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 األسماك مصايد لجنة

 والثالثون الثالثة الدورة

 2018 تموز/ووليي 13-9 ،روما

 ألسماكا مصايد مجالي في وأنشطتها والزراعة األغذية منظمة عمل على وتأثيره المناخ تغير
 )السنتين (موضوع المائية األحياء وتربية

 
 موجز

 
 مصايد إدارةسامهت  كيفو  املناخ تغريُّ ل املنظمة اسرتاتيجية تنفيذ يف احملرز التقدم وصف إىل الوثيقة هذه هتدف 

 وتأثريه املناخ تغري": لســـنتنيا موضـــوع ســـياق يف، هلذه االســـرتاتيجية ةالثالثواتج نال تنفيذيف  املائية األحياء وتربية األمساك
 ".وأنشطتها والزراعة األغذية منظمة عمل يف
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 المقدمة -أوالً 
 
  املنظمة ومؤمتر 2016 األول ديســــــمرب/كانون يف املائة بعد واخلمســــــني اخلامســــــة دورته يف املنظمة جملس صــــــادق -1
 املنظمة عمل على وأثره املناخ تغّري  - 2019-2018 الســــــــــنتني فرتة موضــــــــــوععلى  2017 يوليو/متوز يف األربعني دورته يف

 خالل لةالصــــــ ذات الرئاســــــية األجهزةأجرهتا  ومداوالت مراجعة لعملية نتيجةً  املوضــــــوع هذا اختيارقد جاء و  .وأنشــــــطتها
 ذلك يف مبا رية،األخ العاملية التطورات ضـــوء يف املناســـب الوقت يفهذا  الســـنتني فرتة موضـــوع ويأيت .2018-2017 الفرتة

نداي إطار اعتماد  وكذلك ،2015 عام يف الشـــاملة املســـتدامة التنمية وأهداف باريس واتفاق الكوارث خماطر من للحد ســـِ
 كورونيفيا  بقرار عروفامل املناخ تغريُّ  بشــــــــــــأن اإلطارية املتحدة األمم اتفاقيةيف  طرافاأل ؤمترمل والعشــــــــــــرين ةالثالثالدورة  قرار

الســـــادس  املنظمة جملس يف املناخ تغريُّ  بشـــــأن والزراعة األغذية منظمة اســـــرتاتيجيةاعتماد و  ،الزراعة بشـــــأن املشـــــرتك للعمل
 :ذو شقنيالوثيقة  هذه من الغرضو  .2017أبريل/نيسان  يفواخلمسني بعد املائة 

 
 نفيذت يف هماتســــــــــــــ اليت للمنظمة واملخططةالعهد  احلديثة واألنشــــــــــــــطة باألعمال جلنة مصــــــــــــــايد األمساك إطالع •

 املناخ؛ تغري بشأن االسرتاتيجية

ورفع عة ااألغذية والزر  لنظماإلجراءات املتعلقة باملناخ  متويل تعبئة) 1( :ةكيفي  حول اللجنة مناقشـــــــات وتشـــــــجيع •
القطاعات  بنيما ات احلوار  وتيسري وتشجيع )2( ؛املائية األحياءة وتربي األمساكعلى مصايد  الرتكيز مع ،مستواه

 .املناخ حول
 
 خيارات إىل ةللمنظم األســـــــــــاســـــــــــية الواليةاملتعلقة بذلك  عملها وخطة املناخ تغريل املنظمة اســـــــــــرتاتيجيةرتجم تو  -2
 تحقيقل عضــــــــــــــاءاأل الدول دعم هومركزي  دفهب ،ةواحمللي ةوالوطني ةواإلقليمي ةالعاملي ســــــــــــــتوياتامل على ةولويجماالت األو 

 نظمةامل عمل كيزلرت  صــيغت وقد الزمن، من عقد من ألكثر املنظمة عمل إىل ســتندت يوه .املناخ تغري مواجهةيف  التزاماهتا
 إطار يفم وأولوياهت سباري اتفاق مبوجب مالتزاماهت حتقيق يف املنظمة ألعضـــــــاء خدمة أفضـــــــل تقدميقصـــــــَد  املناخ تغري على

