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 املوجود على هذه الصفحة؛ ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
 وهذه مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
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 األسماك مصايد لجنة
 الثالثة والثالثونالدورة 

 2018يوليو/تموز  13-9روما، 

 2030خطة التنمية المستدامة لعام 

 
 موجز

 
ّ                                                                                            حتّدد هذه الوثيقة عمل منظمة األغذية والزراعة على أهداف التنمية املســـــتدامة مع تركيز خاص على مؤشـــــرات    

       والرصــــــد           باملنهجية        املتصــــــلة               القضــــــايا احلامسة          وهي تعاجل                   الذي ترعاه املنظمة.                         أهداف التنمية املســــــتدامة   من     14     اهلدف 
ً                                                                  وتقدمي التقارير، فضًال عن دور النمو األزرق يف رصد عمليات أهداف التنمية املستدامة وتنفيذها.                    

 اللجنة اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب
 
                                    إن اللجنة مدعوة إلى القيام بما يلي: 
 
  ومن أجل   14                               ّ               ملنظمة واملصــــــــــــــادقة عليها من أجل تبّين البلدان للهدف          من جانب ا              باخلطط املقرتحة       اإلقرار ،          

                                    عملياهتا يف جمال تقدمي التقارير والرصد؛

  اإلحاطة علماً بأن املنظمة تعاجل حالياً املعلومات املقّدمة من األعضـــــــــــاء من خالل االســـــــــــتبيان اخلاص مبدونة   و                                         ّ              ً                      ً           
             ، على أن يتم  1 - ب -  14 و   1 - 6 -  14                                                            الســـلوك بشـــأن الصـــيد الرشـــيد من أجل حتديد عالمات البلدان للمؤشـــرين 
                             حتقيق أهداف التنمية املســـــــــتدامة                                                                تقامسها مع األعضـــــــــاء قبل نشـــــــــرها يف التقرير العاملي بشـــــــــأن التقدم يف جمال

  ؛    2019     لعام 

  مؤشــــــــــــــرات أهــداف التنميــة     عن                                                                 اإلقرار بــالثغرات احلــاليــة جلهــة القــدرات يف البلــدان يف جمــال تقــدمي التقــارير   و                     
                                                                                               املســــــــتدامة، والنظر يف إمكانية توفري الدعم للصــــــــندوق املتعدد اجلهات املاحنة من أجل تنفيذ خطة التنمية لعام 

                                                                         ديد على مصايد األمساك وتربية األحياء املائية املتصلة بأهداف التنمية املستدامة؛       مع التش      2030
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  الفرص املتاحة لتوفري املزيد من ترتيبات التمويل (مثل الشــــــراكات بني القطاعني العام         مناقشــــــة            التشــــــجيع على   و                                                                           
                     ائية، ودعم املبادرات                                     الســــــــــــــتدامة مصــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء امل      2030           ً                واخلاص) دعماً لتنفيذ خطة عام 

ّ                              اليت سوف توّجه البلدان حنو حتقيق مقاصد اهلدف                             من أهداف التنمية املستدامة؛    14          

  اإلحاطة علماً بالدعوة إىل مزيد من اإلجراءات األكثر تكامًال وتعاونيًة لتحقيق أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة،   و                                 ً         ً                                        ً           
                                            ت يف جمال بناء القدرات على امتداد سالسل القيمة                                                   والدور الذي ميكن أن يؤديه النمو األزرق وحتديد اإلجراءا

                                                                                               اخلاصة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية، ويف مجيع أقسام األغذية والزراعة اليت تستهدف استئصال الفقر، 
                                           وحتقيق األمن الغذائي والتغذية وإدارة املوارد؛

  مارات املتصــــــلة بالنمو األزرق يف جمال تنفيذ                                  ُ          اخلربات، مبا يف ذلك قصــــــص النجاح حول الُنهج واالســــــتث      بادل ت  و                                      
                                                            ، وحتقيق مقاصد أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة مبصايد األمساك؛    2030        خطة عام 

  الزرقاء.   ئ      واملراف                                                                 وتوفري املشورة بشأن اقرتاحات منظمة األغذية والزراعة حول املنتدى األزرق          
 
 

 النمو األزرق المؤشرات ودور -2030تحقيق خطة عام  -  ً وال  أ
 
  ،  ً اً       ً    ُ        اســــــتدامًة ال يُهمل أحد                ً        ً   لعامل أكثر ازدهاراً، وســــــالماً و                               ً وأهداف التنمية املســــــتدامة رؤيةً 1      2030             توفر خطة عام   - 1

                                                  ً                                        بنمو قائم على احلقوق، ومنصـــــف وشـــــامل. ويتم الرتويج أيضـــــاً للنمو االقتصـــــادي املطرد، والشـــــامل واملســـــتدام      نعم ي      فيما
                                              وللعمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع.

 
                                     ومع جمموعة من أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة       2030                   ً                      يتســــــــــــــق عمل املنظمة عامًة بشــــــــــــــكل جيد مع خطة عام   - 2

                                           ) ويســــــــــــــاهم يف توفري التوجيهـات واملشــــــــــــــورة للبلـدان   17 و    15 و    14 و    13 و    12 و   8 و   6 و   5 و   2 و   1              (وخباصــــــــــــــة األهداف 
      كذلك،                                           وبرامج مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.    2                                                        بشأن السياسات ذات الصلة وتنمية القدرات، مبا يف ذلك التعميم

ّ                                                            يتّم اإلقرار بشــكل متزايد باألمهية االســرتاتيجية ألهداف التنمية املســتدام                                            ة يف ســالســل القيمة اخلاصــة برتبية األحياء املائية،   
                                       للجنة مصــــــــــــايد األمساك املعنيتني برتبية األحياء           التابعتني                  اللجنتني الفرعيتني                                  ومصــــــــــــايد األمساك واألمساك يف منتديات مثل 

   ، 3                                    التقارير بشــــــــأن أهداف التنمية املســــــــتدامة     وضــــــــع                                           ً           املائية والتجارة باألمساك. وســــــــامهت املنظمة أيضــــــــاً بشــــــــكل كبري يف
                                                                         مثل املنتدى الســـــياســـــي الرفيع املســـــتوى حول التنمية املســـــتدامة، ومؤمتر األمم املتحدة       2017                       ويف األحداث الرئيســـــية عام 

                                                      
 .2030. حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 2015األمم املتحدة،   1

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication 
. دليل مرجعي للفرق القطرية لألمم املتحدة (حتديث مارس/آذار 2030. تعميم خطة التنمية املستدامة لعام 2017جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية،   2

-https://undg.org/wp-content/uploads/2017/03/UNDG [من النسخة اإلنكليزية] 137لصفحة ا). جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية. 2017
Mainstreaming-the-2030-Agenda-Reference-Guide-2017.pdf 

لسياسي الرفيع املستوى املنتدى ا -تقرير األمني العام -. التقدم احملرز على صعيد حتقيق أهداف التنمية املستدامة2017األمني العام لألمم املتحدة   3
 حول التنمية املستدامة، الذي انعقد حتت رعاية اجمللس االقتصادي واالجتماعي. 

