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A 

 األمساك مصايد جلنة

 الدورة الثانية والثالثون

 2016يوليو/ متوز  15-11روما، 

برنامج عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمالي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية ضمن 

 اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة

 

 موجز
 

يف جمالي مصايد األمساك وتربيةة   (املنظمة) األغذية والزراعة منظمة تقدم هذه الوثيقة حملة عامة عن إجنازات 

ومنظورا عن عمل املنظمة يف قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائيةة   2015-2014األحياء املائية يف فرتة السنتني 

وباإلضةافة إىل للة ، يةتر عةرت التطةورات واال اهةات        ، يف سياق اإلطار االسةرتاتيجي. 2017-2016خالل الفرتة 

العاملية اليت حيتمل أن تؤثر يف عمل املنظمة يف جمالي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية من أجل تقدير توجيهات 

ي كل أربع سنوات لإلطةار االسةرتاتيجي   بشأن اجملاالت لات األولوية اليت ينبغي مراعاتها يف االستعرات الذي جير

 .2021-2018وإعداد اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة
 

 إن اللجنة مدعوة إىل: 
 

 إسداء املشورة بشأن التطورات واال اهات العاملية والقطاعية احملددة؛ 

          وإعطاء توجيهات عن األولويات الرئيسةية لعمةل املنظمةة يف جمةالي مصةايد األمسةاك وتربيةة األحيةاء املائيةة 

 .2021-2018اليت ينبغي مراعاتها يف استعرات اإلطار االسرتاتيجي وإعداد اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 
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 مقدمة -اًلأّو

 

 ، على حنو مةا هةو متةوخى يف النظةام اخلةاع بوضةع الةملاما وامليزانيةة والرمةد القةائر          2014 مت خالل عام -1

 ،2017-2014، اسةتعرات اخلطةة املتوسةطة األجةل للمنظمةة للفةرتة       2009على النتائا الذي وضعه املةؤرر يف عةام   

 والتوجيهات املقدمةة مةن املةؤررات اإلقليميةة     رات احلاملة يف البيئة اخلارجيةمع األخذ يف االعتبار اال اهات والتطّو

علةى اخلطةة املتوسةطة     2015ووافق مؤرر املنظمة يف يونيةوححزيران   واللجان الفنية وجلنيت الملناما واملالية واجمللس.

 . 1)املراجعة( 2017- 2014األجل للفرتة 

 

وأعربت األجهزة الرئاسية للمنظمة عن دعر قوي ومتسق لالستمرارية يف التوجه االسرتاتيجي للمنظمة من أجل  -2

 لناشةئة املبينةة  (. ويف حني أن التطةورات العامليةة واال اهةات ا   1إلطار االسرتاتيجي )انظر امللحق ل الكامل ثراألحتقيق 

)املراجعة( تظل مهمة، فقد حدثت تطورات عامليةة مهمةة أثنةاء الفةرتة      2017-2014يف اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 وهذه التطورات هي على النحو التالي: ، وهو ما سيتيح اإلطار الواسع لعمل املنظمة يف املستقبل.2015-2016
 

، 2030ر اليت اعتمةدتها األمةر املتحةدة يف خطةة التنميةة املسةتدامة لعةام        أهداف التنمية املستدامة السبعة عش )أ(

 وكذل  خطة عمل أديس أبابا اليت حتّدد اإلطار حلشد وسائل التنفيذ، 

اتفاق باريس الذي مّت اعتماده كنتيجة ملؤرر األمر املتحدة العاملي بشأن تغري املناخ )مةؤرر األطةراف احلةادي    و )ب(

دف إىل تعزيز االستجابة العاملية اهلادفة إىل مواجهة تهديد تغري املنةاخ يف سةياق التنميةة    والعشرون(، الذي يه

 املستدامة واجلهود املبذولة للقضاء على الفقر؛

 واملؤرر الدولي الثاني املعين بالتغذية وإعالن روما عن التغذية وإطار العمل بشأن التغذية؛ )ج(

نساني الذي يقرتح جدول أعمال واسعا إلمالح و ديد منظومة العمةل اإلنسةاني   ومؤرر القمة العاملي للعمل اإل )د(

 العاملية.