 نواجتها يف امهةواملســـــــــ االســـــــــرتاتيجية تنفيذ يف مجيعها نظمةامل إدارات تشـــــــــارك لذلك، ونتيجة .املســـــــــتدامة التنمية أهداف
 توفّر جهة فهابوص قيادي بدور املنظمة قيام خالل من املناخ تغريُّ  بشأن األعضاء البلدان قدرات تعزيز )1( :وهي ،ةالثالث
حتســــني إدماج اعتبارات األمن الغذائي والتغذية والزراعة واحلراجة ومصــــايد األمساك يف جدول  )2( التقنيتني؛ واخلربة املعرفة

 .ختغري املنا  يف جمال املنظمة عملوإجناز  تنسيق طيدوتو  )3( ؛تعزيز اخنراط املنظمةمن خالل  األعمال الدويل لتغريُّ املناخ
 

 جهة هابوصـــــف قيادي بدور المنظمة قيام خالل من المناخ تغيُّر بشـــــأن األعضـــــاء البلدان قدرات تعزيز - 1 الناتج
 .التقنيتين والخبرة المعرفة توّفر

 
 السياسات وضعبشأن  توجيهات

 
 .املناخ تغريول ح املفاوضـــــــاتســـــــري تبعاً لوترية ، األخرية الســـــــنوات يف املناخ لتغري الســـــــياســـــــي اإلطار رتطوّ  قدل -3
مرة  ها ميوتقديثها حتدو إعال�ا و  متعاقبة اً وطني حمددة مســــــــامهاتإعداد  األعضــــــــاء الدولعلى يتعني ، باريس اتفاق تنفيذلو 

  اليــةالتــ اجلولــة مقــدّ ت أن املقرر من( املنــاخ تغريبشـــــــــــــــأن  اإلطــاريــة املتحــدة األمم اتفــاقيــةة أمــانــ إىل ســــــــــــــنوات مخس كــل
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ة فرت  يف بلداً  40 من أكثر دعمإىل  نظمةوهتدف امل ).2020 عام يف، ةحمدث أوة جديداً، وطني احملددة املســــــــــــــامهات من
 منظمة نشـــــــر وعقب .اً وطني احملددة امســـــــامهاهت يف الزراعي القطاع عناصـــــــرحتســـــــني  أو/و لتنفيذ 2019-2018 الســـــــنتني
 بلدان نظمةستدعم امل ،2017عام  يف 1أفريقيا شرقل اً وطني احملددة لمسامهاتل لمفصّ  إقليمي حتليل أول والزراعة األغذية

 وحتقيقا .ذه املسامهاتهلوستجري حتليالً إقليمياً إضافياً  اً وطني احملددة ملسامهاتا تنفيذ اسرتاتيجيات وضع يف أفريقيا شرق
 اتاملســــــــامه تنفيذ لدعمنصــــــــة مبتطوير  نظمةتقوم امل ،ةملانياأل واحلكومة 2 االســــــــرتاتيجي الربنامج من وبدعم، الغاية ذههل

 العمل جمموعة يســــريت نظمةوســــتواصــــل امل .املعنيني املصــــلحة أصــــحاب بني واملعلومات ةاملعرف تبادل وتيســــرياً وطني احملددة
يت ال وطنياً  ددةاحمل باملســـامهات اخلاصـــة الشــراكة مظلة حتت ،األراضـــي واســـتخدام الغذائي واألمن بالزراعة املعنية املواضــيعية

 ملناخااملتعلقة ب هدافألل الدعم تعبئةعلى تعمل  ومؤســــــــــــــســــــــــــــات بلدان من ائتالفهذه املظلة و . 2017عام  يف تأطلق
 ط.انشــــــب مشــــــاركة دولة 20 حوايل حالياً  عضــــــويتهاوتضــــــم  .املســــــتدامة لتنميةويف احلني ذاته تعزيز اوتنفيذ هذه األهداف 