E/2017/66. https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/secretary-general-sdg-report-2017--EN.pdf; 
Statistical annex: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/secretary-general-sdg-report-2017--Statistical-Annex.pdf 
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ّ                                               بشأن احمليطات واملؤمتر الرابع حول حميطنا يف مالطا. وّمت اإلقرار يف هذه االجتماعات بأن االقتصاد/النمو األز           رق يشكالن                                               
 4 7 . -  14            وخباصة املقصد     14                     �جني هامني لتحقيق اهلدف 

 
                            مثل مدونة السلوك بشأن الصيد    -                                                                     ومثة اتفاق عام على أنه حينما وحيثما جيري تنفيذ التوجيهات الدولية املتاحة  - 3

                     لطوعية لضـــمان اســـتدامة                                                                                    الرشـــيد، و�ج النظام اإليكولوجي يف مصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية، واخلطوط التوجيهية ا
                                                                                                       مصــايد األمساك صــغرية النطاق يف ســياق األمن الغذائي والقضــاء على الفقر، والرؤية املشــرتكة الســتدامة األغذية والزراعة، 

ّ                      سوف تساهم من دون شّك يف تنفيذ ورصد العديد    -                                                            واالتفاق بشأن تدابري دولة امليناء وغريها مثل النمو األزرق للمنظمة                   
                  التنمية املستدامة.                من مقاصد أهداف

 
 في مجال تنفيذ مقاصد مختارة ألهداف التنمية المستدامة المحرز رصد التقدم -ا    ً ثاني  

 
                               ّ                                           هي إطار متلكه وتوجهه البلدان. وأّما فريق اخلرباء املشــــــــــرتك بني الوكاالت املعين مبؤشــــــــــرات       2030           إن خطة عام   - 4

                                                                                                        أهداف التنمية املســـــتدامة واجملموعة الرفيعة املســـــتوى بشـــــأن الشـــــراكة، والتعاون وبناء القدرات املعنية باإلحصـــــاءات خلطة 
                                           وضـــــــــع وتنفيذ إطار عاملي للمؤشـــــــــرات اخلاصـــــــــة بأهداف  ب     ّ   املكّلفة       اخلرباء        جمموعات   هي  ف  ،     2030                      التنمية املســـــــــتدامة لعام 
ّ                                      . وتتألف اجملموعتان من دول أعضـــــــــــاء، وتضـــــــــــّمان وكاالت إقليمية ودولية بصـــــــــــفة مراقبني.     2030               ومقاصـــــــــــد خطة عام                                      

ّممت بعض الوكاالت الدولية كراعية ملؤشــــــــرات حمّددة، مع مســــــــؤولية مت ّ                 وقد صــــــــُ                                        ّ      تقدمي                  وإقليمية وعاملية ل      وطنية        عملية    كني     ُ
                                   تقارير عن أهداف التنمية املستدامة. 

 
ـــــــــــ            ً وعشرين مؤشراً        لواحد              واملنظمة راعية   - 5      ً مقصداً      230        صل جمموع      ً     مقصداً من أ     169                              ألهداف التنمية املستدامة، لـ

                        وتتمثل مســــــــــــــؤولية الرعاية                                              ، كما أ�ا الوكالة املســــــــــــــامهة يف أربعة أهداف أخرى.   15 و    14 و    12 و   6 و   5 و   2         يف األهداف 
                     ً          كذلك، يشكل الرصد جزءاً من الدعم      .                                                            وطنية وإقليمية وعاملية لتقدمي تقارير عن أهداف التنمية املستدامة       عملية       يف متكني

                                                                                                   اإلمجايل الذي تقدمه املنظمة للدول األعضــــــــــــاء يف جمال دمج أهداف التنمية املســــــــــــتدامة يف خطط التنمية الوطنية لتنفيذ 
                       وبرامج البحث والتنمية.                                           برامج األمن الغذائي، وشبكات األمان االجتماعي

 
            دعم القدرات   و   )  2                                               ) بتوجيه العملية املنهجية لوضــع وتوثيق املؤشــرات؛ ( 1                                ويف هذا الســياق، يقضــي دور املنظمة (  - 6

                    مان قابلية مقارنتها  ض                              مجع البيانات من مصادر وطنية، و   و   )  3                                                        اإلحصائية للبلدان من أجل توليد البيانات الوطنية ونشرها؛ (
   .  ة       والوطني   ة        واإلقليمي   ة      العاملي     يات                                                       نشـــــــرها على املســـــــتوى العاملي واملســـــــامهة يف رصـــــــد التقدم على املســـــــتو   و   )  4           واتســـــــاقها؛ (

            . كما تســــــــــــاهم  1 - ب -  14 و   1 - 7 -  14 و   1 - 6 -  14 و   1 - 4 -  14                          املنظمة راعية ألربعة مؤشــــــــــــرات     إن  ،   14             ويف إطار اهلدف 
                          من التقرير عن حالة املوارد    2     ّ                                        ّ        ، وتوفّر الدعم املنهجي لبعص عناصــــــــــر البيانات. ويوفّر اجلزء  1 - ج -  14               املنظمة يف املؤشــــــــــر 

      ً                                               مزيداً من التفاصيل عن املنظمة وأهداف التنمية املستدامة.      2018                                          السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل لعام 
 
          للتجزئة،                              طابعها املتكامل وغري القابل يف                          طة أهداف التنمية املســـــــــــتدامة  خل      ســـــــــــاســـــــــــية               إحدى امليزات األ       وتتمثل   - 7

ً      ً                 ممّا يتطّلب تقييم النتائج النامجة عن املؤشــــــرات ذات الصــــــلة بشــــــكل مشــــــرتك مبا يتيح حتليًال شــــــامالً لآلثار واملقايضــــــات                                                                    ّ     ّ  
                                                      

4  26843/10986https://openknowledge.worldbank.org/handle/ 
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     ا حتت                                                                                                   بني مســـارات التنمية املختلفة. كما أن املقاصـــد األربعة عشـــر ألهداف التنمية املســـتدامة األربعة، واليت تقع مؤشـــراهت
         هل زمنية        ا ختضع مل                                       ّ                                             رعاية املنظمة مرتابطة بشكل وثيق، وسوف تتطّلب وضع سياسات وتدابري متكاملة لتحقيقها، رغم أ�

        خمتلفة.      ددة حم
 

                                                     ً نسبة األرصدة السمكية ضمن المستويات المستدامة بيولوجياً    -   1 - 4 -  14                           مقصد هدف التنمية المستدامة 
 
                                 األرصــــــــدة الســــــــمكية إىل مســــــــتويات قادرة        إعادة   4 -  14                                            يقيس هذا املؤشــــــــر التقدم احملرز باجتاه حتقيق املقصــــــــد   - 8

ّ                                      على إنتاج احلّد األقصـــــــــى من العائدات املســـــــــتدامة حبلول عام         ّ       ً                             وهو يوفّر وســـــــــيلًة لرصـــــــــد التقدم احملرز والتغيريات    .    2020            
      ً       ً          قياساً مباشراً لالستدامة. م         اك بوصفه                                             يف جمال استغالل وإدارة املوارد العاملية ملصايد األمس

 
ّ                                     وتســــــتخدم املنظمة املؤشــــــر القائم على احلّد األقصــــــى من العائدات املســــــتدامة منذ عام   - 9                 ، وتطلقه كل فرتة     1974                                  

                      جلهة البيانات والقدرات         حمدودية                                                                         ً    ســــــــــــنتني يف التقرير عن حالة املوارد الســــــــــــمكية وتربية األحياء املائية يف العامل. ونظراً إىل 
ّ                                           ّ           ً                                   الفنية، يتّم تقديره على املســــــــــــــتويني اإلقليمي والعاملي، وال يوفّر بالتايل حملًة عامة كاملة عن مجيع البلدان. غري أن     ئ  اد  مب          

ٍ                    تقديرات املؤشـر تطبَّق بشـكل متسـاٍو على الصـعيد الوطين.                               هجيات التقييم اليت تسـتند إليها    ومن ً      بالفعل، يقوم أصـًال عدد   و                  َّ                           
          ّ                                                                                          البلدان، إّما بصــورة مســتقلة أو ضــمن ســياق األجهزة اإلقليمية ملصــايد األمساك، بتقييم حالة األرصــدة الســمكية لديها    من 

ّ                               ولذا، من املرّجح أن تضــــع تقديرات وطنية للمؤشــــر                                                   من دون صــــعوبة كبرية. إمنا قد تواجه بلدان أخرى حتديات    1 - 4 -  14            
              نات والقدرات.                                          خمتلفة على صعيد وضع املؤشر بفعل حمدودية البيا

 
            من خالل توفري    1 - 4 -  14                                                                       وتعتزم املنظمة توســــــــــيع نطاق جتارب البلدان وتعزيز االســــــــــتفادة الوطنية من املؤشــــــــــر   -  10

                                                                                                       التدريب على املنهجيات القابلة للتطبيق يف احلاالت اليت تفتقر إىل البيانات ويف حتديد حالة األرصــــــــــــــدة، وبناء القدرات 
                                                                   صــــــيد، واجلهود والبيانات البيولوجية اليت ســــــوف تســــــاهم يف األجل املتوســــــط يف حتســــــني                          يف جمال مجع البيانات بشــــــأن امل

                          ً                                                                   عمليات تقييم األرصدة، رهناً بتوافر األموال وحيثما أمكن بالتعاون مع األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك.
 

