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 األسماك مصايد لجنة
 الدورة الثالثة والثالثون

 2018يوليو/تموز  13-9روما، 

: الفرص المتاحة لكي تساهم 2025-2016عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذية 
 األسماك وتربية األحياء المائية في أنماط غذائية صحية وفي تحسين التغذية مصايد

     

 موجزال
  عقتتد األم، املتحتتدة للعمتتل من أجتتل الت تتذيتتة 2016أعلنتتا اعمعيتتة العتتامتتة لدم، املتحتتدة  ي أبريتتل   يستتتتتتتتتتتتتتتا  

(  وعرضتتتتتا إطاراا متماستتتتتو العنابتتتتتر وتدداا بوضتتتتتو  ومرتب اا يذل لمنية من أجل تنفيذ التزامات 2025- 2016)
التنمية املستدامة. وقاما اعمعية العامة لدم، املتحدة املؤمتر الدويل الثاين املعين بالت ذية جنباا إىل جنب مع أهداف 

بتكليف منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصتتتتتتتتتتتتتتحة العاملية باالنتتتتتتتتتتتتتتتاا ي قيادة تنفيذ العقد  بالتعاو  مع بر ام  
نيني. األغذية العاملي والصتتتندول الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األم، املتحدة لل فولة وأبتتتحاة مصتتتلحة  خرين مع

ويدعو بر ام  عمل العقد الدول األعضتتتتتتتتامي إىل تقدا التزامات ق رية تدمدة بالعمل وإقامة نتتتتتتتتبكات عمل لتستتتتتتتتريع 
إحرال التقدم بشتتتتو  مواضتتتتيع تدمدة جما إطار  االت عمل العقد. وتعتج النروي  أول بلد التزم بكقامة نتتتتبكة عمل 

ألغذية املستتتتتتتتتتتتدامة املتوتية من اهي ات واملياه الداخلية ميكن أ  عاملية تتعلق يصتتتتتتتتتتتايد األ اا جما مظلة العقد.  ا
تضتتتت لع بدور حاستتتت، ي ضتتتتما  األمن ال ذائي والت ذية ي العاس  من خالل ا ستتتتذام ي تومني ستتتتبل عي  العديد 

 من األنخاص ور اهذ، ومداخيلذ، ومصادر أغذية م ذية وي املتناول بالنسبة إليذ،.
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 أساسية عن عقد العمل من أجل التغذية معلومات -أولا 
 
 التتتتذج يوجبتتتتا أعلنتتتتا الفتة 1 259 70  القرار 2016 يستتتتتتتتتتتتتتتتتا  أبريتتتتل  1اعتمتتتتدت اعمعيتتتتة العتتتتامتتتتة  ي  -1

 (.2عقد األم، املتحدة للعمل من أجل الت ذية )"العقد" 2025 - 2016
 
ورٌ عا التوبتتتتتتية بكعال  العقد خالل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالت ذية )املؤمتر الدويل الثاين( ي  و مج تشتتتتتترين  -2

الذج انتكا ي استضا تا منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واعتمد إعال  روما عن الت ذية  2014الثاين 
من  60ت واسعة الن ال ي  ال السياسات  وإطار العمل املرا ق لا الذج حيدمد الذج يضع عشرة التزاما 3)إعال  روما(

 .4ا جراميات املوبى هبا
 
هلدف تدمد من  ابكدراجذاين  بالتزامات املؤمتر الدويل الث 2015وستتتتتتتتتتتلمما اعمعية العامة لدم، املتحدة ي عام  -3

نة وتعزيز قضتتامي على اعوع وتو ا األمن ايتمثل ي "ال 2030أهداف التنمية املستتتدامة ي خ ة عام  ل ذائي والت ذية اهستتم
 ة املستدامة األخرى.(  وإدراجذا كذلو لشواغل متصلة بالت ذية ي أهداف التنمي2الزراعة املستدامة" )اهلدف 

 
والزراعة نظمة األغذية الذج أعلنا يوجبا العقد  بتكليف م 259 70وقاما اعمعية العامة  من خالل القرار  -4

