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2030خطة التنمية املستدامة لعام  2015املنعقد يف عام بشأن التنمية املستدامة أقّر مؤمتر قمة األمم املتحدة  -1
1 

من املسائل املتعّلقة بالتغّيرات التقنية  شاملةجمموعة  تغطيغايًة  169هدفًا للتنمية املستدامة و 17اليت تتضمن 

على مجيع الدول وتدمج أبعاد  2030واملؤسسية والسياساتية املطلوبة لتحقيق التنمية املستدامة. وتنطبق خطة عام 

(، كما تشكل دلياًل للدول األعضاء وملنظمة األمم املتحدة )االقتصادية واالجتماعية والبيئيةالثالثة التنمية املستدامة 

جملتمع املدني وملؤسسات أخرى يف ما يتعّلق بالفرص والتحديات منظمات اولغريها من املنظمات احلكومية الدولية و

جلوع. وترد بهدف القضاء على الفقر املدقع واواالحتياجات القادمة من أجل حتقيق التنمية املستدامة يف كل القطاعات 

األمن الغذائي والتغذية، والتخفيف من وطأة الفقر يف  –عناصر تشكل جوهر عمل منظمة األغذية والزراعة )الفاو( 

يف أهداف التنمية املستدامة. وقد دعمت الفاو  -املناطق الريفية، وإدارة املوارد الطبيعية واستخدامها استخدامًا مستدامًا

 .2030إىل اعتماد خطة عام واليت أّدت  2015عام لدولية ملا بعد بشكل نشط العملية احلكومية ا

 

رؤية خاصة بعامل يّتسم بقدر أكرب من العدالة واالزدهار والسلم واالستدامة وال ُيستثنى  2030تضع خطة عام و -2

. وال تدعو اخلطة فقط 2منه أحد، ذلك أنها تسعى جاهدًة إىل بناء عامل عادل وقائم على احلقوق ومنصف وشامل للجميع

 مع الرتكيز بشكل خاص  -إىل القضاء على الفقر واجلوع وسوء التغذية وإىل النفاذ العاملي إىل الرعاية الصحية 

 أيضًا بالقضاء على مجيع أشكال اإلقصاء وانعدام املساواة  تطالبإمنا  - على القضايا املّتصلة باملساواة ب  اجلنس 

عزيز النمو االقتصادي املضطرد والشامل واملستدام إضافًة إىل العمالة الكاملة واملنتجة والعمل يف كل مكان. وال بد من ت

 توليفاتوالالئق للجميع. وإن أهداف التنمية املستدامة هي أداة حقيقّية للتحّول، وهي مرتابطة أيضًا، مما يتطلب ُنهج 

 رات من أجل حتقيق األهداف املشرتكة.جديدة لكيفية تكامل السياسات والربامج والشراكات واالستثما

 

يكّمالن الطموحات و 2015اعُتمدا يف عام صراحًة إىل إطاري عمل عاملي  إضافي   2030تشري خطة عام و -3

بشأن لتمويل التنمية، واتفاق باريس بابا آويعززانها، وهما: خطة عمل أديس  2030يف خطة عام  واألولويات احملددة

وتكّملها وتساعد على  2030املتعلقة بوسائل التنفيذ خلطة عام  الغايات 3باباآخطة عمل أديس . وتدعم تغري املناخ

وهي تتعلق باملوارد العامة احمللية، واملؤسسات التجارية واملالية اخلاصة احمللية والدولية، والتعاون  استجالء سياقها.

اإلمنائي الدولي، والتجارة الدولية بوصفها حمركًا للتنمية، والديون والقدرة على حتمل الديون، ومعاجلة املسائل 

وقد انتهت الدورة احلادية ات، والبيانات، والرصد واملتابعة. النُُّظمية، والعلم والتكنولوجيا واالبتكار وبناء القدر

                                                      
. 2015سبتمرب/أيلول  25. قرار اعتمدته اجلمعّية العامة يف 2030حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام . 2015منظمة األمم املتحدة.   1

A/RES/70/1. 
www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%
20web.pdf 

. دليل مرجعي لفرق األمم املتحدة القطرية )فرباير/ شباط 2030. تعميم خطة التنمية املستدامة لعام 2016جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية،   2

 (. جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية. 2016
https://undg.org/wp-content/uploads/2015/10/UNDG-Mainstreaming-the-2030-Agenda-Reference-Guide-Final-1-February-
2016.pdf 

 خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املؤمتر الدولي الثالث لتمويل التنمية.    3
www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2015/10/UNDG-Mainstreaming-the-2030-Agenda-Reference-Guide-Final-1-February-2016.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2015/10/UNDG-Mainstreaming-the-2030-Agenda-Reference-Guide-Final-1-February-2016.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
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. فينبغي 4والعشرون ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ باالعتماد التارخيي التفاق باريس

