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 املقدمة -اًلأّو

 

يزيد اإلقرار حاليًا بالتهديدات األوسع نطاقًا الناشئة عن تاينر املناام يف ااالي التنمياة واألمان الااذائي ولقاد        

أتبحت هذه التهديدات اآلن أولوية رئيسية يف اإلجراملات املتخذة حمليًا ووطنيًا ودوليًا. وإن املسائل والتداعيات املتعّلقة 

ائية بشكل عام وباجملتمعات الساحلية والضفافية بشكل خاص، هائلة غري أنه يساامل  مبصايد األمسا  وتربية األحيامل امل

حتديدها، وإنها ترتاوح من التحونالت احلاتلة يف ااالت توزنع األنواع واإلنتاجية والتاينرات املومسية إىل إعادة هيكلاة  

اليت يعونل عليها، أن يضطلع بأدوار مهمة على مستوى انبعاثات  املائيةاملوائل. وميكن هلذا القطاع، إىل جانب البيئات 

 ،مهمة من حيث استخدام الوقاود والطاقاة   وآثارغازات الدفيئة وإدارتها والتخفيف من آثارها، كما ينطوي على مسائل 

 جي. وعلاى الارغم  إدارة "الكربون األزرق" وقيمته العاملية على مساتوى النظاام اإليكولاو    علىفضاًل عن تداعيات رئيسية 

يف ساياق اهلاواج     جتاهلاهما يف كاثري مان األحياان     وأمن التااضي عن قطاعي مصايد األمسا  وتربية األحيامل املائياة  

، فإنهماا يتسامان بقضاايا وأوجاه ضاعف فريادة يف ماا راا تاينار املناام  اا يتطّلاب             األوسع نطاقا املرتبطة بالتنمية

 استجابات حمددة ومدروسة.
 

النسبية ملنظمة األغذية والزراعة )الفاو( ومسااهماتها اتتملاة، وعضاع نهارت اسارتاتيجي وإطاار        بامليزة وإقرارًا 

2016 – 2011للربامرت للفرتة 
يتماشى بدوره مع اهلدف االسرتاتيجي واألهداف التنظيمية اليت وضعتها إدارة مصايد   1

العاملية بشأن املنام ومصاايد األمساا  وتربياة األحياامل املائياة       األمسا  وتربية األحيامل املائية للقطاع، ومع إطار الشراكة

 الشراكات واملتصلة بتاري املناام ومصاايد األمساا     الذي يوفر هيكاًل جامعًا لألهداف اإلمنائية األوسع نطاقًا القائمة على

يف الوثيقااة  2016 – 2011وتربيااة األحيااامل املائيااة. وياارد مااوجز عاان ا هااود املبذولااة لتنفيااذ اساارتاتيجية الفاارتة    

COFI/2016/SBD.19. 
 

 ومتثنل هذه الوثيقة مشروع إطار اسارتاتيجي وساوف تشاّكل نقطاة انطاالق للجناة مصاايد األمساا  يف ساعيها          

إىل توفري التوجيهات عن اسرتاتيجية شعبة سياسات وموارد مصايد األمسا  وتربية األحيامل املائية ا اتاة بالقطاعاات   

 املشارتك  ونطاقاًا  . وسوف تدعم هذه االسرتاتيجية كل من اسارتاتيجية الفااو وإطارهاا األوساع     2020 – 2017للفرتة 

 .(COFI/2016/Inf.17شأن تاينر املنام واألمن الاذائي )الوثيقة ب  القطاعات ب

  

                                        
 http://www.fao.org/3/a-am434e/index.htmlالوثيقة الكاملة متاحة على العنوان التالي:   1
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 مشروع اسرتاتيجية شعبة سياسات وموارد مصايد األمساك -ثانيًا

 األمساك وتربية األحياءوتربية األحياء املائية بشأن مصايد 

 2020 – 2017املائية وتغري املناخ للفرتة 

 

السكان واجملتمعاات اتلياة والادول مان حتقياق أهادافها        متّكنيتمثل اهلدف من الربنامرت االسرتاتيجي يف  

ام علاى مصاايد   االجتماعية واإلمنائية بصورة فعالة مع مراعاة يف نف  الوقت التحديات اإلضافية اليت يفرضها تاري املنا 

 األمسا  وتربية األحيامل املائية والتصدي هلا.
 