ّ                                                   وتعّد املنظمة اخلطوط التوجيهية لإلبالغ والرصــــــد اخلاصــــــة باملؤشــــــر   -  11                   صــــــف اهليكلي املؤســــــســـــي       واليت ت   1 - 4 -  14   
                                                                                    وضـع املؤشـر باالسـتناد إىل قائمة مرجعية من األرصـدة الوطنية، والبيانات الفوقية الالزمة لرفع     ية                      على الصـعيد الوطين، وكيف

ّ                                 التقارير إىل املنظمة بشأن املؤشر. كذلك، تعّزز املنظمة نظام رصد املوارد السمكية            ً      ً                بوصفه نظاماً عاملياً للمعلومات لدعم   5                                       
                            عملية نشر ورصد حالة األرصدة.

  

                                                      
 http://firms.fao.org/firms/en نظام رصد املوارد السمكية:   5
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                       ة إلى مكافحة الصيد غير                                                               التقدم المحرز في البلدان لجهة درجة تنفيذ الصكوك الدولية الرامي   -   1 - 6 -  14       المؤشر 
                    دون إبالغ ودون تنظيم          القانوني

 
ّ                 دون إبالغ ودون تنظيم الذي قد يقّوض اجلهود الرامية                                                 يشــري هذا املؤشــر إىل أمهية مكافحة الصــيد غري القانوين،  -  12                               

ُ                      إىل حفظ وإدارة األرصـــدة الســـمكية، وحيول دون حتقيق االســـتدامة يف األجل الطويل. وقد ُوضـــعت صـــكوك دولية خمتلفة                                                                          
ّ                                                                                      على مّر الســــــــــــــنوات من أجــل وقف الصــــــــــــــيــد غري القــانوين، دون إبالغ ودون تنظيم بصــــــــــــــورة كفوءة عن طريق الرتكيز        

                         سؤوليات الدول يف تنفيذها.     على م
 

    ً      قســماً يقيس       1995                                                                           ويتضــمن االســتبيان اخلاص مبدونة الســلوك بشــأن الصــيد الرشــيد والصــكوك ذات الصــلة لعام   -  13
                     دون إبالغ ودون تنظيم:        لقانوين                                                                التقدم احملرز كل سنتني يف تنفيذ الصكوك الدولية ذات الصلة بالصيد غري ا

 
  ؛        وتنفيذها      1982                                                      االنضمام إىل اتفاقية األمم املتحدة بشأن قانون البحار لعام  •
  ؛       وتنفيذه      1995                                                 االنضمام إىل اتفاق األمم املتحدة لألرصدة السمكية لعام  •
                                                                         ً              وضـــــــــع وتنفيذ خطة عمل وطنية ملكافحة الصـــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم متشـــــــــياً مع خطة العمل  •

  ؛                           القانوين دون إبالغ ودون تنظيم                      الدولية ملنع الصيد غري
  ؛       وتنفيذه      2009                                                                    االنضمام إىل االتفاق بشأن تدابري دولة امليناء ملنظمة األغذية والزراعة لعام  •
                 واخلطوط التوجيهية       1993                                                                         تنفيذ مســـــــــؤوليات دول العلم يف ســـــــــياق اتفاق االمتثال ملنظمة األغذية والزراعة لعام  •

  . م    العل   ة                             الطوعية للمنظمة بشأن أداء دول
 

                                                        ً                   ىل درجة التقييم الذايت للبلد يف جمال تنفيذ هذه الصــــــــــــــكوك. وبناًء على ردود البلدان            هذا املؤشــــــــــــــر إ      يســــــــــــــتند   و   -  14
       للمؤشــر                                                                                             ً على األقســام ذات الصــلة يف االســتبيان اخلاص مبدونة الســلوك بشــأن الصــيد الرشــيد، ســوف تعطي البلدان عالمةً 

ّ             . ويُعطى لكل صــــــّك وزن يأخذ يف  1        بني صــــــفر و          دون إبالغ                               صــــــك يف مكافحة الصــــــيد غري القانوين                   االعتبار أمهية هذا ال   ُ          
                                   ودون تنظيم والتداخل بني هذه الصكوك.

 
                                 حول تنفيذ االتفاق بشــأن تدابري دولة           حلقات عمل        يف إطار    1 - 6 -  14             نهجية للمؤشــر   امل                     وقامت املنظمة بتجربة  -  15

                              النهائي، اليت تســــــــــتند بشــــــــــكل كامل              نهجية املؤشــــــــــر                                                ّ    امليناء والصــــــــــكوك ذات الصــــــــــلة. وقد ضــــــــــمن هذا األمر أن توفّر م
                                                                                                 ىل االســـتبيان اخلاص مبدونة الســـلوك بشـــأن الصـــيد الرشـــيد، واليت صـــادق عليها فريق اخلرباء املشـــرتك بني الوكاالت املعين  إ

                                                   مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة، عالمات دقيقة للدولة.
 

ّ                                  وّمت مجع اجملموعات األوىل من البيانات القط  -  16                                                          رية مع إطالق االستبيان اخلاص مبدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد  
    1 - 6 -  14                                                                             . وقد مسحت اإلجابات الوطنية على االســــــــــتبيان للمنظمة احتســــــــــاب العالمات القطرية للمؤشــــــــــر     2018     لعام 

ّ                                              واليت ســـــــوف يتم تقامسها اآلن مع البلدان. وســـــــوف حتّدد هذه العالمة األوىل للمؤشـــــــر لكل بلد اخلط القاعدي        للرصـــــــد                                           
                         ألهداف التنمية املستدامة.    6 -  14                                         الوطين، واإلقليمي والعاملي باجتاه حتقيق املقصد 
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                 في الدول الجزرية                       إجمالي الناتج المحلي                                      مصـــــايد األســـــماك المســـــتدامة كنســـــبة مئوية من    -   1 - 7 -  14       المؤشـــــر 
                                     ً                  الصغيرة النامية، وفي أقل البلدان نموًا وفي جميع البلدان

 
                            ً   يفتقر إىل منهجية معرتف هبا دولياً.    ،                        ّ                                الذي يتعلق بالقيمة املتحّولة للموارد البحرية مع مرور الزمن   ،         هذا املؤشــــــــــــــر  -  17

ّ   وســوف يســتند �ج منهجي أّول  ّ                                                 البيانات اليت ّمت احلصــول عليها من خالل نظام احلســابات الوطنية الحتســاب     إىل                           إمجايل              
                           ً    ، جيري وضــــع منهجية أكثر تفصــــيالً مبا                 إمجايل الناتج احمللي    على                                       . إمنا، باإلشــــارة إىل حدود مؤشــــر واحد قائم            الناتج احمللي