وأن تعزز قدرة نظم إنتاج األغذية  أن تتكّيف الزراعة، مبا يف ذلك قطاعي الغابات ومصايد األمساك، مع آثار تغّير املناخ

على الصمود من أجل بقاء عدٍد متناٍم من السكان. وينبغي أيضًا معاجلة هذه القضايا باعتبارها جزءًا ال يتجزأ من خطة 

 يف خفض انبعاثات غازات الدفيئة اليت تستوجب تعاونًا دوليًا على أوسع نطاق ممكن بهدف اإلسراع  2030عام 

 .املي ومعاجلة مسألة التكيف مع اآلثار السلبية لتغّير املناخعلى الصعيد الع

 

وتكمن كل من العالقة األساسية ب  الناس واألرض والسبيل لتحقيق النمو الشامل واملستدام، يف الزراعة  -4

 وإنتاجها واستهالكها والتجارة بها ونقلها وختزينها وتسويقها.  الغذائيةواألغذية، أي يف كيفّية زراعة املواد 

على منذ مدة  5الفاو الضوء على الناس واألرض واالزدهار والسلم والشراكة. وتسّلط 2030يف الواقع، تشدد خطة عام و

 أن األغذية والزراعة هما املفتاح لتحقيق هذه اخلطة.مسألة 

 

درجة املواءمة بينها  الفاو حتلياًل شاماًل ألهداف التنمية املستدامة لتقييم أجرت فرق الربامج االسرتاتيجية يف -5

 6وب  أهداف الفاو االسرتاتيجية. وتظهر النتائج اتساقًا قويًا بينهما، فيما ُيحتمل أن يساهم اإلطار االسرتاتيجي ورؤيته

 والزراعية يف التنفيذ املتكامل ألهداف التنمية املستدامة السبعة عشر. استدامة األغذيةاملتعّلقة ب

 

من أهداف التنمية املستدامة ارتباطًا وثيقًا مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية،  العديديف الواقع، ترتبط و -6

 2)القضاء على الفقر جبميع أشكاله( واهلدف  1وبالتنمية املستدامة لقطاع األغذية البحرية بشكل عام. ويربز اهلدف 

 )القضاء على اجلوع وحتقيق األمن الغذائي وحتس  التغذية وتشجيع الزراعة املستدامة( يف رؤية الفاو بشأن احلد 

 من الفقر، واألمن الغذائي، والزراعة املستدامة.

 

)حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية  14املستدامة  التنميةغايات املتصلة بهدف التقتضي العديد من  -7

 واستخدامها على حنو مستدام من أجل التنمية املستدامة؛ واملعروف أيضًا باهلدف األزرق( اعتماد إجراءات حمددة 

ون إبالغ ودون دالصيد على حنو فّعال؛ وإنهاء الصيد املفرط والصيد غري القانوني  تنظيميف مصايد األمساك، منها: 

؛ ومعاجلة مسألة اإلعانات اليت تقدم ملصايد األمساك؛ وزيادة املنافع االقتصادية من اإلدارة املستدامة ملصايد تنظيم

اتفاقية األمم املتحدة األمساك وتربية األحياء املائية؛ وتأم  نفاذ صغار الصّيادين إىل املوارد واألسواق؛ وتطبيق أحكام 

منع التلوث البحري واحلد منه، وإدارة النظم اإليكولوجية  14متصلة باهلدف  خرىلقانون البحار. وتتناول غايات أ

 البحرية والساحلية ومحايتها، وكّلهم أولويات بالنسبة إىل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية املستدامة.

 

  

                                                      
 .FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1.[على اإلنرتنت] اعتماد اتفاق باريس.  2015اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ.   4

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf; http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf 
 www.fao.org/3/a-i5499e.pdf.  2030مفتاح حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام  -األغذية والزراعة  5

 www.fao.org/3/a-i3940e.pdf. بناء رؤية مشرتكة لألغذية والزراعة املستدامت   6

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5499e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf
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تتمّتع جمموعة من أهداف التنمية املستدامة األخرى بأهمّية بالنسبة إىل مستقبل مصايد األمساك وتربية  -8

)القضاء على اجلوع وحتقيق األمن  2مبادرة النمو األزرق اليت أطلقتها الفاو. فيتطلب اهلدف  إىلاألحياء املائية وبالنسبة 

صغار منتجي األغذية، وضمان  دخلمة( مضاعفة اإلنتاجية الزراعية والغذائي وحتس  التغذية وتشجيع الزراعة املستدا

 وجود نظم مستدامة إلنتاج األغذية، وتطبيق املمارسات الزراعية املتينة. ومن شأن هذه املتطلبات أن تساهم بقدر 

