاتيجيات النمو األزرق بالتعاون مع الشــركاء يف التنمية، مثل ســاملســتوى الوطين، 

نظمة األغذية والزراعة، والبنك التعاون بني ماليت أُطلقت ب القتصــــادات البلدان األفريقيّة املطلّة على احمليطات يف مواجهة تغريُّ املناخ
 "ل األزرقاألم"مشــــــــروع  ســــــــوف يعززبوجه خاص، و اســــــــتثمار النمو األزرق.  حافظة وتطوير، مصــــــــرف التنمية األفريقىو الدويل 

خدام املســـــتدام الســـــاحلية ويوفّر الفرص لتوليد الدخل من االســـــت اجملتمعات التقيناملشـــــرتك بني األقاليم واملموَّل من برنامج التعاون 
 للموارد الساحلية، مبا يف ذلك إضافة القيمة إىل املنتجات السمكية مع الرتكيز على الشباب والنساء.

 
ا وســـوف تســـتفيد املنظمة  -43 جمال تركيزه  ســـي األول يفاهلدف الرئي يتمثلحيث  ةمن الربنامج الســـابع ملرفق البيئة العامليأيضـــً

وير، وتعزيز التهديدات للمياه البحرية والســــــاحلية" من أجل تط للحد من"تعزيز الفرص الوطنية لالقتصــــــاد األزرق  يفلمياه الدولية ل
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 ضـــــافًة إىل احلصــــــول باإلوتوســـــيع عمل النمو األزرق مع الرتكيز على مصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف املناطق الســـــاحلية. و 
لدعم  ئط اهلادعاهد مثل أمانة أفريقيا والبحر الكارييب واحملياملشــراكات مع ال، ســيتم الســعي إىل إقامة ةموارد مرفق البيئة العاملي على

 تنفيذ خطتها اخلاصة بالنمو األزرق.
 

الرئيسية،  املنظماتبوعلى املستوى العاملي، تستمر األنشطة املنفذة يف مواءمة مبادرة النمو األزرق مع املبادرات ذات الصلة  -44
مثل برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويل واالحتاد األورويب. وقد رحبت هذه 

مثل معلومات مصايد  ةاملعرفمنتجات  املنظمةحتقيق النمو األزرق/االقتصاد األزرق، حيث ستقدم يف  املنظمةن مع املنظمات بالتعاو 
يمة ، وبناء القدرات لوضع السياسات ودعم سلسلة القواخلدمات االستشاريةاألمساك القائمة على العلوم، وتيسري خدمات اإلرشاد 

انة شبكة النمو األزرق أم إلنشاءالصكوك الدولية واملمارسات اجليدة. وجيري وضع اخلطط وتنفيذ  للتمايز بني اجلنسسنياملراعية 
 األزرق. هج اخلاصة بالنموزرق إلشراك القطاع اخلاص يف نشر النُ األنتدى امللبناء زخم عاملي منّسق والتشجيع على إقامة 

 
حفظ احمليطات (أهداف التنمية املســــــــــتدامة من  14وال ســــــــــيما اهلدف ، 2030عام ل التنمية املســــــــــتدامةخطة إن تنفيذ  -45

 عامليةحمور اهتمام العديد من أنشــــطة املنظمة ال )والبحار واملوارد البحرية واســــتخدامها على حنو مســــتدام من أجل التنمية املســــتدامة
ن املنظمة ؤشـــرات اليت تكو ســـوف يوىل اهتمام خاص إىل اجملاالت واملوال ســـيما العديد من األهداف األخرى للتنمية املســـتدامة. و 

)، تنفيذ الصـــكوك الدولية الرامية إىل مكافحة الصـــيد غري القانوين دون إبالغ ودون 1-4-14راعيًة هلا: اســـتدامة مصـــايد األمساك (
)، ومحاية مصــايد 1-7-14يف الدول اجلزرية الصــغرية النامية (اإلمجايل )، مســامهة مصــايد األمساك يف الناتج احمللي 1-6-14تنظيم (
ع البيانات مجاإلحصائية ونظم ُنظُم الا لدعم ). ومن املتوقع أن يكون التمويل اإلضايف ضروريً 1-)ب(14( الصغرية النطاقاألمساك 

 قاليم.األبلدان و ال العديد منمقاصد أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة يف  حنو حتقيقالالزمة لرصد التقدم احملرز 
 

التنوع ون صاتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار بشأن  ضمنا صك دويل ملزم قانونً  لوضعوأّما عملية األمم املتحدة  -46
)، فسوف يلقى A/72/L.7على حنو مستدام (الوثيقة واستخدامه البيولـوجي البحـري يف املنـاطق الواقعـة خارج نطاق الوالية الوطنية 

ملعاهدة الدولية امبا يف ذلك دور األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك، وما إذا كانت املعاهدات القائمة، مثل  ا من املنظمة،ا كبريً اهتمامً 
احلصول ب يف ما يتعلقا للمناقشات ا ممكنً ُميكن أن تُعترب منوذجً  2001عام بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التابعة للمنظمة 

ايد األمساك ملنظمات اإلقليمية القائمة إلدارة مصإىل االدعم  تقدميتواصل املنظمة سعلى املوارد الوراثية وتقاسم منافعها. وبذلك، 
 تعزيز مسامهتها يف اإلدارة املستدامة للموارد.من أجل 