ّ                                                          يف ذلك من خالل اجتماع خرباء لضـــــّم تقييم للمجموعة الواســـــعة من العوامل ذات الصـــــلة اليت تســـــاهم يف              إمجايل الناتج                            
               صــول على املوارد     ت احل                                                                             . وهي تشــمل، على ســبيل املثال وليس احلصــر، مصــايد الكفاف، واملصــايد الرتفيهية، واتفاقا    احمللي

                          والدخل والتجارة يف اخلدمات.                 واإلجيار والعمالة
 

ّ                                   ويف سياق التطّورات املنهجية، خططت املنظمة لعقد ثالث   -  18                                     مع الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل           حلقات عمل             
                                             للتشـــاور مع أصـــحاب املصـــلحة بشـــأن العمل الذي جيري         احللقات     هذه         ُ      . وســـوف ُتســـتخدم    2018           ً         البلدان منواً خالل عام 

                                                      ، من أجل املصــــــــــــــادقة على النهج املقرتح وحتديد البلدان لتنفيذ  1 - 7 -  14                               يف جمال وضــــــــــــــع منهجية لإلبالغ عن اهلدف 
                                                   املنهجية على الصعيد الوطين يف سياق البلدان التجريبية.

 
                                         ق إطار قانوني/تنظيمي/ســياســاتي/مؤســســي يعترف                                      التقدم الذي تحرزه البلدان في مدى تطبي   -   1 - ب -  14       المؤشــر 

                                                                           بحقوق مصايد األسماك الصغيرة في الوصول إلى الموارد البحرية ويحمي هذه الحقوق
 

                                       توفري إمكانية وصــول صــغار الصــيادين احلرفيني   ب  -  14ُ                 ّ                              ُوضــع هذا املؤشــر لتتّبع التقدم احملرز على صــعيد املقصــد   -  19
                                                                           هذا املقصد خاص مبصايد األمساك الصغرية النطاق، ويؤكد اإلقرار العاملي بالدور األساسي   و   .                          إىل املوارد البحرية واألسواق

                                الفقر. ومن أجل ضـــــــــــمان احلصـــــــــــول اآلمن              والقضـــــــــــاء على                                              ملصـــــــــــايد األمساك الصـــــــــــغرية النطاق يف حتقيق األمن الغذائي 
ّ                         على املوارد، من الضـــــــــــروري إقامة بيئة متكينية تقّر حبقوق مصـــــــــــايد األمساك الصـــــــــــغري                                     ة النطاق وحتميها. وتتمتع هذه البيئة                                            

                             التمكينية بثالث ميزات رئيسية:
 

  ؛                                            األطر القانونية والتنظيمية والسياساتية املالئمة  ) 1 (
  ؛                                             املبادرات احملددة لدعم مصايد األمساك الصغرية النطاق  ) 2 (
                 نطاق يف العمليات                                                                      اآلليات املؤســـــــســـــــية ذات الصـــــــلة اليت تتيح مشـــــــاركة منظمات مصـــــــايد األمساك الصـــــــغرية ال  ) 3 (

  .         ذات الصلة
 

                           ســـــئلة يف االســـــتبيان اخلاص مبدونة    ة أ     ىل ثالث إ                                                           منظمة األغذية والزراعة هي الوكالة الراعية للمؤشـــــر الذي يســـــتند   و   -  20
              ً البلدان قيمةً      متنح                                                                                    الســلوك بشــأن الصــيد الرشــيد. وحســب ردود البلد على األقســام ذات الصــلة يف هذا االســتبيان، ســوف

  . 1        بني صفر و             للمؤشر ترتاوح 
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                                             ّ   ب وتقدمي التقارير بشـــــأنه، وضـــــعت املنظمة دورة للتعّلم  -  14           تحقيق اهلدف                          ســـــياق دعم البلدان األعضـــــاء ل   ويف   -  21
ّ    ونّظمت   6     لكرتوين  اإل                     يف نوفمرب/تشـــرين الثاين    1 - ب -  14                  ب واملؤشـــر املقرتح له  -  14                     عمل حول اســـتكشـــاف اهلدف       حلقة  

2017    .  
 

ّ                            ، ّمت مجع العالمات الوطنية للمؤشـــر  1 - 6 -  14                وعلى غرار املؤشـــر   -  22     ً                       أيضـــاً مع إطالق االســـتبيان اخلاص    1 - ب -  14  
      مؤشـــــــــر                       ، يتأتى اخلط القاعدي لل 1 - ب -  14                  . إمنا يف حال املؤشـــــــــر     2018                                    مبدونة الســـــــــلوك بشـــــــــأن الصـــــــــيد الرشـــــــــيد لعام 

 ّ                                                                           ّمت دمج اجملموعة الفرعية من األسئلة املتصلة مبصايد األمساك الصغرية النطاق للمرة األوىل.       ، حيث    2016                 من االستبيان لعام 
 

                      على منصـــة مؤشـــرات أهداف    ُ   تُتاح    ســـوف              مع البلدان،   1 - ب -  14 و   1 - 6 -  14                لعالمات للمؤشـــرين  ا      بادل      وبعد ت  -  23
                                      املتحدة حبفظها يف قاعدة البيانات العاملية      األمم    يف         إلحصـــــاءات ا                                                التنمية املســـــتدامة اخلاصـــــة باملنظمة على أن تقوم شـــــعبة 

                               اخلاصة بأهداف التنمية املستدامة.
 

ـــــدما في    -   1 - ج -  14       المؤشـــر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ لة بالمحيطات     على        مصـــادقة  ال                                عدد البلدان التي تحرز تقـ   ّ   تنّفذ                         صـــكوك ذات صـــ
                في اتفاقية األمم                                                          ، من خالل أطر قانونية، وســـياســـاتية ومؤســـســـية، بالصـــيغة الواردة   ها      وتنفيذ    ها     وقبول               القانون الدولي 

                                                                     المتحدة لقانون البحار، لحفظ المحيطات ومواردها واستخدامها المستدام.
 

                                                         ّ                                    رغم أن املنظمة ليســـت الوكالة الراعية، فهي وكالة مســـامهة وقد وفّرت خربهتا للمســـاعدة يف وضـــع املنهجية هلذا   و   -  24
       املؤشر.

 
                                                          ل منتدى األمم املتحدة للمحيطات، كما أ�ا جاهرت مبوقفها بضــرورة                           املنظمة يف هذه العملية من خال       وتســاهم   -  25

ّ                                                   ً                                               أن تتعّدى منهجية املؤشـر املصـادقة من جانب الدول وأن تشـمل أيضـاً تنفيذ الصـكوك ذات الصـلة. وأما املنهجية النهائية        
                          ة أضــــــــافت أســــــــئلة إىل االســــــــتبيان                                                                         املزيد من العمل والتعاون بني الوكاالت العديدة والوكالة الراعية، غري أن املنظم    ّ   فتتطّلب 

           رفع تقرير  ب                                                                              اخلاص مبدونة الســــــــــلوك بشــــــــــأن الصــــــــــيد الرشــــــــــيد لضــــــــــمان أن تكون الدول األعضــــــــــاء يف موقع يســــــــــمح هلا 
               عن هذا املؤشر. 