ر ام  األغذية العاملي والصتتتتتندول ( ا نتتتتتراف على تنفيذ العقد  بالتعاو  مع ب1ومنظمة الصتتتتتحة العاملية بالقيام يا يلي: )
االستتتتتتتتعا ة بلليات التنستتتتتتتيق مثل ( ووضتتتتتتتع بر ام  عمل للعقد ب2الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األم، املتحدة لل فولة؛ )

ر مع املنظمتتات واملنتتتديتات التدوليتتة التدائمتتة املعنيتتة بتالت تتذيتة وعنتتة األمن ال تتذائي العتتاملي  وبتالتشتتتتتتتتتتتتتتتاو عنتتة األم، املتحتتدة 
ملتحدة من أجل إبالغ اعمعية ا( وإبتتتتتتتدار تقارير  تات الستتتتتتتنتني يستتتتتتتتعني هبا األمني العام لدم، 3وا قليمية األخرى؛ )

 العامة لدم، املتحدة بشو  تنفيذ العقد.
 
من  5  متا بتتتتتتتياغة بر ام  عمل العقد259 70ومتانتتتتتتتياا مع التوجيذات الصتتتتتتتادرة عن اعمعية العامة ي قرارها  -5

خالل عملية نتتتتاملة وتعاو ية تضتتتتمنا أربع مناقشتتتتات مبانتتتترة مع األعضتتتتامي. ونتتتتاركا بنشتتتتا   لية ا تمع املدين و لية 
 إلكتو يتني.  ي مشاورتني ال ذائيالق اع اخلاص ي ما يتعلق بلجنة األمن 

 
ويتيح العقد عميع أبتتتتتتتحاة املصتتتتتتتلحة  ضتتتتتتتمن اهلياكل القائمة واملوارد املتاحة   ربتتتتتتتة  ريدة  ات مذلة لمنية  -6

  تدمدة من أجل تعزيز تضا ر اعذود لتنفيذ التزامات املؤمتر الدويل الثاين وأهداف التنمية املستدامة املتصلة بالت ذية.

                                                      
 .  https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259 -A/RES/70/259الوثيقة   1
2  https://www.un.org/nutrition/home 
3  ml542a.pdf-http://www.fao.org/3/a 
4  mm215a.pdf-http://www.fao.org/3/a 
5  .bs726e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
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  وستتتتتتتتتتتتتيحيلا األمني العام لدم، املتحدة إىل اعمعية العامة خالل 6ي األول عن العقدوقد بتتتتتتتتتتتتتدر التقرير املرحل -7
 دورهتا الثا ية والسبعني.

 
 وسائل تنفيذ عقد العمل من أجل التغذية -اثانيا 

 
ات إطار العمل يشتتتتتتمل بر ام  عمل العقد ستتتتتتتة  االت عمل مواضتتتتتتيعية نتتتتتتاملة ومتاب ة  تستتتتتتتند إىل توبتتتتتتي -8

 أهداف التنمية املستدامة  وهي:وتتمانى مع 
 

 إقامة  ظ، غذائية مستدامة وقادرة على الصمود من أجل  ظ، غذائية بحية؛ )أ(
 وإقامة  ظ، بحية متناسقة تو ر ت  ية ناملة  جراميات الت ذية اعوهرية؛ )ة(
 وتو ا احلماية االجتماعية والتثقيف الت ذوج؛ )ج(
  ذية؛والتجارة واالستثمار لتحسني الت )د(
 وهتيئة البيئات اآلمنة الداعمة للت ذية لدعمار مجيعاا؛ )ه(
 وتعزيز احلوكمة واملساميلة ي حقل الت ذية. )و(

 
 وتتضمن وسائل تنفيذ العقد من خالل بر ام  عملا ما يلي: -9
 

اخلابتتتتتتتتة باملؤمتر لتزاماهتا تقدا الدول األعضتتتتتتتتامي إىل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصتتتتتتتتحة العاملية ال )أ(
وتة لمنياا للعمل ي سيال السياسات الدويل الثاين اهدمدة والقابلة للقياس والقابلة للتحقق واملناسبة واملوق

 ملصلحة املعنيني؛االوطنية اخلابة بالت ذية واملتصلة هبا  وباحلوار مع طائفة واسعة من أبحاة 
متصتتتتتتتتتتتتتتلة بالت ذية  لدا  تركز على  ال عمل تدمدةوإقامة نتتتتتتتتتتتتتتبكات عمل  أج اجمادات غا ر ية للب )ة(