 وخيارات ةلمعرفل فتولي – املائية األحياءة وتربي األمساكعلى مصــــايد  املناخ تغري ثارآ"حول  حديثاً  صــــدرت وثيقة وجتمع
 النظم يف سـواء، ةاملائيترية األحياء و  األمساكمصـايد  قطاعيعلى  املناخ تغري بآثارتتعلق  ةأدل 2"احلالية والتخفيف فالتكيّ 

ســــــــــــــتخدمه البلدان ت نأهو  ،والتخفيف فللتكيّ هات توجي، إذ يوفّر التقرير من والقصــــــــــــــد .الداخليةيف النظم  أو البحرية
 .املوارد تعبئة جهوديف  ذلك يف مبا، مسامهاهتا احملددة وطنياً  تنفيذو وضع  يف أساسيبشكل 

 
  تكميليةالتوجيهية الاخلطوط من خالل  ف الوطنيةوضــــــــــــــع خطط التكيّ إضــــــــــــــافية حول  توجيهاتٍ  جرى توفريو  -4

 خطط يف األمساكمصــــــايد و  واحلراجة الزراعة مســــــائل تناول"حول  3 2017يف عام  والزراعة األغذية منظمة وضــــــعتها اليت
 األحياءة وتربي اكاألمسمصــــــايد مســــــائل  تناول"حول ة مقبل تكميليةة توجيهيخبطوط  ســــــتســــــتكملواليت  "الوطنية التكيف

 األمساك صـــــــايدممن  ذات الصـــــــلة املعلومات حتللو  التوجيهيةاخلطوط  هذه ســـــــتجمعو  ".الوطنية التكيف خطط يف املائية
بين تو  .املنــاخ غريت مع للتكيف الوطنيــة تخطيطال عمليــات يف املشـــــــــــــــاركــةعلى  القطــاعة قــدر  لــدعم املــائيــة األحيــاءة وتربيــ

  أخرى جو�ُ ائية رتبية األحياء املل اإليكولوجي النظام �جو  األمساكصــايد مل اإليكولوجي النظام �ج مبادئعلى  هاتالتوجي
 طخطات مليع يف الفرعي القطاع خصوصيات انعكاس لضمان واضحة خطواتسُتقرتح و  .املستدامة العيش سبل نهجك

األخذ  ومع يسينيالرئ املصلحة أصحاب مع بالتشاوروذلك ، الفرعي القطاعضمن  فلتكيّ ا ختطيط ودعم الوطنية التكيف
 .أخرى فرعية قطاعات مع تملةالتداخالت احملباالعتبار 

 
ًال مكمّ  4ربية األحياء املائيةوت األمساكصـــــايد مل ةاملخصـــــصـــــ امناخيً  الذكية الزراعةمرجع  من B4الوحدة تشـــــكل و  -5

 مناخياً  الذكية زراعةال فهوممب ةتعلقامل واخلربات ةاملعرف منة واســــــــــعة طائفهذه الوحدة  وتشــــــــــمل. التوجيهيةخطوط لل مفيدا
يف احلني ذاته  ةاالســـتجاب مع، ةوإنتاجية اســـتدام أكثر القطاع جلعل أفضـــلتوجيهاً  واملمارســـني الســـياســـات صـــانعي هلتوجي

�ج النظام و  د األمساكيصــــــــــامليكولوجي �ج النظام اإلىل إ أيضــــــــــاً  الوحدةوتســــــــــتند  .الغذائي واألمن املناخ تغّري  لتحديات

                                                      
1  www.fao.org/3/a-i8165e.pdf. 
2  Smith, S. & Poulain, F. eds. 2018. Impacts of Climate Change -FungeBarange, M., Bahri, T., Beveridge, M., Cochrane, K., 

on fisheries and aquaculture - Synthesis of current knowledge, adaptation and mitigation options. Fisheries and Aquaculture 
Technical Paper. No. 627. Rome, FAO. 628 pp. 