 
                                                                      مبادرات المنظمة لتنمية القدرات في مجال مؤشرات أهداف التنمية المستدامة

 
                                                   كل أســاســي إىل الســماح للبلدان بوضــع هذه املؤشــرات واإلبالغ                                       يرمي عمل املنظمة يف جمال تنمية القدرات بشــ  -  26

ّ        عنها وفقاً ملنهجيات ومعايري متفق عليها دولياً. وهلذه الغاية، نّظمت املنظ          إقليمية،         عاملية و           حلقات عمل             مة حىت اليوم          ً                               ً                 
          م اإلبالغ،                لكرتوين، وحتـــديـــد نظ                     يهيـــة ودورات للتعلم اإل                              ات للرصــــــــــــــــد الوطين من خالل خطوط توج      ّ          وهي توفّر التوجيهـــ

                                                                                                مبا يف ذلك الرباجميات (االســــتبيانات اخلاصــــة مبدونة الســــلوك بشــــأن الصــــيد الرشــــيد، والســــجل العاملي لألرصــــدة ومصــــايد 
           تكنولوجيات        من خالل                                                                              األمساك)، من خالل اللجوء إىل الشــــــــراكات القائمة (مثل نظام رصــــــــد موارد مصــــــــايد األمساك) و 
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                                                         ل مصـــادر متويل خمتلفة، مبا يف ذلك صـــندوق حتفيزي متعدد االختصـــاصـــات                                    ابتكارية. وجيري دعم هذه األنشـــطة من خال
  .    2017 -    2016            لفرتة السنتني 

 
ّ                            ويف املســـــــتقبل، تنوي املنظمة إقامة برنامج شـــــــامل متعدد اجلهات املاحنة لســـــــّد الفجوات جلهة القدرات يف نظم   -  27                                                               

                                                                وضـــــع واســـــتخدام املؤشـــــرات اخلاصـــــة بأهداف التنمية املســـــتدامة بصـــــورة فعالة.  ب                                  اإلحصـــــاءات الوطنية، والســـــماح للبلدان 
                                         حتقيق مقاصـــــد أهداف التنمية املســـــتدامة املتصـــــلة    يف                                                       وســـــوف يقوم هذا الربنامج مبســـــاعدة البلدان يف رصـــــد التقدم احملرز 

                           لرصـــــــد باالســـــــتناد إىل جودة أعلى                                                                            باجلوع واألمن الغذائي، والزراعة املســـــــتدامة وإدارة املوارد الطبيعية، من خالل حتســـــــني ا
                                                              ً                                    وبيانات تفصـــــيلية. وســـــوف يعمد الشـــــركاء إىل وضـــــع ونشـــــر بيانات أكثر مشوالً وقابلية للمقارنة حول املؤشـــــرات اخلاصـــــة 

              ّ            قائمة على األدلّة لالســـــــتجابة   و        فعالة                                                                    بأهداف التنمية املســـــــتدامة، مبا يتيح هلا تصـــــــميم ســـــــياســـــــات واســـــــرتاتيجيات وطنية
                  التنمية املستدامة.               إىل مقاصد أهداف 

 
 التحديات المتصلة باإلبالغ عن أهداف التنمية المستدامة -ا    ً ثالث  

 
               ، قـــدر اإلمكـــان،     2030                                                                 جيـــب أن تســــــــــــــتنـــد عمليـــات الرصــــــــــــــــد الوطين واإلقليمي والعـــاملي خلطـــة التنميـــة لعـــام   -  28

ٍ  على حٍد                    يدين الوطين والدويل                                                                              على معلومات تنتجها البلدان فقط. ولذا، ينبغي أن تكون آليات اإلبالغ آمنة، على الصـــع      
ّ        ً                                                                        ، من خالل آليات حمّددة جيداً لدفق البيانات. ويتمثل أحد اجلوانب األســـــاســـــية يف قياس التقدم احملرز باجتاه حتقيق     ســـــواء                 

                           ميع أعضــــــــــــــاء املنظمات الدولية،  جل       ينبغي                                                   يف إتاحة معلومات إحصــــــــــــــائية رمسية عالية اجلودة. وبالتايل،       2030          خطة العام 
  ّ   توفّر                                         جتميع املعلومات ألهداف التنمية املســتدامة أن      على                                                       والنظم اإلحصــائية الوطنية وســلطات وطنية أخرى معنية بالعمل 

                         األساسية لإلحصاءات الرمسية.   ئ                         مبا يتماشى مباشرة مع املباد              هذه املعلومات
 

ا على الصــــــــــــــعيــــد الوطين، فيجــــب توفري املعلومــــات على حنو متســــــــــــــق   -  29              التقــــدم احملرز               أن تتيح قيــــاس     على  ّ                                                   أمــــّ
                                                                                                     على الصـــعيدين اإلقليمي والعاملي باجتاه حتقيق املقاصـــد بصـــورة شـــفافة. ومن جهة أخرى، من شـــأن الوكاالت الراعية اليت 

                                                 علومات يف قاعدة البيانات العاملية لشعبة اإلحصاءات يف                                                        جتمع املعلومات وحتفظ البيانات الفوقية أن تنشر وتنسق آخر امل
                                                                                            األمم املتحدة اخلاصة مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة من أجل ضمان اتساق اجملموعات العاملية للبيانات.

 
ً                                                    الكبرية ضـــرورية، حالياً ومســـتقبًال، لضـــمان أن تتوفر بانتظام القدرات البشـــرية واملؤســـســـية ا            االســـتثمارات  و   -  30        لكافية                     ً       

                                                                                               حســـــــبما تتطلبها عملية الرصـــــــد واإلبالغ. كما أن تشـــــــجيع ومتكني املشـــــــاركة والتشـــــــاور يف عملية رصـــــــد أهداف التنمية 
                                                                                                      املســـــــتدامة واإلبالغ عنها قد يزيد ملكية وتأييد هذه العمليات مبا يفضـــــــي إىل مزيد من مصـــــــادر املعلومات ومن البيانات 

                                                           مصـــــادر التمويل غري التقليدية وغري االعتيادية من خالل إعادة ختصـــــيص              ً                        املوثوقة. إضـــــافًة إىل ذلك، ينبغي اســـــتكشـــــاف 
                                                                                               ميزانية احلكومة، ومســــــــــــــامهات القطاع اخلاص مبا يف ذلك اإلبالغ عن األعمال على نطاق املنظمة، أو مبادرات اجملتمع 

                      املدين واملبادرات اخلريية.
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  1      اإلطار 
 
ّ                                         تنّص اخلطوط التوجيهية الصــــــــــــادرة عن شــــــــــــعبة اإلحصــــــــــــاءا                                          ت يف األمم املتحدة على أنه يف غياب البيانات   

                                           ً        اســتخدام بيانات غري رمسية أو تقديرات توضــع وفقاً لنماذج    ،          كاالت راعية                                 ، جيوز للمنظمات الدولية، بوصــفها و        الوطنية
                                                                                                  حمددة لتجميع املؤشرات العاملية، شرط أن تكون العملية شفافة وتتضمن منهجيات متاحة جلميع الشركاء، ومن خالل 

                                                           طاء فرصة التدقيق الكامل للبلدان األعضاء يف بيانات التقديرات.  إع
 
ّ                   وقد حّدد التقرير التجميعي                   الستجابة إىل طلبات    يف ا       لبلدان  ل        ً      ً      ً                 استعراضاً وطنياً طوعياً التحديات العامة     43    لـــ  7     

  :    2030                       الرصد واإلبالغ يف خطة عام 
 

              جتزئة البيانات •
ً                                           ّ           فضـــــــًال عن غياب اخلربة الفنية وعدم توفر املوظفني املدرّبني واملعدات                                    مجع البيانات، وإدارة معاجلتها ونشـــــــرها  •   

                       الضرورية جلمع البيانات.
                                                                                   حشد الدعم املايل والفين للبيانات، مبا يف ذلك وضع منهجيات جلمع البيانات، ورصدها وتقييمها. •

 
               صائية الوطنية:                                                ّ                       كذلك، يلقي التقرير التجميعي الضوء على التدابري املّتخذة لتعزيز القدرات اإلح 
 