 وهتدف إىل تعزيز التعاو  ي  ال العمل بشو  الت ذية؛
ات وتشتتتتتتتتتتتتتتجيع التعاو  وعقد منتديات للتخ يط وتبادل املعارف وا قرار بالنجا  والتعبا عن التحدي )ج(

 ما بني أبحاة املصلحة املعنيني؛ ي
 فيذ السياسات والجام  الوطنية.وحشد املوارد املالية لدع، تن )د(

 
  أبتتبحا الجاليل وإكوادور أول بلدين 2017وخالل مجعية الصتتحة العاملية الستتبعني الع ا عقدت ي مايو أيار  -10

  7يتعذمدا  بالتزامات طموحة وملموسة كجزمي من العقد.
 

د هبتا ي متا يتعلق بعقتتد الت تتذيتة خالل  -11 مؤمتر القمتتة العتتاملي لدغتذيتة التذج ا عقتتد وتضتتتتتتتتتتتتتتمنتتا االلتزامتات املتعذتتم
  متوياَل تلياا من جا ب عدد من البلدا   مثل  على ستتتتتتتتتتتتتتبيل الذكر 2017ميال و  إي اليا  ي  و مج تشتتتتتتتتتتتتتترين الثاين  ي
  8احلصر  كوت ديفوار والسلفادور واهلند ومدغشقر والنيجر و يجايا ولامبيا. ال

                                                      
6  http://undocs.org/A/72/829 
7  https://extranet.who.int/nutrition/gina/en/commitments/summary. 
8  /milan-2017-summit-nutrition-global-release-https://nutritionforgrowth.org/press 

http://undocs.org/A/72/829
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  عن إ شتتتتتتتتتتتتتتامي نتتتتتتتتتتتتتتبكة عمل عاملية معنية 2017 ات الذج ا عقد ي مايو أيار وأعلنا النروي   ي مؤمتر اهي -12
  جما مظلة العقد وكمتابعة 9باألغذية املستتتتتتتتتتتتتتتدامة املتوتية من اهي ات واملياه الداخلية لتحقيق األمن ال ذائي والت ذية

 من القس، الرابع(. 24إىل  21مبانرة ألهداف التنمية املستدامة )ا ظر الفقرات من 
 

وخالل املؤمتر العاملي املعين باألمراض غا الستتتتتتتتتتتتتتارية الذج ا عقد ي مو تيفيديو  أوروغواج  ي أكتوبر تشتتتتتتتتتتتتتترين  -13
  أعلن عن إ شتتتامي نتتتبكتني إقليميتني إضتتتا يتني  واا: نتتتبكة العمل ي األمريكيتني بشتتتو  بيئات األغذية 10 2017 األول

 السمنة لدى األطفال ي اهيط اهلادئ  تستضيفذا  يجي.الصحية  تقودها نيلي  ونبكة العمل للقضامي على 
 

  ي استتتتتضتتتتا ة 2016وانتتتتتكا منظمة األغذية والزراعة مع منظمة الصتتتتحة العاملية  ي ديستتتتمج كا و  األول  -14
وا صب  11الندوة الدولية عن  ظ، األغذية املستدامة ألمنا  غذائية بحيمة وت ذية تسمنة ي روما جما مظلة عقد الت ذية.

تركيز هذه الندوة على السياسات والتدابا على جا يب العرض وال لب ب ية ليادة الوبول إىل  ظ، غذائية بحية؛ ومتكني 
املستذلكني من اختيار  ظ، غذائية بحية؛ والتدابا لتعزيز املساميلة والقدرة على الصمود وا  صاف ضمن  ظام األغذية. 

األ اا وتربية األحيامي املائية  مثال من خالل تبادل التجارة الق رية عن التوي  وتناولا عدة جلستتتات ق اعي مصتتتايد 
 الستذالا األ اا  وجتذيز األ اا وتسويقذا  والنظر إىل مصايد األ اا باعتبارها  شاطاا اقتصادياا رئيسياا.