تربية األحياء املائية أكرب يف التشجيع على إجياد املزيد من احلوافز وبذل املزيد من اجلهود وتيسريهما دعمًا لعمليات 

ومن شأن هذه املتطلبات أن تساعد أيضًا على احلد من  واليت ميكن تقاسم منافعها. األمساك والصيد الفعال جتهيزو

 2التلوث املائي وتدهور املوئل بسبب الزراعة وغريها من األنشطة الربية. وتتناول غايات أخرى متصلة باهلدف 

ار األغذية. ويتم تناول محاية املوارد والنظم اإليكولوجية املائية الداخلية وإعادة تأهيلها والتجارة وتقلب أسع االستثمار

)التنوع البيولوجي(. وستوجه األهداف املتعّلقة بالنمو االقتصادي  15)املياه( و 6وإدارتها يف هديف التنمية املستدامة 

(، االعتبارات 13(، وتغّير املناخ )اهلدف 12)اهلدف (، واالستهالك واإلنتاج 8واالستخدام والعمل الالئق )اهلدف 

)وسائل التنفيذ والشراكة العاملية  17اخلاصة بالسياسات والتخطيط واحلوكمة يف القطاع. وكذلك هي احلال مع اهلدف 

 تساق من أجل التنمية املستدامة( الذي يتناول االلتزامات بالتمويل، والتكنولوجيا، وبناء القدرات، والتجارة، واال

 يف مضمار السياسات واملؤسسات، والشراكات والبيانات اليت تتسم بتعدد أصحاب املصلحة، والرصد واملساءلة.

 

تقدم الفاو املشورة للدول األعضاء بشأن سياسات وعمليات تنفيذ أهداف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك املتابعة و -9

األمم املتحدة، وفريق اخلرباء بوالرصد واالستعراض، كما تتعاون مع شبكة األمم املتحدة للمحيطات، وشعبة اإلحصاء 

نتائج بشأن متابعة املشرتك ب  الوكاالت  اممية املستدامة، وفريق املهاملشرتك ب  الوكاالت املعين مبؤشرات أهداف التن

، وغريهم من الشركاء. وتساهم الفاو أيضًا يف املنتدى السياسي الرفيع 2030التنفيذ خلطة عام  ووسائلمتويل التنمية 

أهداف التنمية املستدامة واستعراضها، والذي ميكنه االستناد على عمل  الذي يشكل األرضية الرئيسة ملتابعة 7املستوى

هيئات ومنتديات حكومية دولية أخرى تستعرض التقدم احملرز وتناقش السياسات يف جماالت حمددة، مبا يف ذلك 

 جلنة األمن الغذائي العاملي واللجان الفنية يف الفاو.

 

 الرصد واالستعراض   -أواًل

 

فريق اخلرباء املشرتك ب  الوكاالت املعين  2015عام أنشأت جلنة اإلحصاءات التابعة لألمم املتحدة يف بداية  -10

وغاياتها على  2030من أجل تيسري تطوير إطار املؤشرات لرصد أهداف خطة عام  8مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة

الصعيد العاملي. وناقش فريق اخلرباء املشرتك ب  الوكاالت اآللية العاملية إلعداد التقارير مبا يف ذلك حتديد اهليئات 

 املسؤولة عن مجع البيانات من أجل إعداد التقارير العاملية بشأن كل مؤشر على حدة. وتعمل الفاو كذلك 

                                                      
 ، سوتدامة املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة: سيؤدي منتدى األموم املتحودة السياسوي الرفيوع املسوتوى املعوين بالتنميوة امل         7

لوورئيس يف اإلشووراف علووى عمليووات املتابعووة واالسووتعراض علووى الصووعيد العوواملي:         الوودور ا والووذي حوول حموول جلنووة التنميووة املسووتدامة،     
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf  

 /http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs. فريق اخلرباء املشرتك ب  الوكاالت املعين مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة  8

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/


5 COFI/2016/Inf.20 

 

" و"الشراكة 2015عام لشراكة والتنسيق وبناء القدرات من أجل الرصد ملا بعد مع كل من "الفريق الرفيع املستوى ل

العاملية من أجل بيانات التنمية املستدامة" اللذين يسعيان إىل تعبئة املوارد من أجل بناء القدرات العاملية جلمع البيانات 

 واإلحصاءات.

