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 موجز

بها منظمة األغذية والزراعة بشطط ق قضططايا ت ير  ضططعلعتقدم هذه الوثيقة لمحة عامة عن األعمال التي ت
ما يتعلق بمصطططايد األسطططماي وتربية األحيائ المائيةع فضطططال عن العمل على عدد من القضطططايا  المناخ في

صيد العرضي والتلوث المائي. ويرد وصف معلى التنوع البيولوجي والحد من ال لمحافظةالبيئيةع مثل ا
ما يتعلق بتقييم آثار ت ير المناخ عالمياً وإقليمياًع مع  عمل المنجز فيلعدد من اإلجرائاتع وال سططططططيما ال

اتفاقية التنوع البيولوجي بشططططط ق األنواع المهددة في التجارةع والمفاوضطططططات الدولية التي عقدت لالتفا  
أو المفقودة أو  المتروكةصطططيد العرضطططي ومعدات الصطططيد معلى المعايير وأفضطططل الممارسطططات بشططط ق ال

تقططدم هططذه الوثيقططة إفططادة عن العمططل المعيططار  في إطططار وع وإجرائات التعططامططل مع الملوثططات. المهملططة
االسطططتجابة لتوصطططيات اللجنة لمعالجة المسطططائل المذكورة أعالهع وبشططط ق تقديم الدعم المبانطططر للبلداق من 

 خالل المشاريع الميدانية.
عمل عن العمليات  وثيقةتحتو  على معلومات إضطططافية  ات صطططلة:  التي التالية وثائقالوتكمل التقرير 

ية ) ية واإلقليم عالم قوو(ع COFI/2018/8ال ناخ )ثي قوو(ع COFI/2018/Inf.23ة معلومات عن ت ير الم  ةثي
 ةثيقوو(ع COFI/2018/Inf.28(ع وعن التنوع البيولوجي )COFI/2018/SBD.22فنية عن آثار ت ير المناخ )

ب نواع  التجارة الدولية(ع واتفاقية COFI/2018/SBD.20)لدورة لجنة مصطططايد األسطططماي معلومات أسطططاسطططية 
صططططططيد العرضططططططي للثدييات م(ع والCOFI/2018/Inf.12) باالنقراضالمهدّدة  البرية الحيوانات والنباتات

(ع وأفضل COFI/2018/Inf.26صيد المرتجع )مصيد العرضي والم(ع والCOFI/2018/SBD.19) البحرية
المتروكة أو المفقودة أو  معدات الصيدو(ع COFI/2018/Inf.27الصيد بشباي الجّر ) لعملياتالممارسات 

( COFI/2018/Inf.30(ع و)COFI/2018/Inf.25(؛ والطططططوثطططططائطططططق )COFI/2018/Inf.24) الطططططمطططططهطططططمطططططلطططططة
 الجزيئطططات البالسططططططتيكيطططةمعلومطططات عن  ووثيقطططة( COFI/2018/SBD.18(ع و)COFI/2018/SBD. 17و)
(COFI/2018/Inf.17ع) في مصايد األسماي وتربية األحيائ المائية الجزيئات البالستيكيةفنية عن  ووثيقة 
(COFI/2018/SBD.21.) 
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 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب اللجنة

 :اللجنة مدعوة إلىإّن 

  ما بين الدورتين بشططط ق ت ير المناخ التعليق على العمل الذ  اضطططعلعه بال خالل الفترة الفاصطططلة
إدارة مصايد األسماي وتربية األحيائ وتقديم التوجيهات بش ق األنشعة المقبلة التي ستضعلع بها 

أجل معالجة االسططتجابة اثار ت ير المناخ وايادة  المائية لتعزيز الدعم المقدم للدول األعضططائ من
 اتفا  باريس.طموح مساهماتها المحددة وطنيا من أجل تنفيذ 

 تقديم التوجيهات لمبادرة منظمة األغذية والزراعة بشطط ق منصططة التنوع البيولوجيع والمسططاعدة و
على صطططياغة أهدافها المشطططتركة بين القعاعات و ات الصطططلة بمصطططايد األسطططماي وتربية األحيائ 

 .المائية
 التجارة الدوليةواتفاقية التعليق على فعالية تنفيذ مذكرة التفاهم بين منظمة األغذية والزراعة و 

ع وتقديم المشورة 2006التي ُوقعه في عام  باالنقراضالمهدّدة  البرية ب نواع الحيوانات والنباتات
بش ق التحديات المتعلقة باختالف االتصاالت بش ق حالة األنواع المائية المست لة تجارياًع بما في 

 باالنقراضالمهدّدة  البرية ب نواع الحيوانات والنباتات التجارة الدوليةما يتعلق باتفاقية   لك في
وتقييمات القائمة الحمرائ لالتحاد الدولي لحفظ العبيعة والموارد العبيعية واإلبالغ عن أهداف 

 أيشي التي حددتها اتفاقية التنوع البيولوجي.
 حة في تعوير النظر في نتائج ثالث حلقات عمل للخبرائ بشطططط ق خاسططططتخدام أفضططططل العلوم المتاو

( وتقديم COFI/2018/Inf.27وتعزيز أفضطططططل الممارسطططططات في عمليات الصطططططيد بشطططططباي الجّرخ )
توصططططططيات بشطططططط ق دور منظمة األغذية والزراعة في تعوير خعوط توجيهية بشطططططط ق أفضططططططل 

 الممارسات في مجال الصيد بشباي الجّر.
 الثدييات البحرية في نفو تقليل اإلحاطة علما بتقارير حلقة عمل الخبرائ عن وسططططططائل وطر  و 

صطططيد المرتجع م( والتقييم العالمي للCOFI/2018/SBD.19عمليات الصطططيد وتربية األحيائ المائية )
 ( وتقديم توجيهات بش ق إجرائات إضافية.COFI/2018/Inf.26من مصايد األسماي البحرية )

 وصططياتها بما في  لك الترحيب ب عمال المشططاورة الفنية بشطط ق وسططم معدات الصططيد والنظر في تو
 اتالموافقة على الخعوط التوجيهية العوعية بشطط ق وسططم معدات الصططيد وتقديم مزيد من التوجيه

ع المهملةأو المفقودة أو  المتروكةمعدات الصطططيد  لعمل منظمة األغذية والزراعة المسطططتمر بشططط ق
 التوجيهية.بما في  لك التعوير المقترح لبرنامج عالمي نامل لدعم تنفيذ الخعوط 

 تقديم توصططططيات بشطططط ق الدور والونائف المناسططططبة التي ينب ي أق تضططططعلع بها منظمة األغذية و
والزئبق  الجزيئات البالسطططططتيكيةوالزراعة لمعالجة القضطططططايا  ات الصطططططلة بالتلوث )بما في  لك 

ية لحماية ميثيل الزئبق والملوثات( والتدابير  ات الصطططططلة بسطططططالمة األغذية واإلدارة البيئثنائي و
 موارد مصايد األسماي وتربية األحيائ المائية.

 تقديم توصططيات بشطط ق المجاالت واألنشططعة المواضططيعية الحالية واإلضططافيةع بما في  لك النقاط و
السططططططاخنة اإلقليميةع والتعاوق اإلقليمي وفرا الشططططططراكاتع والتعاوق بين الوكاالت ومبادرات 

 .أصحاب المصلحة المتعددين
 المشورة بش ق الدعم المستقبلي والتمويل المحتمل من خارج الميزانية لبرنامج العمل.تقديم و 
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 ةمقدم -أولا 
 
فق قادة العالمع بمن في  لك قادة مجموعة العشطططرينع على أق خت ير المناخ هو أحد أكبر واي -1

التحديات في عصططططططرناخع ألنال يضططططططيف قدراً كبيراً من الضطططططط ل على مجتمعاتنا وعلى البيئةع مع 
الت ثيرات التي تتفاقم وربما غير المسطططططبوقة. وفي قعاع مصطططططايد األسطططططماي وتربية األحيائ المائيةع 

إق ت ير المناخع إلى وت ير المناخ إلى الضططططط وط الموجودة التي يواجهها القعاع بالفعل.  ينضطططططاف
جانب الت ثيرات البشرية األخرى على البيئات المائيةع من المستويات المتزايدة للتلوث إلى النقصاق 
ية صططططططحة النظم اإليكولوجية المائ ية والخسطططططططائر في التنوع البيولوجيع يقلل من الخيارات لحما

والموارد بشططططكل فعالع لجعل سططططبل عيت مجتمعات مصططططايد األسططططماي وتربية األحيائ المائية أكثر 
مرونةع وضططماق األمن ال ذائي. ونتيجة لذلكع يحتاج قعاع مصططايد األسططماي وتربية األحيائ المائية 

إلدماج عوامل الضطططططط ل اإلضطططططططافية هذه  الصططططططوقاإلدارة و ما يخص ه فيإلى توسططططططيع منظور
ارسطططة العملية. وخالل الفترة الفاصطططلة ما بين الدوراتع اضطططعلعه إدارة مصطططايد األسطططماي المم في

( فهم ت ير المناخ 1وتربية األحيائ المائية بعدد من األنشططططططعة لمسططططططاعدة المجتمعات المحلية على )
االسططططتفادة من الفرا المرتبعة بت ير  (2وااثار البيئية األخرى والتصططططد  لها والتعامل معها؛ و)

( تخفيض مسططاهمات القعاع في ت ير المناخ وفقداق التنوع 3المناخ وإدارة آثاره السططلبية بفعالية؛ و)
البيولوجي واضطططعرابات النظام اإليكولوجي من خالل تحسطططين ممارسطططات الصطططيد وايادة المعرفة 

 ألغذية.ما يتعلق بإنتاج ا بش ق القضايا النانئة المتعلقة بالتلوث ومعالجة التنوع البيولوجي في
 
التحديات الرئيسطططططية المتعلقة بت ير المناخ والمسطططططائل البيئية األخرى  الوثيقةوتصطططططف هذه  -2

والعمل الذ  قامه بال إدارة مصططططايد األسططططماي وتربية األحيائ المائية خالل الفترة الفاصططططلة ما بين 
باإلضططططططافة إلى دعم والدورات لمعالجتها ضططططططمن اإلطار العام ألهداف التنمية المسططططططتدامة الحالية. 