ويتمثل اهلدف مان الربناامرت االسارتاتيجي يف دعام الادول األعضاامل والشاركامل للتكيناف ماع آثاار تاينار املناام              

ية من خاالل  املائ اإليكولوجيةوالتخفيف من آثاره بصورة فعالة يف ااالت مصايد األمسا  وتربية األحيامل املائية والنظم 

 توضيحية وبنامل القدرات.عروض والقيام بمعيارية خمرجات  ووضعوتنمية املعارف وتبادهلا  وضع السياسات
 

و تتمثل األهداف التشايلية الرئيسية للمنظمة ونواجتها وأنشطتها املقرتحة للربنامرت االسرتاتيجي لفرتة األرباع   

 (  يف ما يلي:2020 – 2017سنوات )

 

كات عاملية وإقليمية وحملية وتطويرها للعمل يف اال تاري املنام يف كافة القطاعات العامة وا اتاة  إقامة شرا -1

واجملتمعية واملرتبطة باملنظمات غري احلكومية لدعم التعاون على املستوي  اإلقليمي واإلقليمي الفرعاي ووضاع مباادرات    

 رة ضمن هذا القطاع. وستتضمن األنشطة ذات الصلة ما يلي:عاملية ومشرتكة ب  األقاليم يف االي السياسات واإلدا
 

حتديد الشركامل املهتم  على املستوي  العاملي واإلقليماي والتشااور معهام؛ مباا يف ذلا  وضاع غاياات         1-1

 وآليات للشراكات واالتفاق بشأنها.

 للربامرت أو املشاريع ونظم لتنفيذها وإدارتها وتطبيقها، واالتفاق بشأنها. وضع خطط 1-2

يف اإلجراملات العاملياة   القطاعحتديد نهرت وروابط حمددة لتعميم مسائل تاينر املنام يف تنمية القطاع ودمرت  1-3

 ا اتة بإدارة خماطر الكوارث واحلاالت الطارئة. روابط بالعملياتا اتة بتاينر املنام وضمان وجود 

 املعنياة وتطويرهاا، وإقاماة رواباط حمتملاة      ع اسرتاتيجيات للتمويل ومباشرة االتصااالت با هاات  وض 1-4

 الربامرت.ب  

 إنشامل هيكل  ونل لتنفيذ الربامرت على حنو مستدام. 1-5

 

مصايد األمسا  وتربية  وقطاعوالدولية بشأن تاري املنام  إقامة قاعدة معارف لوضع السياسات اتلية والوطنية -2

ال سيما من أجل املساعدة على تقييم اإلسقاطات ا اتة بآثار تاينر املنام على القطاع، والتوعية بأهمياة   ،األحيامل املائية

، وجوانب تنمية املستدامةالأهداف يف من آثاره، ومساهمته يف حتقيق القطاع فيما يتعلق بالتكينف مع تاري املنام والتخف
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املعنية بهذا القطاع على خمتلف املستويات والطرق اليت ميكن من خالهلا  اتلية الضعف اليت تعاني منها اجملتمعات

 االستجابة لتاري املنام. وستتضمن األنشطة ذات الصلة، بالعمل مع الشركامل، ما يلي:
 

 والثااارات الرئيسااية يف املعااارف وااااالت العماال حتديااد النطاقااات والسااياقات ومصااادر املعلومااات   2-1

 ذات األولوية.

توفري ا طوط التوجيهية لتفسري اإلسقاطات العاملية واإلقليمية القائمة على مناذج معيننة واملتعّلقاة بآثاار    2-2

 تاينر املنام على النظم اإليكولوجية ومصايد األمسا  املوجودة فيها واستخدام هذه اإلسقاطات.

ضع املؤشرات على املستويات العاملية واإلقليمية واتلية لتحديد اآلثار النامجة عن تاينر املنام وأوجه و 2-3

الضااعف املرتبطااة بااه اسااتنادًا إىل عمليااات االسااتعراض اتليااة واإلقليميااة للمسااائل املاديااة والبيئيااة 

 واالجتماعية واالقتصادية واملؤسسية.

 ا اتاة بتاينار املناام خاارج القطااع إىل جاناب حتسا  وجاود القطااع          القطاعات بالسيناريوهات ربط 2-4

يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تاينر املنام واهليئة احلكومية الدولية املعنية بتاري املناام وغريهاا   

 من منتديات املعارف املعنية بتاينر املنام.

 مان أجال التكيناف    ببعضاها الابعب بأفضال شاكل  كان     العلمية واتلياة  حتديد طرق لربط املعارف  2-5

 مع تاينر املنام والتخفيف من آثاره.

استخدام املنهجيات لتحس  دمرت املعلومات واملعارف )مثل قواعد البيانات ونظام املعلومات ا ارافياة   2-6

 ونظم أخذ القرارات والنظم االقتصادية ونظم التقييم( وتطوير هذه املنهجيات.