3  www.fao.org/3/a-e.pdf6714i. 
4  www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/production-resources/module-b4-fisheries/b4-overview/en/. 
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 مناخياً  الذكية لزراعةو احن التحول يف القطاع هحرز الذي أ لتقدمبّني اخلطوط العريضــــة لتو  ،رتبية األحياء املائيةلاأليكولوجي 
 .البحث من اً مزيد حتتاج اليت واجملاالت للمستقبل ةاألولوي ذات العمل جماالتو 
 
ع احلإىل اً نظر و  -6 ولية املعنية بتغري اهليئة احلكومية الدقررت تغري املناخ، منتديات للمحيطات يف املخصـــــص يز توســـــّ

 تشارك، كما أ�ا رالتقريهذا يف وضع فعالية نظمة بوتشارك امل. والغالف اجلليدي عداد تقرير خاص عن احمليطاتاملناخ إ
لة بتعليقات على الفصــــــــــــــول األكثر املنظمة  متقدّ  ،وعالوة على ذلك. العريضــــــــــــــة خطوطهيف حتديد  ناول النظم تصــــــــــــــ

 .مراجعستعمل كمحرر و  ،واملناطق الساحليةاملعتمدة عليها البحرية واجملتمعات احمللية  اإليكولوجية
 

 دعم صياغة المشاريع وتنفيذها
 
يل إىل دعم جهود البلدان األعضــاء يف احلصــول على التمو  أيضــاً ري املناخ لتغنظمة الســرتاتيجية امل 1ج تيدعو النا -7

صــول إىل احل أّدت يف تعبئة املوارد اليتتربية األحياء املائية و إدارة مصــايد األمساك  اخنرطتويف هذا الصــدد، . املتعلق باملناخ
نفيذ مشـــــــاريع لصـــــــياغة أو ت الصـــــــندوق اخلاص لتغري املناخو  صـــــــندوق أقل البلدان منواً و مرفق البيئة العاملي من دعم العلى 
 العاملي  ومرفق البيئةنظمة املالشــــــــــــراكة بني ســــــــــــتســــــــــــتمر و ). COFI/2018/10نظر الوثيقة ا(حىت اآلن اً بلد 17ف يف تكيّ 

دمج وحدة مرفق البيئة ة بعّزز م، ملرفق البيئة العاملي الصندوق اخلاص لتغري املناخالتجديد السابع ملوارد يف النمو مع انطالق 
 صندوق اخلاص لتغري املناخالالتجديد السابع ملوارد برجمة وستتيح  .مؤخرافيها  شعبة املناخ والبيئة ضمننظمة يف املالعاملي 
ارة مصــــايد ما قامت إد. كووقعا أكثر تركيزاً  على حنوٍ جديدة لتطوير مشــــاريع هتدف إىل دعم حتويل النظم الرئيســــية  فرصــــاً 

قة البحر الكارييب طالبلدان باإلمكانيات اليت يتيحها الصــندوق األخضــر للمناخ يف منبإعالم األمساك وتربية األحياء املائية 
 .يف مناطق احمليط اهلادئ وقريباً اآلن  حىت

 
وهي جهد  ،"حزمة املساعدات القتصادات البلدان األفريقّية املطّلة على احمليطات يف مواجهة تغريُّ املناخ"تدعم و  -8

 األموالعلى  ولاحلصـــــ يف البلدانبنشـــــاط  ،األفريقي التنمية ومصـــــرف الدويل البنكو منظمة األغذية والزراعة مشـــــرتك بني 
على  القدرة بناء دابريت تشـــــــمل تركيز جماالت يف احملددة وطنياً  امســـــــامهاهت وتنفيذ احمليطاتعلى  القائمة اقتصـــــــاداهتاة لتنمي

 لكربونا احتجاز وحتســــني الطاقة كفاءات  وزيادة املبكر اإلنذار نظم وتطويرملخاطر االنكشــــاف على ا من واحلد الصــــمود
اقتصـــــــاد  إىلكاملعتاد قد ُحّدد أحد عشـــــــر بلًدا كبلدان ذات أولوية لدعم االنتقال من ممارســـــــة األعمال  و  .األمثلاحلّد إىل 

 وضع حافظة استثمارات يف مشاريع تتفق مع مفاهيم وإجراءات النمو األزرق.بأزرق على مدى السنوات الثالث املقبلة 
 