                                                            توضيح امللكية املؤسسية للبيانات والرصد ألهداف التنمية املستدامة •
                                                                         استخدام التكنولوجيا لتحسني عملية مجع البيانات وحتليلها وإمكانية احلصول عليها •
                                 إشراك أصحاب املصلحة يف مجع البيانات •
                                                       مصادر بيانات جديدة لتوجيه تنفيذ أهداف التنمية املستدامة      حتديد •
                         شد الدعم من خالل الشراكات ح •

 
                                                                          وترد يف ما يلي حتديات أخرى تواجهها البلدان على صعيد تنفيذ أطر الرصد واإلبالغ:  -  31
 

              غياب البيانات •
                                                              ضرورة أن تنعكس عملية الرصد على حنو مالئم يف خطط العمل وامليزانيات •
                                          حتسني مستويات الشفافية يف عملية اإلبالغ والرصد •

 
      بشـــــأن         ً                                       خاصـــــة نظراً إىل أنه يتم إنتاج وإدارة معظم البيانات                                   ٍ املؤشـــــرات املتصـــــلة مبصـــــايد األمساك حتدياتٍ       تواجه   و   -  32

                                                                                                  الصـــيد اخلاصـــة بأهداف التنمية املســـتدامة خارج النظام اإلحصـــائي الوطين، عادة من جانب مؤســـســـات الوزارة املختصـــة 
                                      البيانات نادرة وكذلك املعلومات العلمية  ف    ات،                          ). وبالنســبة إىل بعض املؤشــر  1 - ب -  14 و   1 - 6 -  14 و   1 - 4 -  14         (املؤشــرات 

                                                                                     املنهجيات الفعالة لتقييم األرصـــــدة على الصـــــعيد القطري، مبا يؤثر مباشـــــرة على البيانات املتاحة                      الضـــــرورية، كما يظهر يف 
                                                   ُ                           ، أو املنهجيات الحتســـــــاب مؤشـــــــر فعال غري موجودة وبالتايل، ُتســـــــتخدم مؤشـــــــرات تقريبية تفضـــــــي  1 - 4 -  14       للمؤشـــــــر 

   ). 1 - 7 -  14 و   1 - 6 -  14                                         إىل سوء مواءمة بني املقصد واملؤشرات (املؤشران 
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                                                                                           كما أن األجهزة اإلقليمية ملصــــــــــايد األمساك واملنظمات اإلقليمية املعنية بإدارهتا تشــــــــــكل جهات فاعلة رئيســــــــــية   -  33

                    ورصــدها واإلبالغ عنها.                                                                                   لتحقيق أهداف التنمية املســتدامة من خالل أدوارها العديدة، مبا يف ذلك حتســني توفر البيانات، 
                                                                                        األجهزة اإلقليميـة ملصــــــــــــــايـد األمسـاك واملنظمـات اإلقليميـة املعنيـة بـإدارهتـا الـدعم الفين والعلمي لبلـدا�ـا     من     ّ         ويوفّر العـديـد

                                                                                                         األعضــــــاء مبا يف ذلك مجع، البيانات واملعلومات وجتميعها وحتليلها. ويرتبط جزء كبري من هذه املعلومات بالبيانات الفوقية 
                       . كذلك، بإمكان التعاون                                                                              وعات البيانات الطويلة األجل اليت ميكنها أن تســــــاهم يف تقييم املؤشــــــر وقياس التقدم احملرز   وجمم

                                                                              ً       ً                        مع املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك ومع اتفاقية البحار اإلقليمية أن يؤدي دوراً أساسياً يف تعزيز االتساق وقابلية 
                                              عتمده البلدان إزاء أطر الرصد واإلبالغ اخلاصة هبا.                             املقارنة على صعيد النهج الذي ت

 
ّ                    نــاجحــًا إىل حــّد بعيــد يف بنــاء الزخم       2017    عــام    يف            الــذي انعقــد  8      ُ                            وقــد اعُترب مؤمتر األمم املتحــدة للمحيطــات  -  34       ً     

                                                                                 من أهداف التنمية املســـــــــــتدامة. لذا، ينبغي لالســـــــــــرتاتيجيات الوطنية أن تبين على هذا الزخم،     14                  من أجل تنفيذ اهلدف 
                                                                                                     مع االســــــــــــــتفادة من االلتزامات الطوعية مبا يف ذلك املوارد، ونتائج احلوارات حول الشــــــــــــــراكات. كذلك، بإمكان التعاون 

                                           ليمية أن يضـــــطلع بدور أســـــاســـــي يف يف تعزيز االتســـــاق                                                          مع املنظمات اإلقليمية إلدارة مصـــــايد األمساك واتفاقية البحار اإلق
                                                                                   وقابلية املقارنة على صعيد النهج الذي تعتمده البلدان إزاء أطر الرصد واإلبالغ اخلاصة هبا.

 
 2030لتحقيق خطة عام  الدعم -النمو األزرق -ا    ً رابع  

 
       ً          ً                                                          ابتكارياً، ومتكامالً ومتعدد القطاعات إزاء إدارة واســــــــتخدام املوارد املائية مبا حيقق                    ً "النمو األزرق" �جاً      يشــــــــكل   -  35

                                                  (االجتماعية، واالقتصـــــــادية والبيئية) مع إمكانية تعجيل       2030                                                النمو الشـــــــامل الذي يســـــــاهم يف الركائز الثالث خلطة عام 
                                            ). وتدرج مشاريع النمو األزرق العديد من الطرق     2018         وآخرون،  Burgess                                        العمليات اخلاصة بأهداف التنمية املستدامة (

                                                                                                 املستخدمة الستخالص مؤشرات أهداف التنمية املستدامة، وتساهم بالتايل على حنو غري مباشر يف رصد أهداف التنمية 
         اإلجراءات          اآلليات و        ينشىء              ً                                                                     املستدامة. إضافًة إىل ذلك، إن تنفيذ مبادرة النمو األزرق لصكوك املنظمة امللزمة وغري امللزمة 

                                                                                                 ً الضــــــرورية لرصــــــد التقدم الذي حترزه الدول األعضــــــاء يف حتقيق أهداف التنمية املســــــتدامة واإلبالغ عنها. وتوضــــــع أيضــــــاً 
ّ                           األنشطة اجلارية واملقّررة للمنظمة حول النمو األزرق يف ما خيّص إطاره االسرتاتيجي يف الفقرات                                   ّ     41 و    40 و    13   إىل     10    من                    

  .COFI/2018/11           من الوثيقة 
 

                  ً                                   ملنظمة أ�ا تشـــــــــكل منصـــــــــًة فعالة لوضـــــــــع برامج باجتاه حتقيق خمتلف         اخلاصـــــــــة با                             وقد أثبتت مبادرة النمو األزرق   -  36
ّ                                                . وهي تشــمل صــكوكاً متجّذرة يف مدونة الســلوك بشــأن الصــيد الرشــيد مثل االتفاق     2030                         األهداف الواردة يف خطة عام      ً                

          رتبط جبميع  ت                             مصـــــايد األمساك الصـــــغرية النطاق، و             مان اســـــتدامة                                                   بشـــــأن تدابري دولة امليناء واخلطوط التوجيهية الطوعية لضـــــ
                                                                                              أهداف التنمية املستدامة اليت تدعم املنظمة البلدان لتحقيقها. وينعكس بعضها يف األمثلة الواردة أدناه.