 

فريق اخلرباء املشرتك ب  الوكاالت املعين مبؤشرات أهداف التنمية لقد شاركت الفاو بنوع خاص يف عملية و -11

ملقرتحات مؤشرات معّينة لألهداف والغايات املتوخاة، مبا يف ذلك املستدامة، وقّدمت صحائف وقائع منهجية مفّصلة 

جلنة اإلحصاءات التابعة لألمم املتحدة يف  على وجه اخلصوص. وقد اعتمدت 15و 14و  2مقرتحات مؤشرات األهداف 

الالئحة النهائية ملؤشرات أهداف التنمية املستدامة اليت أصدرها فريق اخلرباء املشرتك ب  الوكاالت  2016مارس/ آذار 

. 2030الواردة يف خطة عام  169الو مؤشرًا للغايات  231املعين مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة، واليت تغطي 

مؤشرًا من خمتلف أهداف التنمية املستدامة بشكل مباشر بوالية الفاو. وقد مت اختيار هذه األخرية  25يتصل حنو و

 على مستوىلتكون الوكالة الراعية لعشرين مؤشرًا ألهداف التنمية املستدامة. ومن املتوقع أن تقدم املنظمة املساعدة 

 أدناه. 1منها بنوع خاص مبصايد األمساك، كما هو مبّين يف اجلدول  الرصد العاملي هلذه املؤشرات اليت ترتبط أربعة

 

 املتصلة مبصايد األمساك واليت ستدعم الفاو رصدها 14مؤشرات غايات هدف التنمية املستدامة  :1اجلدول 

 حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام  :14هدف التنمية املستدامة 

 التنمية املستدامةمن أجل 

الوكالة الراعية اليت اختارها فريق  املؤشر الغاية املتصلة بهدف التنمية املستدامة

اخلرباء املشرتك ب  الوكاالت املعين 

 مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة

تنظيم الصيد على حنو فعال،  14-4

وإنهاء الصيد املفرط والصيد غري القانوني 

وممارسات الصيد  ون إبالغ ودون تنظيمد

املدمرة، وتنفيذ خطط إدارة قائمة على 

العلم، من أجل إعادة األرصدة السمكية إىل 

ما كانت عليه يف أقرب وقت ممكن، 

لتصل على األقل إىل املستويات اليت ميكن 

أن تتيح إنتاج أقصى غلة مستدامة وفقا ملا 

حتدده خصائصها البيولوجية، حبلول عام 
2020 

نسبة األرصدة السمكية  14-1-1

 ضمن املستويات املستدامة بيولوجيًا

 الفاو

حظر بعض أشكال اإلعانات املقدمة  14-6

ملصائد األمساك اليت تسهم يف اإلفراط يف 

قدرات الصيد ويف صيد األمساك، وإلغاء 

غري اإلعانات اليت تساهم يف صيد األمساك 

، ون إبالغ ودون تنظيمدالقانوني 

واإلحجام عن استحداث إعانات جديدة 

من هذا القبيل، مع التسليم بأن املعاملة 

التقدم الذي حترزه البلدان  14-6-1

يف درجة تنفيذ الصكوك الدولية 

غري الصيد اهلادفة إىل مكافحة 

 ون إبالغ ودون تنظيمدالقانوني 

 الفاو
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اصة والتفضيلية املالئمة والفعالة اخل

للبلدان النامية وأقل البلدان منوا ينبغي أن 

تكون جزءا ال يتجزأ من مفاوضات منظمة 

د يالتجارة العاملية بشأن اإلعانات ملصا

 2020األمساك، حبلول عام 

توفري إمكانية وصول صغار  (ب)14

الصيادين احلرفي  إىل املوارد البحرية 

 واألسواق

التقدم الذي حترزه  1-(ب)14

البلدان يف درجة تطبيق إطار قانوني/ 

تنظيمي/ سياساتي/ مؤسساتي يقّر 

حبقوق نفاذ مصايد األمساك الصغرية 

 وحيميها لنطاقا

 الفاو

تعزيز حفظ احمليطات ومواردها ( ج)14

واستخدامها استخداما مستداما عن طريق 

تنفيذ القانون الدولي بصيغته الواردة يف 

اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار اليت 

تضع اإلطار القانوني حلفظ احمليطات 

ومواردها واستخدامها على حنو مستدام، 

من وثيقة  158كما تشري إىل ذلك الفقرة 

 تقبل الذي نصبو إليه""املس

عدد البلدان اليت حترز  1-(ج)14

الصكوك تقدمًا يف التصديق على 

املتصلة باحمليطات واليت تطبق 

القانون الدولي، واملوافقة عليها 

وتنفيذها من خالل األطر القانونية 

والسياساتية واملؤسساتية، كما هو 

مبّين يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون 

حفظ احمليطات ل البحار من أج

ومواردها واستخدامها استخداما 

 مستداما

قسم شؤون احمليطات وقانون البحار 

يف األمم املتحدة بدعم من الفاو 

ووكاالت أخرى يف شبكة األمم املتحدة 

 للمحيطات

 

مثل ) 14ستشارك الفاو بقدر أكرب يف جهود الرصد املرتبطة بغايات أخرى متصلة بهدف التنمية املستدامة  -12