جدول ومصــــــــايد األســــــــماك في الحراجة والزراعة و  والتغذية تحســــــــين إدماج اعتبارات األمن الغذائي - 2الناتج 
 تعزيز انخراط المنظمة من خالل تغيُّر المناخل األعمال الدولي

 
 ،احمليطاتملتعلقة با الدعوةمحالت يف فعالية بشارك تاملنظمة يف  ارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائيةإدكانت  -9

إطار و  املناخ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشــأن تغري إطاراملائية يف  األحياءصــايد األمساك وتربية مبوبشــكل أكثر حتديدا 
نداي للحد من خماطر  خاصــة و  املســـتدامة، ميةأهداف التنعن مؤشـــرات للمنظمة  قتســـاإلبالغ املكجزء من و . الكوارثســـِ
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نداي إل 2ؤشــــــر جيم املدارة أيضــــــا يف ســــــامهت اإل، الراعية هلامنظمة األغذية والزراعة بدور الوكالة تقوم ليت اتلك  طار ســــــِ
دارة ســــــامهت اإلوقد  ).5-1 املســــــتدامة ميةهدف التنهم يف االذي يســــــ(اخلســــــارة يف الزراعة املعزوة إىل الكوارث املتعلق ب

 ةالثانيالدورة خالل و  5.الغذائيعلى الزراعة واألمن  واألزماتر الكوارث اثأنظمة عن لتقرير املالثاين اإلصـــــــدار فصـــــــل يف ب
ت جزء من برنامج العمل احمليطاأن  رمسياً أُقّر اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّري املناخ، يف طراف األؤمتر ملوالعشرين 

الدورة الثالثة د أكدت وق .األطراف ؤمترمل اً رمسياحملددة اســـــــــــتضـــــــــــافة يوم احمليطات يف املنطقة ذلك برجم تُ و املتعلق باملناخ، 
 ملية املفاوضــــــــــــــات يف ععتمدة عليها احمليطات واجملتمعات املحول أبرز  الرتكيز مبباحثاتن ملؤمتر األطراف هذا و والعشــــــــــــــر 

ؤمتر ملوالعشـــــــــرين  ةوالعشـــــــــرين والثالث ةالثانيالدورتني يف  مني رئيســـــــــيني ليوم احمليطاتمنظّ أحد وكانت املنظمة . املناخحول 
عمل  ما زالت تاليتممثلي البلدان األعضـــاء من ف بدعم من الشـــركاء و للتكيّ  حلوالً يف اليومني كليهما  عرضـــتو ، األطراف

اســـــــــرتاتيجيات حمددة الســـــــــياق لتحســـــــــني قدرة اجملتمعات احمللية على و خماطر املناخ االنكشـــــــــاف على على حتديد مواطن 
ة الطريق للعمل خارط"يف نظمة سامهت امل ،على ذلك وعالوة. ةقاعدة املعرفتوسيع و الصمود احمليطات على  علىاملعتمدة 

 ، وهي مبادرة متعددة أصـــــــــــحاب املصـــــــــــلحة تشـــــــــــمل احلكومات والوكاالت الدولية واملنظمات "يف جمال احمليطات واملناخ
 واملناخ يطاتاحمل أعمالجدول هدفها دفع الفرعية غري احلكومية واملؤســـســـات العلمية والقطاع اخلاص والســـلطات الوطنية 

منتديات من ا اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــأن تغري املناخ، ومؤمتر األمم املتحدة املعين باحمليطات، وغريمهيف خاصـــة و (
فــاقيــة األمم ات يف طرافاألؤمتر ملوالعشــــــــــــــرين  ةالثــانيــالــدورة  يفهــذه خــارطــة الطريق ت وقــد أطلقــ. )منظومــة األمم املتحــدة

 عملهــان عآخر املعلومــات نظمــة وفرت املقــد و  .املغرب، مراكشيف  ت عقــديتال املتحــدة اإلطــاريــة بشـــــــــــــــأن تغّري املنــاخ
 . تناوًال كافيا تربية األحياء املائيةقطاع مصايد األمساك و تناول ضمنت و  األولويةواجملاالت ذات 