من أهداف التنمية  17ع يتمانطططى العمل المنفذ مع الهدف 14و 13و 2تحقيق أهداف التنمية المسطططتدامة 
المسططتدامة الذ  يدعو إلى إقامة نططراكات من أجل التنمية المسططتدامةع وعلى وجال الخصططوا لدعم 

من أهداف التنمية المسططططططتدامة( وتعزيز الشططططططراكات  17-9الهدف بنائ القدرات في البلداق النامية )
من  17-17)الهدف  القعاع العام والقعاع الخاا ونططططططراكات المجتمع المدني الفعالةع ينالعامة وب

أهداف التنمية المسطططططتدامة(ع باالسطططططتفادة من الخبرات واالسطططططتراتيجيات الخاصطططططة بتوفير الموارد 
 للشراكات.

 

 والتصدي لهاناخ فهم تأثيرات تغير الم -اثانيا 
 
للت ير المنططاخي تطط ثير متزايططد على الركططائز األربع لامن ال ططذائي )التوافرع والوصططططططولع  -3

قعاع مصططططايد  حافظ علىعواقب على األنواع التي ت ما لال من واالسططططتخدامع واالسططططتقرار( بسططططبب
األسططططططماي وتربية األحيائ المائية وآثار  لك على المجتمعات التي تعتمد عليها. وعالوة على  لكع 
فإق الت يرات في التواتر والكثافة والتوايع الج رافي وتوقيه الظواهر الجوية القصططططططوىع التي قد 

وعند  تمعات الساحليةتكوق نتيجة لت ير المناخع تعرض حياة الصيادين ومستزرعي األسماي والمج
بالقعاع.  الضرر والخسارةوقرب البحيرات للخعر باإلضافة إلى إلحا   مصاب وضفاف األنهار

ويعتبر ص ار الصيادين ومستزرعو األسماي عرضة بشكل خاا لت ير المناخ والظواهر الجوية 
  القصوى بسبب موقعهم الج رافي ووضعهم االجتماعي واالقتصاد  على حد سوائ.
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مواجهة بالحاجة إلى اسططتجابات فعالة وتدريجية ل 2015المناخ لعام  بشطط ق باريس اتفا قر وي -4
ت ير المنططاخع من خالل تططدابير التخفيف والتكيفع مع مراعططاة أوجططال ملّح الططذ  يعرحططال لتهططديططد الا

الضطططعف الخاصطططة لنظم اإلنتاج ال ذائي. وتوفر المسطططاهمات المحددة وطنيا وعمليات خعل التكيّف 
اعترفه بعض  الوطنية فرصططا لمصططايد األسططماي وتربية األحيائ المائية لتكوق جزئا من الحل. وقد

البلططداق بتهططديططدات ت ير المنططاخ على مصطططططططايططد األسططططططمططاي وتربيططة األحيططائ المططائيططةع واعتبططاًرا من 
مصططططايد  87دولة قدمه مسططططاهماتها الوطنية للتنميةع تناوله  155ع من أصططططل 2017 أيلول/سططططبتمبر

 دولة عن آثار ت ير المناخ على قعاع مصططططططايد 55سططططططماي وتربية األحيائ المائيةع حيت أبل ه األ

 .بها الخاصة وتربية األحيائ المائية األسماي
 
ش ق ت ثيرات ت ير المناخ على قعاع مصايد األسماي مرتفعاً ما و -5 اال مستوى عدم اليقين ب

نية للنما ج المسطتخدمة لفحص ااثار وتوقعها والمقاييس انسطبياً بسطبب انخفاض الدقة المكانية والزم
اإلدارية  ات الصططططططلةع وتنوع سططططططيناريوهات االنبعاثات المناخية المتاحة للقيام بالتوقعات. غير أق 

 وضططططططعالدورة الثانية والثالثين للجنة مصطططططططايد األسططططططماي طلبه من منظمة األغذية والزراعة 
لمناخ والتخفيف من آثاره بالنسططبة لقعاعات مصططايد األسططماي اسططتراتيجيات فعالة للتكيف مع ت ير ا
التوجيهية بشططط ق االسطططتجابات وايادة دورها القياد  في  الخعوطوتربية األحيائ المائية بما في  لك 

محافل األمم المتحدة والعمليات العالمية المكرسطططططططة لت ير المناخ. وبناًئ على طلب لجنة مصطططططططايد 
نفذت إدارة مصايد األسماي وتربية األحيائ  االعتبارع في أعاله المذكورةالث رات  أخذ ومع األسماي

المائية مجموعة من األنشعة التي تهدف إلى دعم الدول األعضائ والشركائ للتخفيف من آثار ت ير 
ما يتعلق بمصايد األسماي وتربية األحيائ المائية والنظم اإليكولوجية  المناخ والت قلم معها بفعالية في

مائيةع من خالل تنمية المعرفة وتبادلها وتعوير السططططياسططططاتع والقيام بعروض توضططططيحيةع وبنائ ال
القدرات. ويتمانى العمل المنجز مع االستراتيجية المؤسسية الجديدة بش ق ت ير المناخ التي أقرتها 

لعدة  الدورة السططادسططة والخمسططوق بعد المائة لمجلس منظمة األغذية والزراعة بعد مشططاورة نططاملة
 (.COFI/2018/Inf.23سنوات ناركه فيها لجنة مصايد األسماي وغيرها من األجهزة الرئاسية )

 
 السياسة وضعل اتتعزيز قاعدة المعرفة والتوجيه -ألف

 
خالل الفترة الفاصطططططلة ما بين الدوراتع عمله منظمة األغذية والزراعة ونطططططركا ها على  -6

الضطططططعفع واسطططططتراتيجيات التكيف مع الظروف المناخية وإدارة ثار ت ير المناخع ومواطن آتحديد 
مخاطر الكوارث لتحسططين قدرة النظم المائية والمجتمعات التي تعتمد عليها. وأجريه اسططتعراضططات 
 1وتحليالت إقليميطة ودوق قعطاعيطة لتربيطة األحيطائ المطائيطة في أفريقيطا جنوب الصططططططحرائ الكبرىع

واسطططتراتيجيات التكيف  3ومنعقة آسطططيا والمحيل الهاد ع 2ةع ومصطططايد األسطططماي السطططاحلية األفريقي

                                                 
. تقرير حلقة العمل بشطط ق تحصططين مناخ تربية األحيائ المائية في أفريقيا جنوب الصططحرائ 2017منظمة األغذية والزراعة.  1

. 2016يونيو/حزيراق  9-10الكبرى: استعراض السياسات ونظم اإلنتاج من أجل التكيف مع ت ير المناخ. أديس أباباع إثيوبياع 
 fao.org/3/a-i6907e.pdf. روماع إيعاليا. 1201تقرير المنظمة بش ق مصايد األسماي وتربية األحيائ المائية رقم 

2 2016Anderson, J. & Andrew, T. eds.  دراسطططات الحالة بشططط ق ت ير المناخ ومصطططايد األسطططماي السطططاحلية األفريقية: تحليل .
الصططططادر عن منظمة األغذية والزراعة بشطططط ق  1113ات التكيف. التعميم رقم التعرض للمخاطر والتوصططططيات المتعلقة بخيار

 www.fao.org/3/a-i5612e.pdfمصايد األسماي وتربية األحيائ المائية. روماع إيعاليا. 
يا حلقة العمل بشطط ق خبنائ مصططايد األسططماي وتربية األحيائ المائية القادرة على الصططمود في وجال ت ير المناخ في إقليم آسطط 3

 .ع بانكويع تايلند2017نوفمبر/تشرين الثاني  14-16والمحيل الهاد خع 
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 وكذلك 5ونظم الرصططططططد البيئي في الجزئ السططططططفلي من حوض نهر الميكون ع 4لتربية األحيائ المائية
 6التقييمات العالميةع مثل تحليل آثار الكوارث على الزراعة.

 
واستناداً إلى الدروس المستفادة من هذه التقييمات وبنائ على دراسة النعا  التي نشرت في  -7

تم تجميع تحليل نطططامل للمعرفة الحالية بشططط ق ت ثيرات ت ير المناخ على قعاع مصطططايد  7ع2009عام 
 8ية فن وثيقةاألسططماي وتربية األحيائ المائيةع باإلضططافة إلى اسططتجابات مالئمة للتكيف والتخفيف في 

نطططاملة تعالج مسططط لة مصطططايد األسطططماي البحرية والمصطططايد الداخلية وتربية األحيائ المائية. ويسطططد 
( تقييم الت يرات المحتملة في المصططططيد 1المنشططططور الفجوات الرئيسططططية ويشططططمل على سططططبيل المثال )

التقييم األول ( 2البحر  من خالل المنعقة االقتصطططططادية الخالصطططططة وتقييمات الخبرائ اإلقليميين؛ و)
اثار ت ير المناخ على القعاع الفرعي لمصططايد األسططماي الداخلية على المسططتوى الوطني ومسططتوى 

ناجمة 3أحواض األنهار؛ و) ت ثيرات ال يةع بما في  لك ال ية األحيائ المائ ت ثيرات على ترب ( تقييم ال
فصالً ت عي مجموعة واسعة  28عن التكيف مع القعاعات الزراعية األخرى. ويت لف المنشور من 

من الموضطططططوعات بدئا بالعالقة بين األمن ال ذائي والفقر في سطططططيا  ت ير المناخع مدعومة بتحليل 
لالعتماد العالمي على المنتجات السططمكية والنتائج المحتملة لت ير المناخ على االسططتهالي والتجارةع 