 

يف قطااع   والوطنياة حتديد اإلجراملات ا اتة بالتخفيف من آثار تاري املنام على املستويات العاملية واإلقليمياة   -3

مصايد األمسا  وتربية األحيامل املائية وتطويرها، ودعم تنفيذها داخل القطاعات وعربهاا وحتدياد املاوارد الالزماة لادعم      

 الصلة ما يلي:اإلجراملات ذات األولوية. وستتضمن األنشطة ذات 
 

استعراض املنهجيات املتفق عليها لتقدير مستوى استخدام الطاقة وانبعاثات غازات الدفيئة مان مصاايد    3-1

األمسا  الطبيعية وتربية األحيامل املائية والقطاع  الفرعي  املتعّلق  مبرحلاة ماا بعاد الصايد وسالسال      

 اإلمدادات ووضع مثل هذه املنهجيات.

)مان خاالل الساجالت العاملياة ودراساات احلالاة واألمنااط         الدفيئاة يف القطااع  اثات غاازات  تقييم انبع 3-2

 والنماذج(، وحتديد عوامل التايري التكنولوجية واالقتصادية والسياساتية املرتبطة بهذه االنبعاثات.

 ئااة(حتديااد إمكانيااات التخفيااف ماان آثااار تايناار املنااام )مبااا يف ذلاا  حجااز الكربون غااازات الدفي     3-3

، املائياة  على املستوي  الوطين واإلقليمي يف القطاعات الفرعية الرئيسية ملصايد األمسا  وتربية األحياامل 

 إىل جانب حتديد الظروف لدعم تسخري هذه اإلمكانيات.
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النتقال إىل بصمة كفؤة من حيث اساتخدام  ا لدعمإجرامل دراسات حالة لوضع السياسات والتكنولوجيات  3-4

 من حيث انبعاثات غازات الدفيئة يف نظم إنتاج األغذية املائية. ةوتاريالطاقة 

حتديااد مصااادر التموياال والفاارص التشااايلية إىل جانااب الااروابط مااع شااركامل آخاارين علااى املسااتويات   3-5

 اجملتمعية والوطنية واإلقليمية.

تخفياف مان آثاار تاينار     دعم الوكاالت وا هات الفاعلة األخرى والتعاون معها بهدف القيام بأنشاطة ال  3-6

 املنام وتعزيزها.

 

مصاايد األمساا  وتربياة     قطااع حتديد االسرتاتيجيات الفعنالة للتكينف مع آثار تاينار املناام ضامن أطار تنمياة       -4

األحيامل املائية على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية وتعزيز هذه االسرتاتيجيات، إىل جاناب حتدياد املاوارد لادعم     

 راملات ذات األولوية على كافة املستويات. وستتضمن األنشطة ذات الصلة ما يلي:اإلج
 

 لتاينار املناام وحتسا  فهمهاا     املعرنضاة واجملتمعات اتلية استعراض النظم اإليكولوجية واجملتمعات  4-1

 يف قطاعي مصايد األمسا  وتربية األحيامل املائية على املستويات اتلية والوطنية واإلقليمية.

 ،عمليات حتديد أوجه الضعف وعلى آليات احلاد مان اآلثاار واسارتاتيجيات التكيناف      علىمجع أمثلة  4-2

 ق نتائرت فعنالة.وحتليلها، فضاًل عن حتديد املعايري واملؤشرات لتحقي

حتديد االستجابات الفعنالاة للتكيناف مان املساتوي  املاادي واالقتصاادي إىل املساتوى املؤسساي املرتبط          4-3

إدارة خماطر الكوارث يف اموعة مان املواقاع والساياقات واملمينازات      معباحلوكمة، مبا يف ذل  الروابط 

 ا اتة بالقطاع الفرعي.

لتكينف مع تاينر املناام والتخفياف مان آثااره     متعلقة بالتنمية وباالروابط مع سياقات أوسع نطاقًا  حتديد 4-4

 وحتديد كيفية تلبية احتياجات القطاع بأفضل شكل  كن.

وضع خطوط توجيهية بشأن أفضل املمارسات ونشرها يف ما يتعّلق مثاًل باسرتاتيجيات التكينف يف اال  4-5

 ية األحيامل املائية ضمن سياق متعدد القطاعات.مصايد األمسا  وترب

 حتديااد دراسااات احلالااة والااربامرت لوضااع اساارتاتيجيات التكينااف وتنفيااذها بالتشاااور مااع األعضااامل؛   4-6

مع استخدام التمويل ذي الصلة واإلمكانيات التشايلية على أكمل وجه  كن علاى املساتويات اتلياة    

 واإلقليمية والعاملية.