 
األمم  اتفاقية يف طرافاألؤمتر ملوالعشـــرين  ةالثانيالدورة يف  الزراعةاعتماد عمل كورونيفيا املشـــرتك بشـــأن  شـــّكلو  -10

 القرارينّوه هـذا و  .املنـاخ يف القطـاعـات الزراعيـةاملتعلق بـلعمـل يف جمـال ا اً ارز بـ اً معلمـ املتحـدة اإلطـاريـة بشــــــــــــــأن تغري املنـاخ
 علمية والتكنولوجيةبني اهليئة الفرعية للمشـــــورة ال إىل العمل املشـــــرتكو دعيو ناخ لتغري امللزراعة اجلوهرية الســـــتجابة ا باألمهية
 الرتكيزإىل افة باإلضفيذ ليشمل النظر يف التنحول الزراعة التايل توسيع احلوار وب، ةعناصر حمددحول  الفرعية للتنفيذواهليئة 

إىل  هواجتونعمل كورونيفيا  يف التقدم احملرزعن  تقريراً  تانالفرعي انتقدم اهليئت أنتوقع يو . الســــــــــــــابقكما يف العلمي والتقين  
تشرين /يف نوفمربعقد يت ستال اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّري املناخ يف طرافاألؤمتر ملوالعشرين  ةالسادسالدورة 
 .2020الثاين 

 
من أهداف التنمية  14هلدف امقاصـــد من ألربعة لوكالة الراعية ا هي ارة مصـــايد األمساك وتربية األحياء املائيةإدو  -11

يف مؤمتر األمم املتحدة ة رئيســــــــــــــية فاعلة هكانت ج  الذو ) 1-ب- 14و 1-7-14و 1-6-14 و 1-4-14املســــــــــــــتدامة (
ــــات املتحــــدة 2017حزيران /يونيو 9-5(للمحيطــــات  ــــة، نيويورك، الوالي ــــذي ) األمريكي ــــاخ  نّوهال ــــالروابط بني تغري املن  ب

 نّوهو على اآلثار الســـــــلبية لتغري املناخ على احمليطات  وشـــــــدد املؤمتر. من أهداف التنمية املســـــــتدامة 14اهلدف حتقيق بني و 
د للبحوث املزيد من املوار تكريس وتشــــــــــــــمل الدعوة إىل العمل احلاجة إىل . اخلاصــــــــــــــة التفاق باريس يف معاجلتها باألمهية

، ووضـــــــع وتنفيذ من بني أهداف أخرى ،حمليطات وإنتاجيتهاحتســـــــني فهم العالقة بني املناخ وصـــــــحة ابغية العلمية البحرية 
 .ثار تغري املناخ على احمليطاتآف وختفيف لزيادة قدرة احمليطات على الصمود ومعاجلة تدابري تكيً 

                                                      
5  www.fao.org/3/I8656EN/i8656en.pdf. 
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ل للــدول اجلزريــة الصــــــــــــــغرية النــاميــة، نواتج لى بنــاًء عو  -12  عــةمنظمــة األغــذيــة والزراأطلقــت إجراءات العمــل املعجــَّ

 .برنامج العمل العاملي بشـــــــــــأن األمن الغذائي والتغذية يف الدول اجلزرية الصـــــــــــغرية النامية 2017 متوز/ويولي يفها ؤ وشـــــــــــركا
جراءات إ إدارة مصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية حالياً تقودها أو تشـــــارك فيها  من املشـــــاريعأكثر من عشـــــرين ويدعم 

مساك، وبناء من املواضــيع تشــمل تقييم موارد مصــايد األ جموعةما يتعلق مب يف الناميةالعمل املعجَّل للدول اجلزرية الصــغرية 
ربية األحياء تالفقر، وختطيط االســــــــــــــتثمارات التجارية يف  واحلد منالقدرات، وتقييم املخاطر، واألمن الغذائي والتغذية، 