خ والتخفيف من آثاره. ومن المتوقع أق وبما في  لك مجموعة من اسطططططتجابات التكيف مع ت ير المنا
يكوق هذا المنشطططور المهم  ا صطططلة مبانطططرة بالدول األعضطططائ لتعوير السطططياسطططة؛ حيت يوفر المواد 
األسططاسططية التي يمكن أق تدعم إدراج قعاع مصططايد األسططماي وتربية األحيائ المائية في المسططاهمات 

ف الوطنية للقعاعع بما في  لك مجموعة المحددة وطنيا ويمكن أق يسطططططططاعد في تعوير خعل التكيّ 
أدوات خاصططة باألدوات والمناهج القائمة والموصططى بها لمصططايد األسططماي وتربية األحيائ المائيةع 

 .باإلضافة إلى إرنادات بش ق تعوير وتنفيذ التكيف القعاعي
 
ف عل التكيّ خبدمج مصططططططايد األسططططططماي وتربية األحيائ المائية في صططططططياغة  يتعلق ما فيو -8

يةع تم وضططططططع  معالجة الزراعة كمكمل لمعبوع المنظمة بشططططططط ق  9توجيهية محددة خعوطالوطن
ية. -وال ابات ومصطططططططايد األسططططططماي في خعل التكيّف الوطنية  وهي  10الخعوط التوجيهية التكميل

مخصصة لصانعي السياسات والمونفين الحكوميين المسؤولين عن تخعيل خعل التكيّف الوطنيةع 
ية. وتجمع الخعوط التوجيهية وتحلل  مائ ية األحيائ ال ماي وترب يد األسطططططط وكذلك لمونفي مصطططططططا
المعلومات  ات الصططلة الواردة من مصططايد األسططماي وتربية األحيائ المائية لدعم قدرة القعاع على 

 المشاركة في عمليات التخعيل الوطنية للتكيف مع ت ير المناخ.
 

                                                 
4 .2017Bueno, P.B. & Soto, D. .   1142استراتيجيات تكيف قعاع تربية األحيائ المائية أمام ت ثيرات ت ير المناخ. التعميم رقم 

-www.fao.org/3/aالصططططادر عن منظمة األغذية والزراعة بشطططط ق مصططططايد األسططططماي وتربية األحيائ المائية. روماع إيعاليا. 
i6943e.pdf 

5 2017Virapat, C., Wilkinson, S. & Soto, D.  تعوير نظام رصططد بيئي لتعزيز قدرة مصططايد األسططماي وتربية األحيائ المائية .
. 2015مارس/آ ار  25-27ذار المبكر في الجزئ السططفلي من حوض نهر الميكون . بانكويع تايلندع على الصططمود وتحسططين اإلن

 www.fao.org/3/a-i6641e.pdf. روماع إيعاليا. 45وقائع مصايد األسماي وتربية األحيائ المائية للمنظمة رقم 
آثطططار الطططكطططوارث واألامطططات عطططلطططى الطططزراعطططة واألمطططن الططط طططذائطططي.  - 2017. 2018مطططنطططظطططمطططة األغطططذيطططة والطططزراعطططة.  6

www.fao.org/3/I8656EN/i8656en.pdf 
7 2009Cochrane, K., De Young, C., Soto, D. & Bahri, T. eds.  ت ثيرات ت ير المناخ على مصطططايد األسطططماي وتربية األحيائ .

صادرة عن المنظمة بش ق مصايد األسماي وتربية األحيائ المائية المائية: لمحة عامة عن المعرفة العلمية الحالية. ورقة فنية 
 212p. www.fao.org/docrep/012/i0994e/i0994e00.htm .2009 روما. منظمة األغذية والزراعة. 530رقم.

8 2018Smith, S. & Poulain, F. eds. -Barange, M., Bahri, T., Beveridge, M., Cochrane, K., Fungeثار ت ي ر المنطاخ على . آ
تجميع المعارف الحاليةع خيارات التكيف والتخفيف. ورقة فنية صططططططادرة عن  -مصططططططايد األسططططططماي وتربية األحيائ المائية 

 .. روماع إيعاليا627المنظمة بش ق مصايد األسماي وتربية األحيائ المائية رقم.
9 2018Brugère, C. & De Young, C.  وتربية األحيائ المائية ضططمن خعل التكيّف الوطنية. . معالجة مسطط لة مصططايد األسططماي

 منظمة األغذية والزراعةع روما )قيد العبع(.
10 2017Karttunen, K., Wolf, J., Garcia, C. & Meybeck, A.  معالجة الزراعة وال ابات ومصطططايد األسطططماي في خعل التكيّف .

 .pp. www.fao.org/3/a-i6714e.pdf 101األغذية والزراعةع روما.  الوطنية. منظمة
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وباإلضططططططافة إلى  لكع أطلقه منظمة األغذية والزراعة كتابا مرجعيا منقحا على اإلنترنه  -9
بش ق الزراعة الذكية مناخيا يتضمن مجموعة واسعة من المعارف والخبرات بش ق مفهوم الزراعة 

نعي السياسات والممارسين لجعل القعاعات الزراعيةع بما في  لك الذكية مناخيا لتحسين توجيال صا
مصايد األسماي وتربية األحيائ المائيةع أكثر استدامة وإنتاجيةع مع االستجابة لتحديات ت ير المناخ 

من الكتاب المرجعي لمصططططايد األسططططماي وتربية األحيائ  B4واألمن ال ذائي. تم تخصططططيص الوحدة 
 11ا.المائية الذكية مناخي

 
كما أق اسططتدامة قعاع مصططايد األسططماي وتربية األحيائ المائية مرهونة بحماية النظم المائية  -10

وصططططططيانتهاع ومن ثم فإق القعاع مقياد بتوافر المياه السططططططعحية. وبناًئ على الدروس المسططططططتفادة من 
يوفر إطار منهجي مخصطططططص للبلداقع عناصطططططر لتحسطططططين فهم المسطططططاهمات  12المحاسطططططبة المائيةع

االقتصطططططادية واالجتماعية والت ذوية للمصطططططايد العبيعية وتربية األحيائ المائية وصطططططالتها بالموارد 
ويسططاهم المنشططور في تخصططيص حيز لقعاع مصططايد األسططماي في مجال  13المائية الداخلية المتاحة.
 موقف ضعيف ومعزول. المياه حيت يقف حاليًا في

 
وال يزال مسطططتوى عدم اليقين بشططط ق انعكاسطططات ت ير المناخ على مصطططايد األسطططماي وتربية  -11

يدع كما يتبين من خالل  فإق المالحظات واألدلة آخذة في التزا ية مرتفعاً. ومع  لكع  مائ األحيائ ال
ي الستكشاف البحار ومنظمة الندوة الرابعة المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة والمجلس الدول

 سططكو بعنواقيواللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيعات / اليونالهاد  علوم البحار لشططمال المحيل 

عالم قدموا أحدث المعلومات  700خآثار ت ير المناخ على محيعات العالمخ والتي جمعه أكثر من 
ونطططركا ها حلقات عمل قبل الندوة العلمية حول هذا الموضطططوع. وعقدت منظمة األغذية والزراعة 

لتبادل الخبرات ومناقشططة اسططتجابات التكيف التي تعالج اسططتدامة سططبل العيت في مصططايد األسططماي 
أكثر من  FishAdapt 15يخص التكيفع جمع مؤتمر  ما وفي 14والحد من الفقر والقدرة على الصطططمود.

-10ادل الخبرات والدروس المستفادة )من ممارسي مصايد األسماي وتربية األحيائ المائية لتب 200

حول مصطططططايد تم تنظيم دورة  ع بانكويع تايلند(. وعلى المسطططططتوى اإلقليميع2016أغسطططططعس/آب  8
في إطار المؤتمر اإلقليمي حول ختعزيز النظم ال ذائية والزراعية  2018األسططططططماي في مارس/آ ار 

ندا  -المرنة  يذ إطار سططططططي يا والمحيل  تنف للحد من مخاطر الكوارث في قعاع الزراعة في آسطططططط
نام( لتحليل المخاطر الحالية والمتعورة لقعاع  ع هانو ع فييه2018 آ ارمارس/ 15-16) 16الهاد خ 

 التكيف. مصايد األسماي وتحديد اإلجرائات  ات األولوية لتعزيز القدرة على
 
في تنظيم  كندا في Memorial األغذية والزراعة وجامعةوباإلضططافة إلى  لكع نططاركه منظمة  -12

 13 إلى 10)خالل الفترة من  17المؤتمر الدولي الخامس لسطططططالمة وصطططططحة قعاع مصطططططايد األسطططططماي
ع سطططططانه جونزع ونيوفاوندالند والبرادورع كندا(  ات الصطططططلة المبانطططططرة بزيادة 2018يونيو/حزيراق 

للتقلبات المناخية الناجمة عن الت يرات في وتيرة ونططططططدة تعرض العاملين في مصططططططايد األسططططططماي 
العواصططططططف. وتم تنظيم حلقة عمل قبل الندوة حول االتفاقيات العالمية الحديثة والقرارات التي تهدف 

                                                 
11 overview/en-4fisheries/b-4b-resources/module-sourcebook/production-agriculture-smart-www.fao.org/climate 
12 2016Ottaviani D., Tsuji S. & De Young C.  الدروس المسطططتفادة من المحاسطططبة المائية: منظور مصطططايد األسطططماي وتربية .

األحيائ المائية ضمن إطار نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية. ورقة فنية صادرة عن المنظمة بش ق مصايد األسماي وتربية 
 www.fao.org/3/a-i5880e.pdf. روماع إيعاليا.599األحيائ المائية رقم. 