 
اد والتحديات ا قليمية لنظ،   إىل تقيي، األبع12وبا ضتتتتتتتتتتتتتتا ة إىل  لو  بادرت ية  دوات إقليمية للمتابعة -15

نة  وعرضتتتتا الستتتتمات الرئيستتتتية لنظ، األغذية ي األقالي، التابعة هلا وكيفية  األغذية املستتتتتدامة من أجل  ظ، غذائية تستتتتم
توثاها ي النظ، ال ذائية؛ وحدمدت عمليات وجتارة الستتتتتتتياستتتتتتتات ا قليمية ملعاعة الت ذية من خالل م  قائ، على  ظ، 

 متخضا عن وضع إجراميات ي  ال السياسات متانياا مع إطار عمل املؤمتر الدويل الثاين وبر ام  عمل العقد.األغذية؛ و 
 

 ئية الصحيةمساهمة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في النظم الغذا -اثالثا 
 

العاس والعبمي العاملي  تشتتتتتتتتتتتكل العادات ال ذائية الستتتتتتتتتتتيئة عامل اخل ر الثاين املستتتتتتتتتتتؤول عن حاالت الو يات ي -16
خ ااا جرامي نتتتتتتتتتتتتتتكلني أو أكثر من ستتتتتتتتتتتتتومي  عبئاا ي املائة من البلدا  تواجا  88ويبنيم تقرير الت ذية العاملي أ   13للمرض.

الت ذية. وهكذا   ك  العاس ال يستتتتتتتتتتتتتتا ي االجتاه الصتتتتتتتتتتتتتتحيح لبلوغ ال ايات العاملية املتعلقة بالت ذية. وي الكثا من  ظ، 
العديد من على  يتعذراألغذية امل ذية الع تشتتتتتتكل  ظاماا غذائياا بتتتتتتحياا أو  ال تتوا رائدة ي وقتنا احلاضتتتتتتر  األغذية الستتتتتت
  .احلصول عليذا األنخاص

                                                      
9  /network-https://nettsteder.regjeringen.no/foodfromtheocean/action 

10  report.pdf?ua=1-conference/montevideo-ncd-http://www.who.int/conferences/global 
11  /symposium/ar-nutrition-systems-food-http://www.fao.org/about/meetings/sustainable 

o.org/documents/card/en/c/I9025ENhttp://www.fa 
 11-10(  وبالنستتتتتبة إىل  ستتتتتيا واهيط اهلادئ )با كوا  2017ستتتتتبتمج أيلول  7-5بالنستتتتتبة إىل أمريكا الالتينية والبحر الكارييب )ستتتتتا  ستتتتتلفادور    12

 5-4(  وبالنسبة إىل أوروبا و سيا الوس ى )بودابسا  2017 و مج تشرين الثاين  17-16(  وبالنسبة إىل أ ريقيا )أبيدجا   2017 و مج تشرين الثاين 
 (.2017ديسمج كا و  األول  12-11(  وبالنسبة إىل الشرل األدىن ومشال أ ريقيا  )مسقط  2017ديسمج كا و  األول 

http://www.fao.org/about/meetings/sustainable-food-systems-nutrition-symposium/regional-symposia/ar/ 
13  Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and 

metabolic risks or clusters of risks, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. 
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(17)32366-8.pdf. 

http://www.fao.org/about/meetings/sustainable-food-systems-nutrition-symposium/ar/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/I9025EN
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ضتتتمن إطار العقد ميكن أ  يقود العاس او الو امي وعملية املنحى ووتاة ستتتريعة ات أ  بذل جذود  ات أولوي الم إ -17
الع اعتمدهتا مجعية الصتتتتتتتتتتتتتتحة  2025جبميع التزامات املؤمتر الدويل الثاين  وجمقيق غايات الت ذية العاملية الستتتتتتتتتتتتتتا لعام 

لة بالت ذية الواردة   واملقابد  ات الص15  وال ايات العاملية املتعلقة باألمراض غا السارية املتصلة بالنظام ال ذائي14العاملية
 .2030ي خ ة عام 

 
  التزما الدول األعضتتتتتتتتتتامي ي إعال  روما "بتعزيز  ظ، األغذية املستتتتتتتتتتتدامة عن طريق املؤمتر الدويل الثاينوخالل  -18