 
من خالل  يف األهداف االســرتاتيجية للمنظمةعمل املنظمة يف مصــايد األمساك وتربية األحياء املائية املســامهة  وســيواصــل -47

لتكيف مع تغري املناخ ا ئلزراعة املســـــتدامة، ووضـــــع مبادلاملنظمة  ئالعمل الفين املشـــــرتك بني القطاعات، مبا يف ذلك الرتويج ملباد
قائمة على املنطقة. لوالتخفيف من آثاره للصــــــــناعات الســــــــاحلية وصــــــــناعات احمليطات واجملتمعات املعتمدة عليها، وتعزيز اإلدارة ا

احتياجات  تراعية خرى بطريقاألوارد امل، واملياه و األراضــــيا لإلدارة املتكاملة ملوارد ويُعترب التخطيط املكاين بصــــورة خاصــــة أســــاســــيً 
 القطاعات االقتصادية املتنافسة، وتقّلل النزاعات وتدمج األهداف االجتماعية واالقتصادية والبيئية.
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إدارة مصــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية تنظيم ندوة دولية يف منظمة األغذية والزراعة يف روما  تعتزم، 2019ويف عام  -48
ايد األمساك وتربية صـــمل، لعرض املمارســـات املســـتدامة اإلدارة املســـتدامة ملصـــايد األمساك: تعزيز التفاعل بني العلوم والســـياســـة بشـــأن

 خفيف املمارســـــات املســـــتدامة يف األمن الغذائي والتغذية ويف الت مســـــامهة يةعشـــــرين، وإظهار كيفاألحياء املائية يف القرن احلادي وال
 من وطأة الفقر.

 
مج إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية د ستواصلاالسرتاتيجية للمنظمة،  الربجمةمن خالل عمليات و ا، أخريً و  -49

لألهداف  االتوصيات واالقرتاحات الواردة من جلنة مصايد األمساك واللجان الفرعية املنبثقة عنها، مع وضع برنامج العمل وامليزانية وفقً 
 ذات األولوية. اإلقليمية والوطنية جماالت العملو االسرتاتيجية للمنظمة، 
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 1الملحق 
 

 المكونات الرئيسية لإلطار االستراتيجي للمنظمة
 

 ؤية منظمة األغذية والزراعةر 

ا ، بطريقة مستدامة اقتصاديً اعامل متحرر من اجلوع وسوء التغذية يسهم فيه الغذاء والزراعة يف حتسني مستويات حياة اجلميع، وخباصة من هم أشد فقرً 
 واجتماعيًا وبيئًيا.

 
 الثالثة لألعضاءاألهداف العالمية 

القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية للعمل تدرجيًيا على بناء عامل حيصل فيه الناس يف مجيع األوقات على غذاء   •
 كاٍف وآمن ومغٍذ يليب احتياجاهتم التغذوية وأذواقهم ليعيشوا حياًة ملؤها النشاط والصحة؛

 ستدامة؛قتصادي واالجتماعي للجميع، بزيادة إنتاج األغذية، وحتسني التنمية الريفية وسبل املعيشة املالقضاء على الفقر ودفع التقدم االو  •
احلاضر  لواإلدارة واالستخدام املستدامان للموارد الطبيعية، مبا يف ذلك األراضي، واملياه، واهلواء، واملناخ، واملوارد الوراثية، لصاحل أجيا •

 واملستقبل.
 

 االستراتيجيةاألهداف 

 املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية )1(
 جعل الزراعة والغابات ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واستدامة )2(
 احلّد من الفقر يف الريف )3(
 متكني نُظم زراعية وغذائية أكثر مشوًال وكفاءة )4(
 الصمود أمام التهديدات واألزماتزيادة قدرة ُسبل العيش على  )5(

 
 الهدف اإلضافي

 اجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة (تغّري املناخ واملساواة بني اجلنسني واحلوكمة والتغذية) )6(
 

 الوظائف األساسية
ات السلوك واملواصفات الدولية ومدون تيسري ودعم عمل البلدان يف وضع وتنفيذ الصكوك املعيارية ووضع املواصفات مثل االتفاقات )1(

 التقنية وغري ذلك
 جتميع البيانات واملعلومات وحتليلها ورصدها وحتسني فرص احلصول عليها يف اجملاالت ذات الصلة باختصاصات املنظمة )2(
 تيسري وتعزيز ودعم احلوار من أجل السياسات على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية )3(
إسداء املشورة ودعم تنمية القدرات على املستويات القطرية واإلقليمية لتنفيذ ورصد وتقييم السياسات واالستثمارات والربامج القائمة  )4(

 على األدلة
 أنشطة املشورة والدعم اليت جتمع املعارف والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة وتنشرها وحتّسن من تطبيقها يف جماالت اختصاص )5(

 املنظمة
 تيسري إقامة الشراكات، يف جماالت األمن الغذائي والتغذية والزراعة والتنمية الريفية، بني احلكومات وشركاء التنمية واجملتمع املدين )6(

 والقطاع اخلاص
 الدعوة واالتصال على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية يف جماالت اختصاص املنظمة. )7(

 