13 2016ani, D., De Young, C. & Tsuji, S. Ottavi تقييم توافر المياه والمسطططططاهمات االقتصطططططادية واالجتماعية والت ذوية من .
المصططايد العبيعية الداخلية وتربية األحيائ المائية: إطار قائم على المؤنططرات. ورقة فنية صططادرة عن المنظمة بشطط ق مصططايد 

ية رقم.  مائ ية األحيائ ال ماي وترب يا. 260األسطططططط ية:/e.pdf5878i-a/3www.fao.orgروماع إيعال   /a/3www.fao.org-. مواد تكميل
 e.pdf6681i 

14 change/Background-climate/2018http://meetings.pices.int/meetings/international/ 
15 www.fishadapt.com/modules/conference 
16 1472events/en/c/-www.fao.org/asiapacific/events/detail 
17 workshop-conference-https://ifishconference.ca/program/pre 

http://www.fao.org/3/a-i6681e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6681e.pdf


7 COFI/2018/10/Rev.1 

إلى تحسين السالمة والصحة واالستدامة في البحر في قعاع مصايد األسمايع و لك في إطار الحدث 
 الجانبي للمؤتمر.

 
مجموعة  ويسطططتمر التعاوق مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية لارصطططاد الجوية في -13

من المبادرات العالمية المتعلقة بتصميم سفن الصيدع وسالمة الصيدع وممارسات الصيد المستدامة 
وإدارة مصايد األسماي وعالقتها بالسالمة ونروف العمل في مصايد األسماي من مناطق مختلفة 

 لعالم.من ا
 

الحد من ضعف مجتمعات الصيد وتربية األسماك إزاء تغير المناخ والكوارث  -باء
 الطبيعية

 
الزيادة الملحونة في تواتر األحداث المتعلقة بالمناخ خالل العقود الماضططططططية تحدًيا  عرحت -14

كبيًرا لنظم مصططططايد األسططططماي وتربية األحيائ المائيةع نظراً العتمادها الشططططديد على المناخ. ويظهر 
 2006( أجر  خالل الفترة الممتدة ما بين PDNAsاسططططططتعراض لتقييم احتياجات ما بعد الكوارث )

أق الزراعة )المحاصططططططيل والثروة الحيوانية ومصطططططططايد األسططططططماي وتربية األحيائ المائية  2016و
في المائة من جميع األضطططرار والخسطططائر الناجمة عن الكوارث العبيعية  23والحراجة( اسطططتوعبه 
 وعادة ما 18ئة من تلك الناجمة عن الكوارث  ات الصططلة بالمناخ.افي الم 26المتوسططعة إلى الكبيرة و

د األسططططططماي ييوجد قصططططططور في اإلبالغ عن ت ثير الكوارث على القعاعات الفرعيةع مثل مصطططططططا
والمزارع السططططططمكية. ويعزى هذا إلى حد كبير إلى عدم جمع بيانات خل األسططططططاس وكذلك البيانات 
المتعلقة ب ثر الكوارث أو تسططجيلها بعريقة منهجية. وتسططعى منظمة األغذية والزراعة إلى مواصططلة 

بيانات وتحليالت محدثة ومنهجية من أجل بنائ نظام نططططامل للمعلومات بشطططط ق ت ثير الكوارث  تقديم
على الزراعة في البلداق الناميةع والمسططاهمة في تنفيذ ورصططد البرامج الدولية الرئيسططية الثالثة لعام 

التي  )أهداف التنمية المسططططتدامةع واتفا  باريس وإطار سططططيندا  للحد من مخاطر الكوارث(ع 2015
 تعترف بالمرونة باعتبارها أساسية لتحقيقها.

 
يل عن  -15 ت هب لحاالت ودعماً إلدارة مخاطر الكوارثع يتم إعداد دل ية لل التكنولوجيا المكان

لتقديم نظرة عامة عن األنظمة واألدوات التي تحصطططل العوار  واالسطططتجابة لتربية األحيائ المائية 
 على البيانات الج رافية المرجعية وتديرها وتحللها. ويحدد هذا الدليل أنسب التكنولوجيات المكانية 

دارة مخاطر الكوارث لتربية األحيائ المائيةع والتي تنظر في عوامل مثل إمكانية الوصولع إداخل 19
نات واألدوات التكميليةع والموارد البشطططرية والخبراتع ومتعلبات الموارد والميزات والقيودع والبيا

 والمالية. المادية
 
وتقدم نما ج مبتكرة للت مين المتبادل لمصايد األسماي وت مين مجموعة تربية األحيائ المائية  -16

نظم  )نطططركة خاصطططة بالشطططراكة مع جمعية تعاونية للمزارعين( في الصطططين أمثلة على كيفية إنشطططائ
الت مين لمسطططاعدة مصطططايد األسطططماي وتربية األحيائ المائية على التعافي بشطططكل أسطططرع من الكوارث 
والتكيف بشطططططكل أفضطططططل مع مخاطر المناخ. وأجرت منظمة األغذية والزراعة دراسطططططتين لحالتين 

                                                 
آثططططار الططططكططططوارث واألامططططات عططططلططططى الططططزراعططططة واألمططططن  - 2017 .2018مططططنططططظططططمططططة األغططططذيططططة والططططزراعططططة.  18

 www.fao.org/3/I8656EN/i8656en.pdfال ذائي.
تشططير التكنولوجيا المكانية إلى األنظمة واألدوات التي تحصططل على بيانات تحتو  على سططيا  ج رافي وتديرها وتحللها.  19

شعار عن بعد باألقمار  شمل  لك تقنيات االست (ع GPSع والمسوحات الجويةع والنظم العالمية لتحديد المواقع )االصعناعيةوي
(ع وتكنولوجيا المعلومات واالتصططططططاالتع وغيرها من أجهزة اسططططططتشططططططعار جمع البيانات GISونظم المعلومات الج رافية )

 المستخدمة في علم األرصاد الجوية.
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 وتشطططططمل 21ع 20وقامه بتقييم اإلمكانيات على المسطططططتوى القعر  لتعوير الت مين لصططططط ار المنتجين.
لدعم التقني لتعوير الخعوط  قديم ا لداق وت بادل المعارف والخبرات بين الب عدة تيسططططططير ت المسطططططططا

 22التوجيهية االستراتيجية لبرامج الت مين.
 

 وضع المشاريع وتنفيذها -جيم
 
جرى وضطططع أو تنفيذ عدد من المشطططاريع لدعم التكيف والحد من المخاطر وبنائ القدرة على  -17

الصططططمود بدعم من منظمة األغذية والزراعة خالل الفترة الفاصططططلة ما بين الدورات. ويجر  حالياً 
تمويل مشططروعات صططندو  البيئة العالمية الممولة من خالل الصططندو  الخاا لت ير المناخ و / أو 

  البلداق األقل نمواً في تيار بن ويال ومالو  ونططططططر  الكاريبي ونططططططيلي وميانمار؛ وهذه صططططططندو
صططططندو  البلداق األقل لالمشططططاريع هي حاليا في مراحل مختلفة من التنفيذ. وهناي مشططططاريع أخرى 

نمواً في طور اإلعداد أو مرحلة الموافقة األخيرة في بن الديت وكمبوديا وتيمور ليشتي وجمهورية 
و الديمقراطية الشطططعبية. ومشطططاريع المياه الدولية الممولة من صطططندو  البيئة العالمية التي تشطططمل ال

النظم اإليكولوجية البحرية الكبيرةع والتي تتناول أيضطططططططا ت ير المناخع هي في مراحل مختلفة من 
 في جزر كنار .التنفيذ في خليج البن الع والبحار اإلندونيسية والنظام اإليكولوجي البحر  الكبير 

 
والبرنامج العاد  التي توفر  التقنيوتشططمل التدخالت المخصططصططة مشططاريع برنامج التعاوق  -18

اإلقليمي بشطططط ق تربية األسططططماي في حقول  التقنيالمسططططاعدة المبانططططرة للبلداقع مثل برنامج التعاوق 
ت وسططر  النكا والفلبين األرا وسططمك البلعي المقاوم لت يّر المناخ )الذ  ي عي إندونيسططيا وبن الدي

لشعبية اطية الديمقرو اية الر)جمهو وفييططه نططام(ع ومشطططططططاريع تربيططة األسططططططمططاي في حقول األرا
في  ق بياولرا -وف لمان رالمتكامل لتربية وع المشرار  بشطططط ق األق الكربووع امشرر(ع وميانماو

 كمبوديا.في خ لمنااطنية لت ير وتيجية استراتعوير نامع و فييه
 
كما يجر  العمل في إطار اسطططتراتيجية منتصطططف المدة إلى اسطططتدامة مصطططايد أسطططماي البحر  -19

ع والتي تم تعويرها في إطار الهيئة العامة لمصطططايد األسطططماي في البحر 23المتوسطططل والبحر األسطططود
األبيض المتوسططططل التابعة لمنظمة األغذية والزراعة. واتفقه البلداق النهرية على هدف مخصططططص 

عة )خعل( تكيف إقليمية / دوق إقليمية للت ير المناخيع وتم الشططططططروع في العمل بما في إلعداد خ
 لك من خالل اجتماع خبرائ مخصططططططص بين منظمة األغذية والزراعة والهيئة العامة لمصطططططططايد 
األسططماي في البحر األبيض المتوسططل بشطط ق آثار ت ير المناخ على مصططايد البحر األبيض المتوسططل 

 .24والبحر األسود
 
وتم إطال  المرحلة الحالية من برنامج نانسن لنهج النظام اإليكولوجي في مصايد األسماي  -20

مارس/آ ار  ية البرنامج خدعم تعبيق نهج األنظمة اإليكولوجية في إدارة  2017في  فاق مع توقيع ات
مصطططططايد األسطططططمايع مع األخذ في االعتبار ت ثيرات المناخ والتلوثخ. وت ير المناخ هو أحد عوامل 

                                                 
20 2016Kim Anh Thi Nguyen, K.A.T. & Pongthanapanich, T. FAO.  ت مين تربية األحيائ المائية في فييه نام: تجارب من .