الوبول على مدار العام إىل  ومتكنيوضع سياسات عامة متسقة  من ا  تاج إىل االستذالا  عج الق اعات  ات الصلة 
 16ليب االحتياجات الت ذوية للناس وتعزل النظ، ال ذائية الصحية املومو ة واملنومعة".أغذية ت

 
عرض نامي توا ق اآلرامي و وعلى العموم  ستتتتتتتتتتتتتتاعدت الندوة الدولية والندوات ا قليمية اخلمة ي إ كامي الوعي وب -19

أل اا وتربية األحيامي ع مصتتتتتتتتايد اأمثلة عملية بشتتتتتتتتو  استتتتتتتتتخدام م  قائ، على  ظ، األغذية  يا ي  لو من خالل ق ا 
 املائية  من أجل جمسني الت ذية.  على سبيل املثال:

 
خالل الندوة االقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب  مستتتتتتتولة تشتتتتتتتجيع االستتتتتتتتذالا   عرضتتتتتتتا باو )أ(

 17املستدام لد اا ي املدارس؛
آلستتتتتيا واهيط اهلادئ  عرضتتتتتاا بشتتتتتو  "استتتتتتدامة خالل الندوة االقليمية   WorldFishقدمما منظمة و  )ة(

النظ، ال ذائية الصتتتتتتتتحية: دور مصتتتتتتتتايد األ اا ال بيعية وتربية األحيامي املائية لتحستتتتتتتتني الت ذية ي  تة 
ستتتبل عي  العديد تومني ت على املستتتااة املذمة لق اع مصتتتايد األ اا ي "  وأكدم 2015بعد عام  ما

 18؛بالنسبة إليذ، ومصادر أغذية م ذية وي املتناولمن األنخاص ور اهذ، ومداخيلذ، 
وخالل الندوة االقليمية ألوروبا و ستتتتتيا الوستتتتت ى  تشتتتتتاطرت النروي  والجت ال بارستتتتتاهتما اعيدة بشتتتتتو   )ج(

 19األغذية املستدامة املتوتية من اهي ات.
 

بيئياا واجتماعياا  أ  تضتتتتتتتت لع بدور حاستتتتتتتت، وميكن ملصتتتتتتتتايد األ اا  إ ا ما و دعمذا وتنميتذا ب ريقة رنتتتتتتتتيدة  -20
معاعة مجيع أنتتتتتتتتتتتتتتكال ستتتتتتتتتتتتتتومي الت ذية.  األ اا تو ر مصتتتتتتتتتتتتتتدراا  ريداا للجوتينات العالية اعودة والفيتامينات واملعاد   ي

األستتتاستتتية. ويشتتتكل ق اع مصتتتايد األ اا وتربية األحيامي املائية مصتتتدراا هاماا للدخل وستتتبل العي  للعديد من ا تمعات 
  21وميكن أ  يكو  لدغذية املتوتية من اهي ات أكج األثر على  قص امل ذيات الدقيقة. 20اهلية.

                                                      
14  /2025/en-target-http://www.who.int/nutrition/global 
15  targets/en-tools/definition-http://www.who.int/nmh/ncd 
16  .ml542a.pdf-http://www.fao.org/3/a 
17  -las-en-pescado-de-responsable-consumo-el-promoviendo-educa-https://www.slideshare.net/ExternalEvents/pesca

escuelas-per/1. 
18  bt729e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
19  http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/reu/europe/documents/events2017/FNsymp/Programme_en.pdf 
20  i5555a.pdf-http://www.fao.org/3/a 
21  i3844a.pdf-ww.fao.org/3/ahttp://w 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/reu/europe/documents/events2017/FNsymp/Programme_en.pdf
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حيطات والمياه الداخلية مستدامة المتأتية من المالشبكة العمل العالمية بشأن األغذية  -رابعاا 
 لتحقيق األمن الغذائي والتغذية

 
ناقشتتتتات بشتتتتو  الستتتتياستتتتات املتعلقة باألغذية والت ذية. وبا ضتتتتا ة إىل ال تدرج األغذية املائية على الدوام ي امل -21

 لو   ك  الستتتتتتتتياستتتتتتتتات الوطنية اخلابتتتتتتتتة يصتتتتتتتتايد األ اا وتربية األحيامي املائية تركز ي أغلب األحيا  على استتتتتتتتتدامتذا 
ية املثلى. ولذلو  قرمرت البيولوجية وكفاميهتا االقتصتتتتتتتتتتتتتتادية بدالا من أ  تركز على دورها ي ضتتتتتتتتتتتتتتما  األمن ال ذائي والت ذ