 .الصيد حتسني ممارساتو  ،دارة املناطق الساحليةإ، و ةاملائي
 

 تقوية تنسيق وإنجاز عمل المنظمة في مجال تغيُّر المناخ - 3الناتج 
 

ضــــــمن  يادتهز جهودها الرامية إىل احلفاظ على التنســــــيق أو  ارة مصــــــايد األمساك وتربية األحياء املائيةإدواصــــــلت  -13
 رة اليت تتخذها اإلدا جراءاتاإلثار آوتعظيم  ةلضــــــــــمان تقاســــــــــم املعرفعلى حد ســــــــــواء وخارجها  غذية والزراعةاأل ةمنظم

 شـــبكةيف إلدارة لاملشـــاركة املنتظمة أتاحت ، مةويف داخل املنظ. من املوارد البشـــرية واملاليةعلى أفضـــل وجه مع االســـتفادة 
 . ن تبادل اخلرباتع واملســــــامهة فيها، فضــــــالً ة على مســــــتوى املنظمة الســــــتفادة من املعرفا الفنية بشــــــأن تغري املناخ املنظمة

 ويف داخل. نظمةاملضــــــــــــــمن  خباملنا  ةاملتعلق ةاملائيمصــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء وانب التوعية جبدارة ذلك لإلوقد أتاح 
 معنيني مبشـــــاريع تعاجل موظفنيميدانيني و ممثلني عن مجيع الفروع وموظفني تضـــــم جمموعة العمل املعنية بتغري املناخ  ،دارةاإل

ســــتفادة والغرض من ذلك هو اال. التنســــيق الداخلي وتبادل املعلوماتموعة اجملتضــــمن و ، القصــــوى واألحداثتغري املناخ 
 .فاءهتاكلتعظيم  تبادل الدروس املستفادة بني املبادرات و املتبادل  التفاعلوتعزيز من اخلربات املتعددة 

 
ناخ ومصايد بشأن املالشراكة العاملية أعضاء  بعضمع مع شركاء خارجيني و أتاح التعاون الفّعال  ،خارج املنظمةو  -14

 ان البحث إىل ميد ةاملائيتربية األحياء مصـــــــايد األمساك و نقل املســـــــائل املثرية للقلق بشـــــــأن  6 األمساك وتربية األحياء املائية
 بالشـــــراكة مع عدد  ايف تنفيذ براجمه يضـــــاً أإدارة مصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية وتعمل  .كفأتغري املناخ بشـــــكل أيف 

تضـــــافرت ما ك  ).احلكومية الدولية واجملتمع املدين واملنظماتواملنظمات غري احلكومية  األكادمييةاألوســـــاط (ملنظمات من ا
طارية تفاقية األمم املتحدة اإلالمؤمتر األطراف اليت أطلقها  لتنظيم أيام احمليطات شــــــــــــــريكاً  20مع أكثر من اإلدارة  جهود

ريقّية إلنشـــاء حزمة املســـاعدات القتصـــادات البلدان األف األفريقيمصـــرف التنمية مع و  ،مع البنك الدويل بشـــأن تغري املناخ
 .لتنفيذ مشاريعها األطراف األخرىالعديد من ومع  ،املطّلة على احمليطات يف مواجهة تغريُّ املناخ

 
فرص ول ح األحياء املائيةبقيادة إدارة مصايد األمساك وتربية  إلنرتنتا دراسية علىة حلقوفّرت  ،2018عام يف و  -15

ري التدريب ملا الســــاحلية والبحرية فرصــــة لتبادل اخلربات وتوف اإليكولوجيةيف النظم اإليكولوجية ف القائم على النظم التكيّ 
 .مشارك 300رب من ايق
 

                                                      
هلا منظمه دوليه وهيئات قطاعيه  20أكثر من تضــــــــــم طوعية عاملية مبادرة هي  الشــــــــــراكة العاملية بشــــــــــأن املناخ ومصــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية 6
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	6- ونظراً إلى توسّع الحيز المخصص للمحيطات في منتديات تغير المناخ، قررت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إعداد تقرير خاص عن المحيطات والغلاف الجليدي. وتشارك المنظمة بفعالية في وضع هذا التقرير، كما أنها شاركت في تحديد خطوطه العريضة. وعلاوة ع...