الصططادر عن منظمة األغذية والزراعة بشطط ق مصططايد األسططماي وتربية األحيائ المائية.  1133التجريبي. التعميم رقم  البرنامج
 www.fao.org/3/a-i6559e.pdf  روماع إيعاليا

21 2017Xinhua, Y., Pongthanapanich, T., Zongli, Z., Xiaojun, J. & Junchao, M. حيائ . ت مين مصططططايد األسططططماي وتربية األ
الصططادر عن منظمة األغذية والزراعة بشطط ق مصططايد األسططماي وتربية األحيائ المائية.  1139المائية في الصططين. التعميم رقم 

 www.fao.org/3/a-i7436e.pdfروماع إيعاليا. 
المزارعينع  . تقرير حلقة العمل حول تعوير نظام ت مين تربية األحيائ المائية لصطططططط ار2017منظمة األغذية والزراعة.  22

. تقرير منظمة األغذية والزراعة عن مصطططططايد األسطططططماي وتربية األحيائ المائيّة 2016سطططططبتمبر/أيلول  20-21بانكويع تايلندع 
 www.fao.org/3/a-i6823e.pdf . روماع إيعاليا1177رقم.

23  e.pdf7340i-a/3www.fao.org/ 
. تقرير اجتماع الخبرائ بشطططط ق انعكاسططططات ت ير المناخ على مصططططايد األسططططماي في البحر 2018منظمة األغذية والزراعة.  24

. تقرير المنظمة عن مصطططايد 2017ديسطططمبر/كانوق األول  6إلى  4األبيض المتوسطططل والبحر األسطططود. روماع خالل الفترة من 
 www.fao.org/3/I9528EN/i9528en.pdf. روماع إيعاليا. 1233األسماي وتربية األحيائ المائية رقم.

http://www.fao.org/3/a-i6823e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7340e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7340e.pdf
http://www.fao.org/3/I9528EN/i9528en.pdf
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والتلوث. ويهدف عنصر ت ير المناخ  الصيد في اإلفراطالض ل التي يعالجها المشروعع إلى جانب 
بشططكل رئيسططي إلى ايادة قاعدة المعارف المتعلقة بت ثيرات ت ير المناخ على بنية النظم اإليكولوجية 
البحرية وتنوعها وإنتاجيتهاع وكذلك دعم عمليات تقييم مواطن الضططططططعفع في بعض مياه المحيل 

  بتحسين ممارسات إدارة المصايد من خالل األقل رصدا. كما أنال يتصل ب نشعة المشروع المتعلقة
 R/V Dr Fridtjof نهج النظام اإليكولوجي في تنفيذ مصايد األسمايع بدعم من سفينة األبحاث البحرية

Nansen. 

 
والمناقشطططططات مسطططططتمرة لتعبئة الموارد من خالل تعوير مشطططططاريع جديدة ينب ي تقديمها إلى  -21

إلى  21ة األغذية والزراعة حلقة عمل )خالل الفترة من الصطططندو  األخضطططر للمناخ. وعقدت منظم
ع سططانه جورجع غرينادا(ع من بين أمور أخرىع لفهم احتياجات وقدرات بلداق 2018مارس/آ ار  23

منعقة البحر الكاريبي على نحو أفضطططل لالسطططتجابة اثار ت ير المناخ على قعاع مصطططايد األسطططماي 
وتربية األحيائ المائية في المناطق السطططططططاحلية. وكانه حلقة العمل تهدف إلى تحديد فرا محددة 

والدعم المالي من الصطططططندو  األخضطططططر للمناخ في مجاالت االسطططططتعداد وتعوير للمسطططططاعدة التقنية 
بلدا من البلداق الحاضرة قد طلبه بالفعل مساعدة  12المشروع. وكنتيجة مبانرة لحلقة العملع فإق 

فنية لتعوير المشططططروع من قبل منظمة األغذية والزراعة بصططططفتها جهة معتمدة من قبل الصططططندو  
جر  التخعيل لحلقات عمل مماثلة لفائدة مناطق أخرىع بما في  لك منعقة األخضططططططر للمناخع وي

 المحيل الهاد .
 
وفي أفريقياع أدى الجهد المشططططططتري لمنظمة األغذية والزراعة والبنك الدولي ومصططططططرف  -22

التنمية األفريقي إلى تعوير حزمة المسططاعدات القتصططادات البلداق األفريقيّة المعلّة على المحيعات 
مواجهة ت يُّر المناخ. وتتولى الوكاالت الثالث تنسططططططيق مسططططططاعداتها المخععة للحصططططططول على في 

مة  يل بقي ية والتمو عام  3.5الخبرة الفن يار دوالر أمريكي من  . وركزت منظمة 2023إلى  2017مل
بادرة منظمة  عاوق من خالل برنامج العمل المشططططططتري وم هذا الت عة على تعزيز  ية والزرا األغذ
األغذية والزراعة للنمو األار . ومن خالل خالحزمةخع سططططططتقدم المنظمات الثالث دعًما فنيًا وماليًا 

تحديات التي يمثلها ت ير منسططقًا للدول السططاحلية والدول الجزرية في جميع أنحائ أفريقيا للتصططد  لل
المناخ أثنائ تعوير اقتصططاداتها في المحيل وتعبيق مسططاهماتها المحددة وطنيا. وتسططتفيد الحزمة من 

ع 2016 عام المزايا النسططططططبية للمنظمات الثالث من أجل تحقيق أهدافها العموحة. ومنذ إطالقها في
بلدا  11أمريكي في إنجاا الحزمة في مليوق دوالر  45استثمرت منظمة األغذية والزراعة أكثر من 

أفريقيا ضطططمن مسطططتويات مختلفة من المشطططاركة )تونس والجزائر واامبيا وسطططاق تومي وبرينسطططيبي 
 والسن ال وسيشيل وكابو فيرد  وكوت ديفوار وكينيا ومدغشقر والم رب(.

 
 ئيةوإمكانيات التخفيف من مصايد األسماك وتربية األحياء الما النبعاثاتفهم  -دال

 
تحتاج مسططاهمات غااات االحتباس الحرار  الصططافية من مصططايد األسططماي وتربية األحيائ  -23

سةع رغم أنها تعتبر ص يرة  المائية وما سلة اإلمدادات إلى مزيد من الدرا سل يتصل بها من جوانب 
على العاقة  نسبيًا بصفة عامة. ومع  لكع مع تزايد المخاوف المتعددةع يتم إيالئ اهتمام أكبر للحفان

عبر سلسلة إمدادات مصايد األسماي وتربية األحيائ المائيةع بما في  لك القعاعات الفرعية للصيدع 
واإلنتاجع والزراعةع والتجهيزع والتعبئة والتوايعع باإلضطططططافة إلى اسطططططتهالي المنتجات السطططططمكية 

ي ب ق تزود منظمة والتخلص منها. وفي الدورة التاسططعة والعشططرين للجنة مصططايد األسططمايع أوصطط
األغذية والزراعة األعضطططططائ بالمعلومات عن المسطططططاهمات التي يمكن أق يقدمها قعاع الصطططططيد في 
مجططال ت يّر المنططاخ وعن التكنولوجيططات والعر  الكفيلططة بططالحططد من اعتمططاد القعططاع على الوقود 

ستعراض عالمي الستخدام الوقود  ستهالكال لال. وقد أدى  لك إلى ا والعاقة في هذا األحفور  ومن ا
 القعاع.
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طنًا متريًا  53.9وعلى الصعيد العالميع استهلكه سفن الصيد )بما في  لك السفن الداخلية(  -24

من ثاني أكسططططططيد الكربوقع  متر طني 172.3ع مما أدى إلى انبعاثات بل ه 2012من الوقود في عام 
. وفي حين أق مالعا لك في المائة من إجمالي انبعاثات ثاني أكسططططططيد الكربوق في  0.5وهو ما يعادل 

سطططفن الصطططيد هي أكثر كفائة خالل السطططنوات األخيرةع توجد فرا كبيرة للحد من اسطططتخدام الوقود 
وانبعاثات غااات الدفيئة في المصايد العبيعية. ويمكن خفض انبعاثات السفن بنسبة تتراوح ما بين 

ل السطططططفينة نطططططكالمائة من خالل اسطططططتخدام محركات فعالة ومراوح أكبرع وتحسطططططين  في 30 إلى 10
وإدخال تعديالت على هيكلهاع وكذلك اسططططططتخدام معدات الصططططططيد التي تتعلب كمية أقل من الوقود 
للصيد )مثل معدات  ات تروس متعددةع وألواح نباي القعر الفعالةع والصيد بالقاعع والمواد العالية 

بكات  ات أحجام كبيرة والخيوط  ات القعر األص ر(. وتتمثل الخعوة األولى في خفض القوةع ون
االنبعاثات في المصايد العبيعية في مراجعة حسابات استخدام العاقة بواسعة سفن الصيد إلجرائ 

كشطططططف مشطططططروع مراجعة وتقييم منهجي للتكلفة المحتملة وااثار البيئية لممارسطططططات توفير الوقود. 
للعاقة أجرتال منظمة األغذية والزراعة في مصطططططايد أسطططططماي نطططططباي الجر في تايلند أق حسطططططابات 

تنظيم مجموعات دورات المحري في الدقيقة تم تحديده ك بسططططل خيار  االسططططتخدام الحكيم للخانق في
في المائة عند اسططتعمال طاقة البخار. وقد تم  35وقُدر أنال سططيقلل اسططتهالي الوقود بنسططبة تصططل إلى 

اسططططططتخدام عداد تدفق الوقود واإلاالة المنتظمة للكائنات التي تسططططططبب تلويت هيكل السططططططفينة تحديد 
في المائة عند  5كخيارات منخفضطططططة التكلفة يمكن أق تقلل من اسطططططتهالي الوقود بنسطططططبة تقدر بنحو 

في بلداق نامية أخرى لالسططتفادة الكاملة من خيارات بسططيعة  ةع مماثليراالصططيد. ويوصططى بتنفيذ مشطط
 فعالة من حيت التكلفة لتوفير الوقود وتخفيض االنبعاثات.و
 
ال تعتبر تربية األحيائ المائية منتجا عالميا رئيسيا ل ااات الدفيئةع حيت تبل  االنبعاثات و -25