 

                                                      
8  OCVC_in_depth_analysis.pdf17193https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/ 
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     صلحة   ّ                                                                                         وأّما مكون التجارة الزرقاء يف مبادرة النمو األزرق فيشمل املنتدى األزرق، وهي منصة متعددة أصحاب امل  -  37
    خاص                                                                                           ٍ تعين احلكومة، والصــــــــناعة ومجعيات صــــــــيادي األمساك، واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين مع تركيزٍ 

ُ ُ  ً                   ً          على القطاع اخلاص. وقد يعاجل املنتدى األزرق قضـــــايا تتطلب ُ�ُجاً شـــــاملة ومتســـــقة وحلوالً مشـــــرتكة. و        تشـــــمل         ميكن أن                                                   
                                                        ّ       قيمة األغذية البحرية، واالجتار بالبشـــــــــــر، واالســـــــــــتدامة وآثار تغّري املناخ                                     هذه األخرية ظروف العمل الالئق يف ســـــــــــلســـــــــــلة

ّ                                         اليت هتّدد التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة.       
 

ّ                 القطاعات توّجه العمل االجتماعي                                ً                    وميكن أن يكون املنتدى األزرق حمفزاً إلقامة شـــــراكات متعددة  -  38           واالقتصـــــادي              
                                                                                              والبيئي املباشـــــــــر للرتويج لعمل أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة (القطاع اخلاص، ومنظمات اجملتمع املدين، واملنظمات غري احلكومية 
                                                                                                    واحلكومات) يف جمال حتويل قطاع مصــايد األمساك وتربية األحياء املائية. وســوف يســعى إىل توليد أوجه تآزر بني مبادرات 

ّ                                                               ، والتعّرف إىل الفرص املتاحة لعقد حتالفات اسرتاتيجية مع مبادرات أخرى جارية.                           خمتلف القطاعات/اجلهات الفاعلة         
 

                                                                                              وقد يبين املنتدى األزرق على التجربة اإلجيابية حلوار فيغو، ومشـــروع النظام احلاســـويب ملعلومات تســـويق األمساك،   -  39
                                                   وشبكة املعلومات عن األمساك العاملية وبرامج قائمة أخرى.

 
ّ                                                                             مانة أن يُقّدم شـــــكل املنتدى األزرق واختصـــــاصـــــاته إىل الدورة القادمة للجنة الفرعية املختصـــــة بتجارة         وتقرتح األ  -  40   ُ        

           تنظر فيها.                                    األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك لكي
 

                          الصـــــيد مواقع رئيســـــية لتوليد    ئ                                                               وبوصـــــفها حلقات حامسة األمهية يف ســـــلســـــلة قيمة األغذية البحرية، تشـــــكل مراف  -  41
ُ ُ           ً   قـادرة على حتقيق مزيـد من النمو من خالل اعتمـاد ُ�ُج أكثر مشوليـًة،    ئ     املراف                          قتصـــــــــــــــاديـة واالجتمـاعيـة. غري أن          املنـافع اال                                            

               الصــــــيد الرامية    ئ                                                                                    وخباصــــــة االســــــتدامة البيئية. ولذا، تقرتح املنظمة وضــــــع توجيهات حول أفضــــــل املمارســــــات الدولية ملراف
                                                    اليت تتمتع باالستدامة البيئية، واالقتصادية واالجتماعية.       الصيد   ئ    مراف   -                              إىل االنتقال إىل مناذج النمو األزرق

 
      الصـــيد    ئ ُ                                                                                ويُقرتح أن جتري مناقشـــة مضـــمون وطرق هذه التوجيهات حول أفضـــل املمارســـات الدولية اخلاصـــة مبراف  -  42

                                          الدولية الرئيســــــــية واخلرباء يف فيغو، إســــــــبانيا.    ئ                                                     للنمو األزرق من خالل اجتماع ألصــــــــحاب املصــــــــلحة مع ســــــــلطات املراف
           ُ    القائمة والُنهج                 الصـــكوك الدولية             باالســـتفادة من               أفضـــل املمارســـات                                                ومن املتوقع أن يقوم التطوير الالحق للتوجيهات حول 

ً           املتصــــلة باالســــتدامة االجتماعية (مثالً العمل الالئق، والشــــمولية اجلنســــانية)، واالقتصــــادية (مثًال التجارة،               وتنمية ســــلســــلة                                ً                                                 
ً                                                   القيمة) والبيئية (مثًال االستخدام الكفوء للموارد)، هبدف دجمها يف عمليات املراف           وإدارهتا.    ئ                    

 
                                                                             الزرقاء على أ�ا مبادرة متعددة وكاالت األمم املتحدة مبشــــــــــــــاركة وكاالت مثل منظمة العمل    ئ ف ا  ر      إىل امل  ُ    ويُنظر   -  43

                                                                                الدولية، واملنظمة البحرية الدولية، ومنظمة التجارة العاملية ومنظمة اجلمارك العاملية.
 

     حتقيق   يف   و      األجل         الطويلة                            الصـــــيد قد يســـــاهم يف اســـــتدامتها    ئ                                      ن تنفيذ إطار النمو األزرق يف عمليات مراف أ    كما   -  44
                                                                                            . وتقرتح األمانة عرض هذه التوجيهات على اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد     2030        خطة عام 

           تنظر فيها.    لكي      2019    عام   يف       األمساك 
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                                                               : تعمل املنظمة وشـــــركاؤها يف آســـــيا على وضـــــع نظم غذائية زراعية لألمساك                القضــــاء على الجوع   -   2      الهدف   -  45

    ثار               ورصـــــد وتقييم اآل                على توقع وقياس                                                                          مراعية للتغذية لضـــــمان أن تكون برامج مصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية قادرة 
                                   التغذوية ألنشطة هذه النظم الغذائية.

 
                                   : قام كل من املنظمة وشــــركائها بتطوير                                              القضــــاء على الفقر، وتوفير الصــــحة الجيدة والرفاه   -   3 و   1        الهدفان   -  46

ّ                            اليت ّمت اعتمادها يف كوت ديفوار عام   FTT-Thiaroye      أفران                                           بوصــــــــــــــفها طريقة بديلة بســــــــــــــيطة إمنا فعالة لتدخني       2014    
          ً                                                      ّ                                   األمساك عوضــاً عن الطريقة التقليدية. فهذه األفران حترتق بصــورة أنظف وتتطّلب كمية أقل من اخلشــب للتدخني كما أ�ا 

                                                  ، وتدين حاالت املشــــــــاكل التنفســــــــية، وجودة أفضــــــــل للمنتجات   ّ                                             ً توّلد العديد من املنافع للنســــــــاء: بيئة عمل أكثر صــــــــحةً 
                                  مزيد من الوقت حلضور صفوف حمو األمية.  ّ   توفّر      ً         سعاراً أعلى، و         ً  فرض أيضاً أ     اليت ت

 
ّ                                            : لقد رّكز مكّون ممّول من النرويج يف أحد برامج املنظمة اخلاص مبصـــايد        الجنســـين             المســـاواة بين    -   5      الهدف   -  47     ّ      ّ       

ّ                                      رة بناء ســــــــفن أفضــــــــل وأكثر أماناً حتّل حمّل املراكب غري اآلمنة اليت يســــــــتخدمها أغلبية                         األمساك يف الصــــــــومال على ضــــــــرو     ّ   ً                            
                                  ُ                                                         الصـــــــيادين الســـــــاحليني على نطاق صـــــــغري. وتُبىن الســـــــفن اجلديدة حبســـــــب معايري الســـــــالمة املعتمدة يف املنظمة على يد 

ّ                                الصوماليني، مبا يف ذلك النساء، الذين ّمت اختيارهم الكتساب املهارات اهلامة                    يف جمال بناء السفن.                                  
 