أو تكييفهاا ماع الواقاع    مع الشاركامل مان أجال تعزياز اسارتاتيجيات التكيناف والنهاوض بهاا )        التعاون  4-7

 (.اتلي

 

استحداث عمليات الستخالص الدروس وبنامل القدرات مع الشركامل لبنامل معارف أكثر فعالية عان تااري املناام،     -5

أفضال املمارساات فضاال عان تعزياز      مثل وضع االسارتاتيجيات و  حمددةوالقطاع، وقدرات االستجابة من خالل أدوات 
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 وتنفياذها يف القطااع بالتعااون    والتخفياف مان آثااره    ماع تااري املناام    القدرات القطرية على التخطايط لتادابري التكياف   

 مع القطاعات األخرى. وستتضمن األنشطة ذات الصلة ما يلي:
 

 استحداث منهجيات وعمليات الستخالص الدروس عرب أنشطة الربنامرت. 5-1

وضع اسرتاتيجية لدمرت النتائرت القطاعية يف الساياقات األوساع نطاقاًا املتعّلقاة بتاينار املناام، ولتحدياد         5-2

 األولويات من ا يارات واالسرتاتيجيات ا اتة ببنامل القدرات والنهوض بها ومواتلة تقييمها.

بأنشطة الستخالص الدروس عرب اموعة مان الساياقات والقطاعاات الفرعياة واساتحداث ماواد        القيام 5-3

 السياسات(. وتانعيلنشرها )مبا فيها ا طوط التوجيهية ألتحاب املصلحة 

مواتالة تطاوير   والادروس املساتفادة    تقاسام بنامل قدرات الشركامل على املساتوي  اتلاي والادولي علاى      5-4

ية وتعزيز املشااركة الفعنالاة يف اإلجاراملات العاملياة والوطنياة واتلياة املتعّلقاة بتاينار         اإلمكانيات املعرف

 املنام.
 
وضع اسرتاتيجية اتصاالت للتخفيف من آثار تاري املنام والتكيف معه لطائفاة مان املهاتم  وتنفياذها لزياادة       -6

املستوى العاملي. وستتضمن األنشطة ذات الصالة  على  واسرتجاع املعلوماتاملعارف ونشرها، ووضع نهرت متسق للتخطيط 

 ما يلي:
 

مع استخدام روابط الشراكات على املستويات  املهتم اتصاالت جملموعة واسعة من د اسرتاتيجية حتدي 6-1

 اتلية واإلقليمية والعاملية.

 والاايات والنتائرت اتددة واملؤشرات ذات الصلة. الشراكاتاملوافقة على األولويات واآلليات ونهرت  6-2

واإلمكانيات التشايلية لتنفيذ اسرتاتيجية االتصاالت مبا يف ذلا  تعزياز الاروابط     مصادر التمويلحتديد  6-3

 مع املوارد األخرى ا اتة باالتصاالت.

 

 2016 – 2011التمويل لتنفيذ اسرتاتيجية الفرتة  -ثالثًا

 

حكومة اليابان، عن طريق املشروع "حتس  إدارة مصايد األمساا  الساتخدام املاوارد البحرياة      كل من أتاحت 

GCP/INT/228/JPNالوثيقاة  )احلية بشكل مستدام يف وجاه الانظم املتاينارة"    
 (، وحكوماة النارويرت،  2014-2019، 2

اختبار اموعة من الطرق لفهام أوجاه الضاعف    عن طريق املشروع " تاينر املنام ومصايد األمسا  وتربية األحيامل املائية: 

( GCP/GLO/322/NOR ،2011-2016الوثيقاة  وحتس  القدرة على التكينف مع تاينر املنام والتخفيف مان آثااره" )  

التمويل األونلي لتنفيذ اسرتاتيجية الفاو األوىل املتعّلقاة بتاينار املناام يف ااالي مصاايد األمساا  وتربياة األحياامل املائياة          

(. ووّفر كل من حكومة الواليات املتحدة األمريكية والربنامرت العادي وبرناامرت التعااون الاتقين للمنظماة     2016- 2011)

                                        
 (2014 – 2009إدارة مصايد األمسا  وحفظ البيئة البحرية يف سياق تاينر النظام اإليكولوجي ) –سابقًا  GCP/INT/253/JPNالوثيقة   2
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أقل البلدان منوًا التابع ملرفق البيئة العاملية، والصاندوق ا ااص باتاري املناام، مان إقاماة        تندوقمتوياًل إضافيًا. ومّكن 

ف مع تاينر املنام يف بناالديش وبلدان تينار بنااال )أناوال وناميبيا وجنوب أفريقيا( وشايلي  مشاريع وطنية وإقليمية للتكين

نيفاي  وساانت لوسايا وساانت فنسانت      ووبلدان شرق الكارييب )أنتياوا وبرباودا ودومينيكاا وغريناادا وساانت كيات       

 .2016ملشاريع يف عام الوي وميامنار، وسيبدأ تنفيذ هذه اغرينادين وترينيداد وتوباغو(، ومو

 