في المائة من الزراعة؛ وتنش  االنبعاثات من إنتاج مواد الت ذية الخام ونقل المواد الخام  7حوالي 
واألعالف الجاهزة إلى المزارع. ورغم مساهمة تربية األحيائ المائية المنخفضة في االنبعاثاتع 

وتقليل هناي مجال لخفض االنبعاثات من هذا القعاع الفرعي من خالل تحسين الكفائة التكنولوجيةع 
االعتماد على الوقود األحفور ع واستبدال مكونات الت ذية القائمة على األسمايع وتحسين معدالت 

في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد  21تحويل األعالف. وقد يؤد  الجمع بين هذه النُهج إلى خفض 
شتركة بين منظمة الكربوق لكل طن من األسماي المنتجة. ودعماً لجهود التخفيفع أدت حلقة عمل م

األغذية والزراعة ومبادرة السلموق العالمية بش ق ختخفيض نسب تحويل األعالف في تربية األحيائ 
المائية العالمية من أجل الحد من انبعاثات الكربوق وغيرها من ااثار وايادة الكفائةخ )خالل الفترة 

( إلى نشر أداة لقياس انبعاثات غااات ع ليبيرياع كوستاريكا2015نوفمبر/تشرين الثاني  11إلى  9من 
الدفيئة النانئة عن تربية األحيائ المائية مع تقرير حلقة العمل. كما يقدم المنشور لمحة عامة عن 

تربية األحيائ المائية العالميع  اإلجرائات المتضافرة للحد من نسب تحويل األعالف في قعاع
ية والدروس المستفادة من تربية السلموق إلى أنواع ويستكشف إمكانية نقل تكنولوجيات العلف والت ذ

 25أخرى مثل الشبوط والقرموط والبلعي واألربياق البحر .

 
 الشاملةالعالمية ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية في المناقشات  بروززيادة  -هاء

 لعدة قطاعات حول تغير المناخ
 
اسططتثمرت الجهود في اكتسططاب اخم إضططافي إلدراج خالل الفترة الفاصططلة ما بين الدوراتع  -26

قضطططططايا المحيعات في مفاوضطططططات ت ير المناخ التابعة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشططططط ق ت ير 
المناخ. ونططططططاركه منظمة األغذية والزراعة في عملية األمم المتحدة التشططططططاورية غير الرسططططططمية 

                                                 
25  2017Hasan, M.R. & Soto, S.  . في تربية األحيائ  الدفيئةتحسين نسبة تحويل األعالف وأثرها في الحد من انبعاثات غااات

./a/3http://www.fao.org-والزراعة األغذية منظمة منشططورة من منشططورات منظمة األغذية والزراعة غير التسططلسططلية. .المائية
 33pp.  e.pdf7688i 

http://www.fao.org/3/a-i7688e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7688e.pdf
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نوق البحار في االجتماع الثامن عشططططططر لمناقشططططططة المفتوحة باب العضططططططوية المتعلقة بالمحيعات وقا
اإلجرائات والفرا الحالية في التصطططد  لت ثير ت ير المناخ على مصطططايد األسطططماي وتربية األحيائ 
المائية. وخالل المؤتمر الثاني والعشططططرين لاطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشطططط ق ت ير 

باعتبارها جزًئا من خعة العمل المتعلقة بالمناخع والتي  المناخع تم االعتراف رسططططططمًيا بالمحيعات
ترجمه إلى اسططططتضططططافة يوم المحيعات في المنعقة الرسططططمية لمؤتمر األطراف الثاني والعشططططرين. 
ثة والعشططططططروق لمؤتمر األطراف على  لكع مع مناقشطططططططات أكثر بروًاا حول  ثال وأكدت الدورة ال

التفططاوض حول المنططاخ. ونتيجططة لهططذا االهتمططام المتزايطد عمليططة  المحيعططات ومجتمعططاتهططا التططابعططة في
بالمحيعاتع أصططططططبحه المناقشططططططات في المحافل الدولية بشطططططط ق ت ير المناخ والتي تشططططططمل مجتمع 
المحيعات أكثر تركيزاً على عرض إجرائات ومبادرات ملموسطططة لتوضطططيح االسطططتجابات المحتملة 

ناخع  جاه ت ير الم عات ت بالمحي لة  عات المتصطططططط عا هذهللق لدعوة. وخالل    بدالً من التركيز على ا
األحداثع عرضطططططططه منظمة األغذية والزراعة حلول التكيف بدعم من الشططططططركائ وممثلي البلداق 
األعضائ الذين يعملوق على تحديد مواطن الضعف في المناخ واالستراتيجيات الخاصة بكل سيا  

قاعدة المعارف  ات الصططططلة. وفي  لتحسططططين قدرة صططططمود المجتمعات المعتمدة على المناخ وايادة
المستقبل القريب وبما يتمانى مع خبرنامج العمل العالميخ للدول الجزرية الص يرة الناميةع ستدعم 
منظمة األغذية والزراعة نططططططراكة مسطططططططارات المحيعاتع وهي مبادرة أطلقتها فيجي في مؤتمر 

الدوليين من أجل الحفان على قدرة  األطراف الثالت والعشططرين وتهدف إلى تعزيز التعبئة والتعاوق
  صمود المحيعات وتعزيزها في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بش ق ت ير المناخ.
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 المحافظة على التنوع البيولوجي وتقليل اآلثار البيئية المختارة للصيد -ثالثاا
 وتربية األحياء المائية

 
 خدامه المستدامدعم المحافظة على التنوع البيولوجي واست -ألف

 
حظي تعميم التنوع البيولوجيع ومراعاة التنوع البيولوجي عبر مصططططايد األسططططماي )وتربية  -27

وتسططططططلل  .1992األحيائ المائية( بشططططططهرة كبيرة منذ اعتماد االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي عام 
المعلومات األسطططاسطططية  وثيقةو(ع COFI/2018/Inf.28المعلومات ) وثيقة(ع وCOFI/2018/8العمل ) وثيقة

( الضططططوئ على العبيعة اإلجرائية للتقدم الذ  أحراتال COFI/2018/SBD.20لدورة التنوع البيولوجي )
مصططايد األسططماي وتربية األحيائ المائية بشطط ق هذه القضططاياع مع وصططف نشططاط البرنامج والمشططروع 

المتاحة للدول األعضائ للت ثير على تعوير باإلضافة إلى مجاالت التركيز المستقبلية. وإق الفرصة 
التابعة لمنظمة األغذية والزراعة التي  منصطططططططة التنوع البيولوجياألعمال الحقا لمبادرة  إنجااو

يجر  ت سططططيسططططها حاليا تكتسططططي أهمية خاصططططة في تعزيز تعميم التنوع البيولوجي. ويمكن أق توفر 
( توصططيف 1)اي وتربية األحيائ المائية من أجل آلية مفيدة لمصططايد األسططم منصططة التنوع البيولوجي

( تحديد آليات 2الضططط وط القعاعية على تنوع الحياة المائية والعمليات اإليكولوجية  ات الصطططلة؛ و)
للتخفيف من هذه الض وطع بما في  لك وضع أهداف كمية حول أهداف محددة ورصد االستجابات 

سططططططليل الضططططططوئ على الدور الحيو  الذ  يلعبال التنوع ( ت3عبر القعاعية لهذه التحديات البيئية؛ و)
البيولوجي في مصططايد األسططماي المسططتدامة وتعبئة الموارد لدعم تعميم التنوع البيولوجي في مصططايد 

 األسماي.
 
ويرد تعميم اعتبارات التنوع البيولوجي في مصططايد األسططماي والمحافظة عليال عبر القضططايا  -28

( COFI/2018/8. كمطططا ترد في الوثيقطططة )COFI/2018/Inf.28الوثيقطططة  فيالمتعلقطططة بطططاألنواع المهطططددة 
بطط نواع  التجططارة الططدوليططةاالتفططاقيططات والعمليططات الططدوليططة التي تركز على األنواع المهططددة )اتفططاقيططة 

تات با نات والن فاقية حفظ باالنقراضالمهدّدة  البرية الحيوا نات البرية المهاجرةع أع وات نواع الحيوا
الحمرائ لالتحاد الدولي لحفظ العبيعة والموارد العبيعية(. وفي هذه الحالةع تقدم منظمة والقائمة 

ما يتعلق بمعايير قائمة االتفاقياتع بشطططططط ق حالة األنواع البحرية  األغذية والزراعة المشططططططورةع في
ق بتسططمية ما يتعل وفي 26المسططت لة تجارياًع وتسططاعد أيضططاً األعضططائ في تنفيذ أحكام هذه االتفاقيات.

األنواع البحرية المسططططططت لة تجارياً ب نها مهددة ع تعمل منظمة األغذية والزراعة مع االتحاد الدولي 
 التجارة الدوليةلحفظ العبيعة والموارد العبيعية )القائمة الحمرائ ومؤنططر القائمة الحمرائ( واتفاقية 

 بشططط ق صطططلاتوالتنسطططيق والين ب نواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضطططة لالنقراض على تحسططط
أيشي  ع وأهداف14-4التنمية المستدامة بهدف ما يتعلق  خصائص حالة األنواع المهددةع خاصة في

الصططططادرة عن اتفاقية التنوع البيولوجي والقرارات المتعلقة بالسططططو  مثل قوائم التذييالت الخاصططططة 
ية  فاق يةبتعبيق ات لدول جارة ا تات البرية  الت با نات والن باالنقراض ب نواع الحيوا مات المهددة  وتقيي

القائمة الحمرائ لالتحاد الدولي لحفظ العبيعة والموارد العبيعية. ولتحقيق هذه ال ايةع تقوم منظمة 
 نواع ب التجارة الدوليةاألغذية والزراعة واالتحاد الدولي لحفظ العبيعة والموارد العبيعية واتفاقية 

انات والنباتات البرية المهددة باالنقراضع بصططططططياغة تقريرع في إطار مجموعة العمل الفنية الحيو
المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة واالتحاد  14-4التنمية المستدامة المخصصة المعنية بهدف 

ة الدولي لحفظ العبيعة والموارد العبيعيةع بشططططط ق طر  معالجة التداخالت في الممارسطططططاتع وكيفي
  نرح النُهج المختلفة التي اتخذتها مختلف المبادرات بشكل أفضل وعواقبها على السو .