7-14و 2-14و 1-14مؤشرات الغايات 
 . حيثما تدعو احلاجةاملساهمة يف إسداد املشورة الفنية وذلك من خالل  ،(9

والوطين على الئحة مؤشرات أهداف التنمية  يتم إضافة مؤشرات أخرى للرصد املواضيعي ونظرًا إىل أنه من املرّجح أن

من خالل  6-14املستدامة العاملية املتفق عليها، اقرتحت الفاو مؤشرًا إضافيًا من شأنه أن يدعم اجلهود اخلاصة بالغاية 

 املساعدة على رصد "التقدم الذي أحرزته صكوك التجارة املتعددة األطراف أو اإلقليمية اليت حتظر بعض أشكال

 تسهم يف اإلفراط يف قدرات الصيد ويف صيد األمساك، أو اليت تلغي اإلعانات ملصايد األمساك اليت  قدمةانات املاإلع

 ". غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيمصيد الاليت تساهم يف 

  

                                                      
منع التلوث البحري جبميع أنواعه واحلد منه بدرجة كبرية، وال سيما من األنشطة الربية، مبا يف ذلك احلطام البحري، وتلوث املغذيات،  14-1  9

 .2025حبلول عام 

إليكولوجية البحرية والساحلية على حنو مستدام ومحايتها، من أجل جتنب حدوث آثار سلبية كبرية، مبا يف ذلك عن طريق إدارة النظم ا 14-2

 .2020تعزيز قدرتها على الصمود، واختاذ اإلجراءات الالزمة من أجل حتقيق الصحة واإلنتاجية للمحيطات، حبلول عام 

 لدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منوا من االستخدام املستدام للموارد البحرية، مبا يف ذلك زيادة الفوائد االقتصادية اليت تتحقق ل 14-7

 .2030من خالل اإلدارة املستدامة ملصائد األمساك، وتربية األحياء املائية، والسياحة، حبلول عام 
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املتصلت  بهدف ( ب)14و 6-14الغايت   بشأنإن املؤشرات اليت ُيتوقع أن تساعد على رصد التقدم احملرز  -13

هي مؤشرات مرّكبة مت تطويرها ( ج)14التنمية املستدامة املذكور أعاله واملكّون اخلاص مبصايد األمساك يف املؤشر 

بالتالي، واستنادًا إىل آلية االستقصاء وإعداد التقارير القائمة لرصد التقدم يف تطبيق مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. 

ود الدول األعضاء على استقصاءات مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد اليت ُتجرى مّرة كل سنت ، يف عملية ستساهم رد

، وستدعمها. وقد ارتفعت 2030إعداد التقارير من أجل الرصد العاملي للغايات املتصلة مبصايد األمساك يف خطة عام 

لسلوك بشأن الصيد الرشيد، بشكل ملحوظ بعد إطالق نظام مؤخرًا معدالت ردود الدول األعضاء على استقصاءات مدونة ا

 يسهل الوصول إليه على شبكة اإلنرتنت إلعداد التقارير حول مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد.
 

 حنو التنفيذ   -ثانيًا

 

 واإلدماجنظرًا إىل الطبيعة املتعددة األبعاد ألهداف التنمية املستدامة وإىل ترابطها، سيكون التنسيق  -14

من أجل ضروري  والتنفيذ اليت تعاجل عّدة غايات مّتصلة بأهداف التنمية املستدامة،  السياساتاالسرتاتيجي جلهود 

حتقيق تغّيرات دائمة وبّناءة يف السياسات واملؤسسات واملشاركة وااللتزامات بالعمل، على املستويات احمللية والقطرية 

 والدولية.

 

، كدعم رئيسي 2030وانب املعيارية واملتصلة بالرصد يف خطة اجلبشأن  ملشورة السياساتيانرشاد وايربز اإلو -15

تطلبه البلدان من منظمة األمم املتحدة، مما يؤدي إىل ظهور طلب قوي على التنسيق واملشورة املتكاملة بشأن أبعاٍد 

املستدامة التابع جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية، . وقد أعّد الفريق العامل املعين بالتنمية 2030خمتلفة من خطة عام 

لفرق األمم املتحدة القطرية  10: دليل مرجعي2030تعميم خطة التنمية املستدامة لعام مبشاركة الفاو النشطة، وثيقة "

م السياساتي ("، مقدمًا بذلك إرشادًا مهمًا بشأن النظام من شأنه أن يعطي جمااًل أكرب لتقديم الدع2016)فرباير/ شباط 

كنتيجة مباشرة ملساهمات الفاو والوكاالت املتخصصة األخرى. إضافًة إىل ذلك، زّودت الفاو املكاتب امليدانية مبعلومات 

، على أن يتم تنظيم املزيد من أنشطة التدريب وتطوير القدرات يف املستقبل 2030وإرشادات موّجهة بشأن خطة عام 

 القريب.