ستتتتتتتتدامة املتوتية من اهي ات واملياه الداخلية لتحقيق األمن ال ذائي املالنروي  إقامة نتتتتتتتبكة العمل العاملية بشتتتتتتتو  األغذية 
مصتتتتتتتتتتتتتتتايتد األ تاا وتربيتة األحيتامي املتائيتة   اوقيتادهتتا هبتدف ليتادة اآلثتار الت تذويتة الع ميكن أ  حيقمقذتا ق تاعت 22والت تذيتة 

 23العقد. إطار  ملتابعة املؤمتر الدويل الثاين من أجل التوبل إىل  ظ، غذائية بحية ي سااة اراا  ربةبباعت
 

أ  تؤديا األغذية املتوتية  للبلدا  لتستتليط الضتتومي على الدور احلاستت، الذج ميكن وستتتتيح نتتبكة العمل هذه منجاا  -22
ياستتتتتتتتتي وتبادل املعارف واملمارستتتتتتتتتات ئي والت ذية  وإثارة االهتمام الستتتتتتتتتمن اهي ات واملياه الداخلية ي كفالة األمن ال ذا

م ذية و منة ومستتتتتتتتتتدامة   اعيدة  وعرض النجاحات والتحديات  والعمل من أجل ليادة ا  تاج واستتتتتتتتتتذالا أغذية مائية
 اسات.يا السيهبدف جمسني  ظ، األغذية والنظ، ال ذائية والت ذية للجميع ي ماية امل اف من خالل ت 

 
ميثل أعضتتتتامي نتتتتبكة العمل و ي ما يتعلق بعدد البلدا  الع تستتتتت يع اال ضتتتتمام إىل نتتتتبكة العمل.  وال يوجد حد   -23

ذية. والعضتتتتوية  يذا مفتوحة أمام الولارات أو غاها من املؤستتتتستتتتات العامة الوطنية الع ت  ي  االت العمل املتصتتتتلة بالت 
لمة لدم  العمل وموابتتتلتا. بلد مشتتتارا لضتتتما  املشتتتاركة املتعددة الق اعات الالعامة أو أكثر من كل ة ولارة أو مؤستتتستتت

و عن طريق اقتا   االت وتلتزم البلدا   عندما تصتتتتبح أعضتتتتامي  باملشتتتتاركة النشتتتت ة ي أ شتتتت ة نتتتتبكة العمل  يا ي  ل
 عمل ودع، عملية التنفيذ.

 
يوليو  متول ي روما. وجيول للبلتدا   5ومن املقرر ا عقتاد االجتمتاع الر ي األول لشتتتتتتتتتتتتتتبكتة العمتل يوم اخلمية   -24

الراغبة ي اال ضتتتتتتتتمام إىل نتتتتتتتتبكة العمل وحضتتتتتتتتور اجتماعذا األول االتصتتتتتتتتال بولارة التجارة والصتتتتتتتتناعة مصتتتتتتتتايد األ اا 
 24النروي . ي

                                                      
22./network-http://nettsteder.regjeringen.no/foodfromtheocean/action   
كات لقد تزايد عدد األ شتتتتتت ة املتعلقة بقضتتتتتتايا األمن ال ذائي والت ذية  ات الصتتتتتتلة يصتتتتتتايد األ اا وتربية األحيامي املائية. وهي تشتتتتتتمل وضتتتتتتع نتتتتتتب  23

ملستتاعدا  لكلتا ا ومشتتاريع جامعة ي إدارة مصتتايد األ اا وإدارة التنمية االقتصتتادية واالجتماعية على حد ستتوامي. ولذلو تقرمر أ  يتوىل املديرا  العاما 
 من أجل تعظي، أوجا التللر والتعاو  والتقليل من االلدواجية وإمكا ية التداخل. تاملبادراا دارتني ا نراف بشكل مشتا على هذه 

24  /2018-http://nettsteder.regjeringen.no/foodfromtheocean/rome 

http://nettsteder.regjeringen.no/foodfromtheocean/action-network/