                                                 
؛ fisheries/ExpertAdvisoryPanel/en-www.fao.org/fishery/citesالفريق االستشار  للخبرائ التابع لمنظمة األغذية والزراعة: 26

 :DOI؛ منشططططططور لحفز فهم التنفيذ: /www.fao.org/ipoa-sharks/database-of-measures/enقاعدة بيانات قياس أسططططططماي القر ؛ 

10.1111/faf.12281. 
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 على النظام اإليكولوجيمترتب ثر الاألو الصيد العرضي والمصيد المرتجعالحد من  -باء
 
(ع على ضرورة إيالئ العناية الواجبة 2012الثالثين )تها دورفي  عأكدت لجنة مصايد األسماي -29

عمليات تقييم الصطططوق واإلدارة المرتجع في المصطططيد للتعاطي بشطططكل متكامل مع الصطططيد العرضطططي و
بإتباع نهج إيكولوجي. ولمعالجة هذه القضططططططاياع نططططططاركه المنظمة بنشططططططاط في تعزيز قدرة البلداق 

 األعضائ من خالل تعوير أدوات ومشاريع على المستويين العالمي واإلقليمي.
 

لعالمي الجديد للمصطططيد المرتجع في مصطططايد األسطططماي البحرية وتعاوق منظمة ويعد التقييم ا -30
 DiscardLess) صططيد المرتجعماألغذية والزراعة في مشططروع االتحاد األوروبي بشطط ق تقليل نسططبة ال

د األسطططططماي األوروبية( يصطططططيد المرتجع في مصطططططامتدريجي على ال)اسطططططتراتيجيات القضطططططائ ال 27(

  صططططططيد المرتجعممسططططططتمرة تقوم بها المنظمة لتركيز االهتمام على نعا  المسططططططاهمات في عملية 
واالتجاهات في قضايا المصيد المرتجع وإدارة مصايد األسمايع والممارسات المرتبعة بالمصيد 

يد المرتجع في المرتجع. مصطططططططايد  وترد المزيد من المعلومات عن التقييم العالمي الجديد للمصطططططط
 .COFI/2018/Inf.26 يقةاألسماي البحرية في الوث

 

وعلى المستوى اإلقليميع هناي مشروعاق قيد التنفيذ لوضع خعل إلدارة مصايد األسماي  -31
بشطططباي الجر التي تضطططم مباد  نهج النظام اإليكولوجي لمصطططايد األسطططماي. ويجر  تنفيذ أحد هذين 

اسططططططتراتيجيات إدارة المصططططططيد المشططططططروعين في أمريكا الالتينية ومنعقة البحر الكاريبي )برنامج 
( وتم REBYC-II LAC العرضي داخل مصايد األسماي التي تستعمل نباي الجر الكبيرة( )مشروع

( وقد اكتمل تنفيذه في عام REBYC-II CTIتنفيذ المشطططروع ااخر في جنوب نطططر  آسطططيا )مشطططروع 
(ع فضططططال عن اإلنجااات REBYC-II LAC. ويرد التقدم المحرا في تنفيذ مشططططروع )مشططططروع 2017

( وكذلك COFI/2018/Inf.26( في الوثيقة )REBYC-II CTIالرئيسطططية الناتجة عن المشطططروع )مشطططروع 
وباإلضافة إلى  لكع أطلقه منظمة األغذية والزراعة  28في المواقع اإللكترونية الخاصة بكل منهما.

ليمياً مخصططصططاً إلنشططائ برنامج والهيئة العامة لمصططايد أسططماي البحر األبيض المتوسططل مشططروعاً إق
لرصططد المصططيد العرضططيع يتناول كل من المصططيد المرتجع والمصططيد العرضططي لانواع المعرضططة 

 للخعر.
 

من  نفو بشططط ق وسطططائل وطر  تقليل وعقدت منظمة األغذية والزراعة حلقة عمل للخبرائ  -32
ع في روماع 2018مارس/آ ار  20-23البحرية في عمليات الصططططططيد وتربية األحيائ المائية ) الثدييات

إيعاليا(. وأوصطططططه حلقة العمل أق تضطططططع منظمة األغذية والزراعة خعوطاً توجيهية تقنية بشططططط ق 
ساليب الوقاية والحدّ من المصيد العرضي للثدييات البحرية ومعدالت نفوقها في عمليات  وسائل وأ

لصططيد الرنططيد لدى المنظمةع واسططتكمال الصططيد وتربية األحيائ المائيةع لدعم مدونة السططلوي بشطط ق ا
الخعوط التوجيهية الدولية بشطط ق إدارة المصططيد العرضططي والحد من المصططيد المرتجع. كما أوصططه 
حلقة العمل ب ق تنظر منظمة األغذية والزراعة في إنشطططططططائ برنامج عالمي لتنمية القدرات لدعم 

التقرير الكامل لحلقة العمل هذهع بما في والبلداق النامية في تعبيق الخعوط التوجيهية المقترحة. 
في وثيقة المعلومات األسطططططاسطططططية لدورة لجنة مصطططططايد األسطططططماي متاح  لك توصطططططياتال اإلضطططططافية 

19SBD./2018COFI/. 
 

ستخدام أفضل العلوم  ةوعقدت منظمة األغذية والزراع -33 ش ق خا ثالث حلقات عمل للخبرائ ب
المتاحة في تعوير وتعزيز أفضططل الممارسططات لعمليات الصططيد بشططباي الجّرخ لتقييم أثر نططباي الجّر 
في قاع البحر على المستوى العالميع ولوضع أفضل الممارسات للصيد بشباي الجّر )يرد وصف 

                                                 
27 /www.discardless.eu 
28 /2/en-action/rebyc-II LAC: www.fao.org/in-REBYC 

REBYC-II CTI: www.rebyc-cti.org/ 

http://www.discardless.eu/
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وحددت حلقات العمل العديد من تدابير  (.COFI/2018/Inf.27ألعمال حلقات العمل هذه في الوثيقة 
أفضططل الممارسططات التي قد تحدّ أو تقلل من أثر الصططيد بشططباي الجّرع بما في  لك تصططميم وتشطط يل 
المعداتع والتحكم المكانيع وأثر الحصطططصع ومراقبة الجهد. ووضطططعه حلقات العمل مجموعة من 

سططططططات الصططططططناعية التي تقارق فعالية النهج المختلفة. وتتمثل مقاييس األدائ لتدابير اإلدارة والممار
إحدى التوصيات الناتجة عن حلقات العمل في مواصلة العمل صوب وضع خعوط توجيهية بش ق 
أفضطططل ممارسطططات الصطططيد بشطططباي الجرع و لك لدعم مدونة السطططلوي لدى منظمة األغذية والزراعة 

 بش ق الصيد الرنيد.
 

 المهملةأو المفقودة أو  المتروكةمعدات الصيد  تقييم وتقليل آثار -جيم
 
خالل الفترة الممتدة عقدت منظمة األغذية والزراعة مشاورة فنية بش ق وسم معدات الصيد  -34
واعتمدت المشطاورة الفنية الخعوط التوجيهية العوعية بشط ق وسطم  .2018فبراير/نطباط  9إلى  5من 

هذه الخعوط التوجيهية. وتعتبر  إقرارمعدات الصططيد وأوصططه ب ق تنظر لجنة مصططايد األسططماي في 
أو المفقودة أو  المتروكةمعدات الصطططططيد الخعوط التوجيهية أداة مهمة للتقليل إلى أدنى حد من ت ثير 

المقصطططططود ومكافحة الصطططططيد غير القانوني دوق إبالغ ودوق تنظيم. وتقرير والصطططططيد غير  المهملة
والخعوط التوجيهية العوعية بش ق وسم معدات  COFI/2018/inf.25 المشاورة التقنية متاح في الوثيقة

 .COFI/2018/Inf.30الصيد متاحة في الوثيقة 
 
ثانية والثالثينع دعمه المنظمة  -35 وبنائ على طلب لجنة مصطططططططايد األسططططططماي في دورتها ال

أو المفقودة أو  المتروكةمعدات الصطططططيد ومشطططططروعين تجريبيين مرتبعين بوسطططططم معدات الصطططططيد 
. والمشطططططروع األول هو دراسطططططة جدوى عالمية تركز على وسطططططم أجهزة تجميع األسطططططماي المهملة

(COFI/2018/SBD.17والم .) شططططططروع الثاني هو مشططططططروع ميداني في إندونيسططططططيا ركز على التعبيق
ساحلية الص يرة النعا  ) صيد في مصايد األسماي ال (. COFI/2018/SBD.18العملي لوسم معدات ال

ورحبه المشططططاورة الفنية بنتائج المشططططاريع التجريبية لمنظمة األغذية والزراعة وأوصططططه بوضططططع 
 مناطق ومصايد األسماي األخرى. وتنفيذ مشاريع تجريبية إضافية في

 
وأوصطططه المشطططاورة الفنية أيضطططا ب ق تنظر لجنة مصطططايد األسطططماي في وضطططع اسطططتراتيجية  -36

 وأوصطططه ب نال ينب ي على المهملةأو المفقودة أو  المتروكةمعدات الصطططيد عالمية للتصطططد  لمسططط لة 
أو  المتروكةالصيد البلداق األعضائ أق تنظر في وضع وتنفيذ خعل عمل وطنية للتصد  لمعدات 

. وفي هذا الصطططددع أعدت منظمة األغذية والزراعة وثيقة نقا  لوضطططع برنامج المهملةالمفقودة أو 
منع وتخفيف وطططط ة  ل لمتروكطططةمعطططدات الصطططططططيطططد خنطططططططططامطططلخ  قودة أو  ا مف ل لمهملطططةأو ا  ا

(. ومن المتوقع أق تدعم المشططططططاريع في إطار هذا البرنامج العالمي تنفيذ COFI/2018/Inf.24 )الوثيقة
الخعوط التوجيهية العوعية بشطط ق وسططم معدات الصططيدع وكذلك تشططجيع تنفيذ تدابير وأدوات أخرى 

والحد من اسططططططتخدامهاع والتقدم نحو  المهملةالمفقودة أو  أو المتروكةمعدات الصططططططيد لمنع معدات 
من أهداف التنمية المسطططتدامة. وسطططتسطططعى منظمة األغذية والزراعة أيضطططاً إلى  14-1لهدف تحقيق ا

تعزيز التعططاوق بين الشططططططركططائ المعنيين والمهتمينع بمططا في  لططك وكططاالت وبرامج األمم المتحططدة 
 األخرىع في هذا الش ق.