 

سبق أن بدأت بعض البلدان بإظهار حاجاتها إىل مساعدة منظمة األمم املتحدة يف حتديد األولويات واألهداف  -16

الوطنية، وستعزز املكاتب القطرية يف الفاو التعاون مع الفرق القطرية يف األمم املتحدة من أجل ضمان إدماج أهداف 

أن آليات التمويل ووسائل التنفيذ تستهدف الشراكات ومصادر  التنمية املستدامة يف التخطيط الوطين واإلقليمي. ومبا

، سرتكز الفاو على الدعوة والدعم الفين. ومن املتوقع أن لكذ ريغو ،اجلنوب بلدانب   فيما تعددة والتعاوناملالتمويل 

تقود الفاو، بصفتها منظمة متخصصة منفتحة على املعرفة، اجلهود اخلاصة بالدعم الفين واليت ستتضمن من مجلة أمور 

تصميم ة من أجل أخرى، إرشادًا لتحديد الغايات الوطنية، وإعداد االسرتاتيجيات والسياسات، واحلوكمة الرشيد

                                                      
 .(2016. دليل مرجعي لفرق األمم املتحدة القطرية )فرباير/ شباط 2030تعميم خطة التنمية املستدامة لعام   10

 https://undg.org/wp-content/uploads/2015/10/UNDG-Mainstreaming-the-2030-Agenda-Reference-Guide-Final-1-February-
2016.pdf 

https://undg.org/wp-content/uploads/2015/10/UNDG-Mainstreaming-the-2030-Agenda-Reference-Guide-Final-1-February-2016.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2015/10/UNDG-Mainstreaming-the-2030-Agenda-Reference-Guide-Final-1-February-2016.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2015/10/UNDG-Mainstreaming-the-2030-Agenda-Reference-Guide-Final-1-February-2016.pdf
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. ومبا أن رؤية الفاو ونهجها يعاجلان احتياجات الناس واألرض االستثمارات العامة وامليزانية وتنفيذها بشكل أفضل

، سيغطي الدعم غايات متصلة بكل 2030على حّد سواء، ونظرًا إىل األولوية املسندة لألغذية والزراعة يف خطة عام 

 أهداف التنمية املستدامة.

 

هدف دعم االستثمارات العامة أيضًا إىل تأم  بيئة متكينية لالستثمارات اخلاصة. وسيكون دعم الفاو ملتابعة ي -17

مع العمل على أهداف التنمية املستدامة وسيكّمله كما هو مبّين يف االسرتاتيجية اجلديدة  متوائمًابابا آخطة عمل أديس 

وخطة  2030وترتبط االسرتاتيجية ارتباطًا وثيقًا بكل من خطة عام  .11"لدعم االستثمار يف األغذية والزراعة"للمنظمة 

بابا، ممهدًة الطريق أمام مساعدة البلدان األعضاء يف إعداد مقرتحات استثمار تتمّيز جبودة عالية وتعبئة آديس آعمل 

أصحاب املصلحة القطري  على  املوارد ألهداف التنمية املستدامة املتصلة بوالية الفاو، وتنفيذها. كما ستبين الفاو قدرة

 تصميم االستثمارات وتنفيذها.

 

يف األجهزة الفنية وأجهزة احلوكمة يف الفاو. فعلى سبيل املثال، تناقش مؤمترات  2030تتم مناقشة خطة عام  -18

الفاو اإلقليمية اليت متلك بنودًا على جدول أعماهلا متصلة بأهداف التنمية املستدامة، السبل اليت تسمح للدول األعضاء 

جلان فنية )جلنة الغابات وجلنة  . وقد اقرتحت ثالث2030بتحضري األولويات واخلطط الوطنية من أجل خطة عام 

جلنة الزراعة وجلنة مصايد األمساك( إدراج بند خمصص ألهداف التنمية املستدامة على جدول األعمال. كما تدعم الفاو 

بأهداف التنمية  موعة العمل املفتوحة العضوية املعنيةجملفريق العمل التقين التابع األمن الغذائي العاملي، وتساهم يف 

 .جلنة األمن الغذائي العامليحديثًا يف  ةة امُلنشأاملستدام

 

 والنمو األزرق 2030خطة عام    -ثالثًا

 

املائية البحرية والساحلية والداخلية، مبا يف ذلك املوائل واملوارد،  اإليكولوجيةإن اإلدارة السليمة للنظم  -19

ضرورية لضمان استدامة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. وتقع اإلدارة املستدامة ملوارد مصايد األمساك وتربية 

، يف صلب مبادرة النمو األزرق األحياء املائية وسبل عيش اجملتمعات اليت تعتمد على الصيد وتربية األمساك وجتهيزها

أنشطة النمو األزرق اليت جتريها الفاو على نهج النظام اإليكولوجي يف مصايد األمساك  وتشدداليت أطلقتها الفاو. 