ّ             : إن ميثــاق النمو األزرق الــذي ّمت اعتمــاده يف                             العمــل الالئق والنمو االقتصــــــــــــادي   -   8      الهــدف   -  48             كــابو فريدي                            
                                                                                لتنمية البيئية، واالقتصــادية واالجتماعية للمحيطات. وتشــمل هذه األولويات البحوث يف جمال  ا  ّ           يرّتب أولويات       2015    عام 

             جودة املنتجات               د األمساك، وحتسني                              حرية احملمية، وتعزيز مجاعات مصاي                        القرش، وتنمية املناطق الب                     تغري املناخ، وصون أمساك 
                                     املطاعم، وحتســــني شــــبكات النقل البحري لغرض      لدى                                               كية، ومتكني جمموعات النســــاء من تســــويق أمساكها مباشــــرة  م ســــ  ال

           ل يف اخلارج.                                         ً                          السياحة وتوليد فرص عمل للشباب الذين غالباً ما يرغمون على البحث عن عم
 

      عصــــار  اإل                                             : لقد أدت إعادة بناء أســــطول الصــــيد الفلبيين إثر                                  الصـــناعة، واالبتكار والبنية التحتية   -   9      الهدف   -  49
                                           ً             مركب، إىل بناء سفينة هجينة أكثر كفاءة وأماناً تبقى ملتزمة     30     000    بـ        ً أضراراً          الذي أحلق   و       2013    عام                 الذي ضرب البالد

ّ                             ُ  ّ                          ً بالتصـــــــاميم التقليدية. وهذه الســـــــفينة اجلديدة، اليت تدّرب العمال احملليون على بنائها، ُتصـــــــّنع من األلياف الزجاجية وفقاً                                                  
             ّ                     بتكار الذي يقّلل من اســـــتخدام املوارد                                                                    ّ     ملعايري الســـــالمة املعتمدة يف املنظمة، وليس من اهليكلية اخلشـــــبية التقليدية. وأّما اال

                                حظي بقبول مجاعات الصيادين احملليني.   قد                حيرتم التقاليد و          فما زال
 

                                                      : تعمل املنظمة يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب مع ســــــــتة                         االســــــتهالك واإلنتاج المســــــؤوالن   -    12      الهدف   -  50
ّ                                          بلدان للحّد من الصــيد العرضــي والرتويج ملزيد من ممارســات ا ّ         . ويتطرق املشــروع أيضــاً إىل احلّد من خســائ       املســؤولة     لصــيد             ر                     ً      

                        صيد املرجتع واألضرار يف قعر                                                يش من خالل حتسني إدارة الصيد العرضي والتقليل من امل                             األغذية، ويشجع استدامة سبل الع
ّ            البحر. وهبذه الطريقة، ميكن للمشـــــــــــــروع أن حيّول مصـــــــــــــايد األمساك اليت تســـــــــــــتخدم شـــــــــــــباك اجلّر القاعية إىل                                  ّ        مصـــــــــــــايد                                        

             أمساك مسؤولة.
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ّ                           لقد رّكزت املنظمة انتباهها على احلّد من اســــــــــــــتخدام الوقود املرتبط                        العمل في مجال المناخ:   -    13      الهدف   -  51                           ّ     

                                                    يف تايلند لتوفري العديد من املنافع االقتصـــــــادية والبيئية.           الطبيعية                                                 بالتخفيف من غازات الدفيئة املنبعثة من مصـــــــايد األمساك 
    ُ                      ً      ً                                                   اليت ُأجريت مع القباطنة فهماً حمدوداً للدور اهلام الذي ميكنهم تأديته يف خفض اســــــــــــــتهالك الوقود،                 وأظهرت املقابالت

ّ                                                            وكيف ميكن للممارســـات يف ســـفن الصـــيد بشـــباك اجلّر التايلندية أن تســـاعد الصـــناعة يف خفض انبعاثات غازات الدفيئة،                                         
                    ض بصمتها الكربونية. ي  ختف        وبالتايل 

 
                أكثر من جمرد صـــــــــــون                         أهداف التنمية املســـــــــــتدامة   من     14          يشـــــــــــمل اهلدف                    الحياة تحت الماء:   -    14      الهدف   -  52

                                                                                                  احمليطات من خالل الرتكيز على األشـــــــخاص واجلماعات الســـــــاحلية اليت تعتمد على املوارد البحرية. وبالتايل، إن أنشـــــــطة 
                               من أجـل إقـامـة ومعـاجلـة الروابط بني                                 تطـال مجيع أهـداف التنميـة املســــــــــــــتـدامـة     14                                النمو األزرق للمنظمـة يف إطـار اهلـدف 

           للقضاء على    2                        للقضاء على الفقر، واهلدف    1             ، وخباصة اهلدف     2030                                  وغريه من املقاصد يف خطة التنمية لعام     14     اهلدف 
                             للعمل الالئق والنمو االقتصادي.   8            اجلوع، واهلدف 

 
                                     يد، وتوســــيع نطاق تربية األحياء املائية،                                                              تدعم مبادرة النمو األزرق البلدان مبعلومات عن املســــتويات املثلى للصــــ  و   -  53

                                                                                ً                          والوصـــــــول العادل واآلمن إىل املوارد املائية احلية واألســـــــواق لتحقيق التنمية املســـــــتدامة. إضـــــــافًة إىل ذلك، إن مبادرة النمو 
ّ                                األزرق تدعم عملية بناء القدرات من أجل تنفيذ صــــكوك ملزمة وغري ملزمة ّمت التفاوض بشــــأ�ا مع بلدان أعضــــاء مي      كنها                                                                 

                                                                      ، مبا يف ذلك مدونة الســلوك للمنظمة بشــأن الصــيد الرشــيد، واالتفاق بشــأن تدابري   14                          املســاعدة يف حتقيق غايات اهلدف 
                                                                                                      دولة امليناء، واخلطوط التوجيهية بشأن خطط توثيق املصيد، واخلطوط التوجيهية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية 

             م اإليكولوجي.                                   النطاق واخلطوط التوجيهية بشأن التوسي
 

       مجهورية                                : تطرح املياه يف كل من اجلزائر، و                                        المياه النظيفة واإلصــــــحاح والحياة على األرض   -    15 و   6        الهدفان   -  54
  ّ                                                                  ًّ توفّر تربة ذات نوعية جيدة؛ إمنا يشــكل االســتزراع املائي الزراعي املتكامل حالًّ      عدم        ضــافة إىل     ً  حتدياً إ      وعمان         العربية     مصــر 

                                                                   ُ         ً                             إلنتاج اخلضــــــار، والفاكهة وأغذية أخرى. وميكن هلذا االســــــتزراع أن ينتج أغذية تُزرع حملياً وتكون غنية بالربوتني واملعادن، 
                                              مها املنظمة بني املزارعني، قام املزارعون اجلزائريون                                                           من دون اســـتخدام كثيف للمياه. ومن خالل اجلوالت الدراســـية اليت تنظ

                                                   ّ         ً                  مزرعة تســــتخدم االســــتزراع املائي الزراعي املتكامل، كما تعّلموا طرقاً وتقنيات جديدة من     15       بزيارة             والعمانيون         واملصــــريون 
             بعضهم البعض.

 
                   عهد النروجيي للبحوث     ّ                                : يوفّر برنامج نانســـــن، وهي شـــــراكة بني امل                      الشــــراكات لتحقيق األهداف   -    17      الهدف   -  55

                    ً                                                                                           البحرية واملنظمة، منصـــًة للعديد من البلدان النامية اليت تفتقر إىل البنية التحتية املالئمة من أجل إجراء حبوث حبرية بصـــورة 
                           . كما أن حوار القطاع اخلاص   14                                                            مســـــــــــــتقلة واحلصـــــــــــــول على معلومات هامة وأســـــــــــــاســـــــــــــية لإلبالغ عن إجنازات اهلدف 

                                      ، وتأمل املنظمة العمل مع القطاع من خالل     2030                                  رين أســــــاســــــي لتحقيق خطة التنمية لعام                    مع أصــــــحاب املصــــــلحة اآلخ
                     إقامة املنتدى األزرق. 

 