 
 منع وفهم آثار بعض الملوثات البحرية -دال

 
  البالستيكية الجزيئاتفهم آثار 
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 تحقيق أجل منفي إطار متابعة توصطططيات مؤتمر القمة العالمي للعمل في مجال المحيعات  -37

( واسططططتجابة للقلق الذ  2014أبريل/نيسططططاق  25-22)الها ع هولنداع  29ال ذائي والنمو األار  األمن
ع قامه منظمة الجزيئات البالسطططتيكيةأعربه عنال الدورة الثانية والثالثوق بشططط ق التلوث الناجم عن 

في مصططايد األسططماي وتربية األحيائ  الجزيئات البالسططتيكيةاألغذية والزراعة بدراسططة لتقييم وجود 
بدعم من برنامج األمم المتحدة للبيئة ( COFI/2018/ Inf. 31و COFI/2018/SBD 21)الوثيقتاق  30المائية

أجراه فريق الخبرائ المشطططططتري وتمويل من حكومة النرويج. واعتمدت الدراسطططططة على تقييم عالمي 
 31المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية واستفادت منال.

 
والملوثات  ات الصططططططلة على صططططططحة  للجزيئات البالسططططططتيكيةتم تحليل الت ثير المحتمل و -38

مستهلكي األسماي والعواقب على إنتاجية األسماي. ورغم أنال من المعروف أق التلوث البالستيكي 
تظهر أ  دليل على أق تناول جرعات صط يرة  يؤثر على الحيوانات المائية البريةع إال أق النتائج لم

المستزرعة. وفي حين يمكن  لال آثار سلبية على الكائنات المائية البرية أو الجزيئات البالستيكيةمن 
من خالل استهالي األسمايع فإق األدلة العلمية الحالية  الجزيئات البالستيكيةأق يتعرض البشر إلى 

مقارنة بفوائد النظم  الجزيئات البالسططتيكيةتظهر أق الت ثيرات ضططئيلة بالنسططبة ألكبر حجم ممكن من 
ما  السطططمكية. ومع  لكع يسطططلل التقرير الضطططوئ على بعض الفجوات المعرفيةع ال سطططيما فيال ذائية 
والمواد البالسططططططتيكية المجهرية. ومن المحتمل أق تكوق المخاطر  الجزيئات البالسططططططتيكيةبيتعلق 

ع الجزيئات البالستيكيةمن تلك الموجودة في  الصحية المرتبعة بالمواد البالستيكية المجهرية أعلى
تدابير على  تتوفر بعد تكنولوجيا للكشططططططف وال عن هذا الجزئ من المواد. ومع  لكع ينب ي اتخا  

والحكومية وعلى مسططططتوى المسططططتهلك للحد من اسططططتخدام البالسططططتيك وتشططططجيع المسططططتويات الدولية 
اسططتخدام المواد البديلة وإعادة التدوير واعتماد ممارسططات مسططتدامة في اسططتخدام البالسططتيك وإدارة 

 التلوث البالستيكي.
 

 جمع بيانات عن المغذيات والملوثات 
 

 ع وهي مصططططططططدر ممتططاا للططدهوق و ططذتتضططططططعلع األسططططططمططاي بططدور مركز  في األمن ال -39
 الصططططلة ات  األغذيةعن مكونات  بيانات وجودوالبروتينات ومصططططدر فريد للم ذيات الدقيقة. وإق 

إطار برنامج نانسططططططن لنهج النظام  فيو. الم ذياتالمتناول من  تقييم أسططططططاسهو  ومحدثة وموثوقة
لعديد من أنواع األسماي الخالية اإليكولوجي في مصايد األسمايع تم تحليل تركيز اليود مؤخًرا في ا

نات عن مكونات األغذية من األغذية  يا من المياه حول النرويجع ولكن هناي حاجة لمزيد من الب
البحرية من مناطق أخرى مثل إفريقيا لتقييم هذه الموارد السطططططمكية من وجهة نظر سطططططالمة الت ذية 

ية. نات واألغذ جة إلى بيطا حا لكع هنطاي  ية فيعن مكونط عالوة على   ما يخص موارد  ات األغذ
األسططططماي غير المسططططت لة مثل أسططططماي النعا  البحر  األوسططططل لتقييم إسططططهامها الممكن في النظم 

 ال ذائية.
 
وباإلضافة إلى  لكع يمكن أق تت ثر سالمة األغذية من األسماي بالعديد من العواملع بما في  -40

(ع ولكن ال توجد POPsوالملوثات العضططططططوية الثابتة ) لك الملوثات الكيميائيةع مثل المعادق الثقيلة 

                                                 
29 /www.globaloceansactionsummit.com 
30 2017Hill, J.J. -Lusher, A.L.; Hollman, P.C.H.; Mendoza . في مصطططططايد األسطططططماي وتربية األحيائ الجزيئات البالسطططططتيكية

المائية: حالة المعرفة عن حدوثها وآثارها على الكائنات المائية وسططططططالمة األغذية. ورقة فنية صططططططادرة عن منظمة األغذية 
 www.fao.org/3/a-i7677e.pdf. روماع إيعاليا.615والزراعة بش ق مصايد األسماي وتربية األحيائ المائية. رقم.

أصطططططدر فريق الخبرائ المشطططططتري المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية )فريق الخبرائ المشطططططتري بين المنظمة  31
لدولية / منظمة األغذية والزراعة / اليون لدولية الحكومية لعلوم المحيعات / اليونيدو / المنظمة -سططططططكويالبحرية ا اللجنة ا

الوكالة الدولية للعاقة الذرية / األمم المتحدة / برنامج األمم المتحدة للبيئة/ برنامج األمم المتحدة  العالمية لارصططططاد الجوية /
ش ق مصادر ومصير وآثار   الجزيئات البالستيكيةاإلنمائي المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية( تقريرين للتقييم ب

 www.gesamp.org/data/gesamp/files/file_element/0c50c023936f7ffd16506be330b43c56/rs93e.pdfعلى البيئة البحرية. 
www.gesamp.org/data/gesamp/files/media/Publications/Reports_and_studies_90/gallery_2230/object_2500_large.pdf 
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سوى معلومات قليلة عن مستويات ملوثات األسماي من سواحل إفريقيا وآسيا. ويقوم برنامج نانسن 
لنهج النظام اإليكولوجي في مصططايد األسططماي بإجرائ مسططوحات خل األسططاس من أجل تحقيق هدف 

ا توثيق مكونات الملوثات في األجزائ أسططاسططي يتمثل ليس فقل في توثيق المواد الم ذ يةع ولكن أيضططً
الصططالحة لاكل من األسططماي المسططتخدمة في النظم ال ذائية المحلية. وسططتسططترنططد السططلعات ال ذائية 
الوطنية بهذه النتائج وسططتقدم معلومات عن المكونات العامة لاغذية وسططالمة األغذية المسططتمدة من 

 .المناطق المختارة األسماي في
 

 التصدي للزئبق وثنائي ميثيل الزئبق 
 

قدمه منظمة األغذية والزراعة المشورة العلمية بش ق المسائل المتعلقة بالزئبق على أساس  -41
الفوائد تم تنفيذها خالل مشطططاورة الخبرائ المشطططتركة بين منظمة األغذية -ممارسطططة لتحليل المخاطر

. ومنذ 2010والزراعة ومنظمة الصطططحة العالمية بشططط ق مخاطر ومنافع اسطططتهالي األسطططماي منذ عام 
لك الحينع دعمه المنظمة الدسطططططتور ال ذائي بشططططط ق القضطططططايا المتعلقة بالزئبق وقدمه المشطططططورة  

المعنية  ال ذائي المعنية باألسماي والمنتجات السمكية ولجنة الدستور ال ذائي العلمية للجنة الدستور
 بالملوثات في األغذية.

 
لزئبق من البيئة. وتختلف تركيزات قد تتراكم الملوثات داخل األسططططمايع مثل ثنائي ميثيل او -42

هذه الملوثات في األسططططماي على أسططططاس طبيعة الملوثع ونوع األسططططماي والموطن الذ  ت تي منال. 
وتوجد مسططتويات عالية من ثنائي ميثيل الزئبق في األسططماي المفترسططة الكبيرة مثل سططمك أبو سططيف 

 وسمك التونة.
 
وفي سططططططيا  ت ير المناخع ومع ارتفاع درجات حرارة مياه البحرع قد يزداد توافر وسططططططميّة  -43

بعض الملوثات مثل الزئبق. واسططتنتج أق ايادة نسططبة ميثلة الزئبق التي تؤد  إلى توليد ثنائي ميثيل 
إق الهضططططمية بسططططهولةع تزداد عندما ترتفع درجات الحرارة. وبالتالي ف ةالزئبقع الذ  تمتصططططال القنا

التركيزات األعلى من ثنائي ميثيل الزئبق في األسططططططماي يمكن أق تزيد من تعرض اإلنسططططططاق لهذا 
الملوث السطططمي العصطططبي. كما يمكن أق يزداد التراكم األحيائي وسطططمية المعادق الثقيلة األخرى مع 

جلد ارتفاع درجة حرارة مياه البحر في الكائنات البحريةع بما في  لك القشططططططرياتع ونططططططوكيات ال
 والرخويات.

 