الطبيعية وتربية األحياء املائية؛ وعلى تعزيز سبل العيش املستدامة جملتمعات الصيد الساحلية؛ وعلى اإلقرار بتنمية 

نفاذ العادل إىل التجارة واألسواق واحلماية وتربية األحياء املائية ودعمها؛ وعلى ال لنطاقامصايد األمساك الصغرية 

 االجتماعية وشروط العمل الالئق على امتداد سلسلة القيمة اخلاصة باألمساك.

 

أصحاب املصلحة احلكومي  وغري احلكومي  املعني  مبصايد األمساك وتربية  سيكون من الضروري أن يكونو -20

تلف أهداف التنمية املستدامة اليت حتويها، وأن يعززوا التوعية وخم 2030األحياء املائية على معرفة خبطة عام 

                                                      
الفعلية  تم إضافة الرابط إىل الوثيقةتعلى أن  /www.fao.org/investment-in-agriculture/en. اسرتاتيجية لدعم االستثمار يف األغذية والزراعة  11

 .عندما يصبح متوفرًا

http://www.fao.org/investment-in-agriculture/en/
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 وتركز اجلهود على إجراءات أكثر تكاماًل وأفضل تنسيقًا وتوجيهًا  2030والعمل على حتقيقها. وترشد خطة عام 

واالقتصادية الفعال والتحسينات يف بيئة تزداد تعقيدًا وصعوبًة يف جمال التنمية االجتماعية  التغيريتيسري  من أجل

ودعمها، ستساعد التدابري والوسائل لتنفيذ نهج النمو األزرق احمللية  2030ويف تنفيذها خلطة عام والنمو املستدام. 

والوطنية واإلقليمية والدولية على حتقيق الغايات املتصلة بأهداف التنمية املستدامة اخلاصة مبصايد األمساك وتربية 

 لة.احلياء املائية بطريقة متكام

 

يتسم بناء الشراكات وتعزيز مشاركة أصحاب املصلحة بأهمية كربى يف التقدم والنجاح بتعزيز أنشطة النمو و -21

 األزرق وتنفيذها بشكل فعال دعمًا لغايات حمددة ومرتابطة متصلة بأهداف التنمية املستدامة. ومن األمثلة على ذلك:
 

  وهي تغطي أهداف التنمية املستدامة  12األمساك وتربية األحياء املائيةالشراكة العاملية من أجل املناخ ومصايد(

 (؛14و 13و 2

  لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية احلجم يف سياق األمن الغذائي  13الطوعيةاخلطوط التوجيهية تعزيز

ة واحلكومات والقضاء على الفقر، وتنفيذها من جانب منظمات اجملتمع املدني احمللية والوطنية والدولي

 (؛14و 8و 5و 2و 1)أهداف التنمية املستدامة 

  املنظمة البحرية الدولية والفاو  التعاون الوطين ب  املؤسسات والتعاون الدولي ب  الوكاالت اللذين حصال ب

وغريه من اجلرائم املتصلة  غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيمالصيد  ومنظمة العمل الدولية يف مكافحة

غري القانوني دون إبالغ ودون العمل الوطنية والدولية ملكافحة الصيد  خلططبالصيد من خالل تقديم الدعم 

، وتنفيذ 15لسفن الصيد، وإعداد السجل العاملي 14اخلطوط التوجيهية الطوعية ألداء دولة العلم وتنفيذ، تنظيم

من الصكوك املتعلقة بالسالمة يف البحر والعمل  اوغريه 16اليت تتخذها دولة امليناء اتفاق الفاو بشأن التدابري

 (؛8و 14يف مصايد األمساك )هديف التنمية املستدامة  17الالئق

  املبذولة يف جمال اتفاقية األمم املتحدة  (ج)14تقديم الدعم لتنفيذ اجلهود املتصلة بهدف التنمية املستدامة

امللزمة والطوعية ذات الصلة، ورصدها واستعراضها، من  احمليطات إدارةلقانون البحار وغريها من صكوك 

                                                      
 /www.fao.org/pacfa/en د األمساك وتربية األحياء املائيةيلشراكة العاملية من أجل املناخ ومصاا  12

-www.fao.org/3/a الغذائي والقضاء على الفقرلضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية احلجم يف سياق األمن  اخلطوط التوجيهية الطوعية  13

i4356e.pdf 
 www.fao.org/fishery/topic/16159/en؛ اخلطوط التوجيهية الطوعية ألداء دولة العلم  14

 www.fao.org/fishery/global-record/enالسجل العاملي لسفن الصيد وسفن النقل املربدة وسفن التموين )السجل العاملي(   15

-www.fao.org/3/a؛ االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه  16

i1644t.pdf 
بشأن تنفيذ أحكام بروتوكول  2012الصادرة عن منظمة العمل الدولية؛ اتفاقية كيب تاون الصادرة يف  188صيد األمساك رقم يف العمل  تفاقيةا  17

التفاقية الدولية ملعايري التدريب )اتفاقية كيب تاون(؛  1977د، ولينوس الدولية لسالمة سفن الصياتفاقية تورمياملتعلقة ب 1993لعام تورميولينوس 

 .1995 واإلجازة واخلفارة للعامل  على منت سفن الصيد لعام

http://www.fao.org/pacfa/en/
http://www.fao.org/3/a-i4356e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4356e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4356e.pdf
http://www.fao.org/fishery/topic/16159/en
http://www.fao.org/3/a-i1644t.pdf
http://www.fao.org/3/a-i1644t.pdf
http://www.fao.org/3/a-i1644t.pdf
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 18يف شبكة األمم املتحدة للمحيطاتاملشرتكة ب  الوكاالت خالل التشاور والتنسيق ضمن آلية التعاون 

 (.17و 14وخارجها )هديف التنمية املستدامة 

 

، مما يظهر 2020حبلول العام  14من املتوقع أن يتم حتقيق بعض الغايات املتصلة بهدف التنمية املستدامة و -22

عمل لاحلاجة إىل اختاذ إجراءات عاجلة. ويف ما يتعّلق بالغايات املرتبطة مبصايد األمساك، يتضمن أساس احلوكمة ل

)مثل اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن مصايد األمساك الصغرية احلجم، ومبادرات عاملية قائمة حاليًا صكوكًا  بالفعل

. وحتتاج هذه الصكوك (دولة امليناء، واخلطوط التوجيهية الطوعية ألداء دولة العلم هاتتخذاالتفاق بشأن التدابري اليت و

إىل االلتزام السياسي واملوارد املناسب . ويقدم الزخم السياسي الذي ولدته أهداف التنمية املستدامة واملبادرات 

 وااللتزامات اليت قطعتها البلدان، فرصًا إلسراع الدعوة والدعم.

 

على جهود تطوير القدرات، ال سّيما جهود تقوية البيئة السياساتية، والرتتيبات  2030تشدد خطة عام و -23

املؤسساتية، والعمليات التعاونية اليت تساعد على متك  جمتمعات الصيد وتربية األحياء املائية، ومنظمات اجملتمع 

مة. ويف العديد من احلاالت، سيستلزم تطوير احللول املدني، والفاعل  يف سلسلة األغذية البحرية، واهليئات العا

األحياء املائية، التفاعل مع أصحاب املصلحة واملؤسسات من خارج القطاع األمساك وتربية  مصايدللتحديات يف 

مثل هذا التفاعل والعمليات اليت ستؤدي إىل مبادرات  2030والتعاون معهم واحلصول على دعمهم. وتشجع خطة عام 

اماًل وفعالية ومشواًل وأفضل تنسيقًا ألنها تعاجل عّدة غايات متصلة بأهداف التنمية املستدامة. وتقر مبادرة النمو أكثر تك

األزرق باحلاجة إىل إشراك القطاع اخلاص ومتك  اجملتمعات، وبالفرص املتاحة لتحقيق ذلك، وتهدف إىل تأم  

 على مستوى اإلنتاج واجملتمعات وسالسل القيمة. أرضيات تشاورية ومبتكرة تيّسر العمليات التحّولية

 

وبشكل عام، ال ميكن حتقيق كافة أهداف التنمية املستدامة ما مل يتم القضاء على اجلوع وسوء التغذية حبلول  -24

 الطريق أمام القضاءبصورة شاملة ومتسقة أهداف التنمية املستدامة مجيع . ويف الوقت نفسه، سيمهد تنفيذ 2030عام 

على اجلوع والفقر املدقع. وهناك حاجة إىل اإلرادة السياسية القوية وإىل االستثمار يف اجلهات احليوية الكامنة وراء 

واجملتمعات  والعاملون يف جمال الصيدوالنساء الريفيات  املزارعون األسريونأي أصحاب احليازات الصغرية و -التغيري 

زة للنمو األزرق بشكل ملحوظ ستضعف  أو املهمش . وستساهم التدابري املعزِّاألصلية والشباب وغريهم من األشخاص امل

 يف هذه اجلهود.

                                                      
. ت بشأن القضايا املتصلة باحمليطات واملناطق الساحلية يف منظومة األمم املتحدةاملشرتكة ب  الوكاالآلية التعاون  -شبكة األمم املتحدة للمحيطات  18
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