 

وسيتر االستعرات الذي جيري كل أربع سنوات لإلطار االسرتاتيجي للمنظمة وإعةداد خطةة جديةدة متوسةطة      -3

، ليصادق اجمللس واملةؤرر  ، من خالل املؤررات اإلقليمية واللجان الفنية2016 خالل عام 2021-2018األجل للفرتة 

. وهذا يتيح الفرمة لزيادة تركيز عمل املنظمة اهلادف إىل حتقيق نتةائا ملموسةة   2017عليهما يف النصف األول من عام 

 أكثر، خامةة علةى املسةتوى القطةري. وقةد رّحةا جملةس املنظمةة، يف دورتةه الثالثةة واخلمسةني بعةد املائةة املنعقةدة              

 ، باملواءمة بةني اإلطةار االسةرتاتيجي للمنظمةة وأهةداف التنميةة املسةتدامة، مةع اإلشةارة         2015يف ديسمملحكانون األول 

 .2021-2018إىل أنه قد توجد فرمة لتحقيق املزيد من االتساق لدى إعداد اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 

                                        
 .C 2015/3الوثيقة   1
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هذا السياق، تقدم هذه الوثيقة معلومات عن عمل املنظمة يف جمالي مصايد األمساك وتربية األحياء املائيةة،   ويف -4

 وهي مرتبة كاآلتي:
 

     حملة عامة موجزة عما حققته املنظمة من إجنازات يف جمالي مصايد األمساك وتربيةة األحيةاء املائيةة، تسةهر 

 ؛2015-2014يف بلوغ األهداف االسرتاتيجية يف فرتة السنتني 

   التطورات واال اهات العاملية واخلامة بقطاعات حمددة واليت تؤثر يف عمل املنظمة وجيا أخذها يف االعتبةار

 ؛ 2021-2018استعرات اإلطار االسرتاتيجي وإعداد اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  عند

  ومةا بعةدها يف سةياق اال اهةات والتطةورات العامليةة        2017-2016األولويةة يف الفةرتة    اتجماالت العمةل ل

 احملددة.

 

 إجنازات عمل املنظمة يف جمالي مصايد األمساك -ثانيًا

 2015-2014فرتة وتربية األحياء املائية يف ال

 

 اعرتافةا باعتبارهةا الوسةيلة الرائةدة لعمةل املنظمةة       2015-2014لقد اكتسبت مبةادرة النمةو األزرق يف الفةرتة     -5

والتخفيف من وطأة الفقةر واإلدارة   يف جمالي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية دعما لتحقيق األمن الغذائي والتغذوي

التنمية املسةتدامة  ( 2( مصايد األمساك الطبيعية، )1املستدامة للموارد املائية احلية. وإن مساراتها األربعة للعمل بشأن )

( وخةدمات الةنظر اإليكولوجيةة تةدعر بصةورة مباشةرة       4سبل كسا العيش ونظر األغذية، )( 3لرتبية األحياء املائية، )

يق نتائا املنظمة وأهدافها االسرتاتيجية املشرتكة بني القطاعةات. وميكةن االطةالع أدنةاه علةى ملخةز لإلجنةازات        حتق

يف كل من مسارات العمل األربعة، واليت تنةاقش ززيةد مةن التفصةيل يف وثةائق جلنةة        2015-2014احملققة يف الفرتة 

 .2اضيعمصايد األمساك األخرى املشار إليها حتت إطار خمتلف املو

 

واخلاع التشريعي الدولي يف جمال مصايد األمساك الطبيعية، تستند مبادرة النمو األزرق وتروج لتنفيذ اإلطار و -6

ة واخلطةو  التوجيهية   واالتفاقات الدولية املتصلة بهةا  الذي يتمحور حول مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد بالسياسات

وتنفيةذ   ( القةانوني د غةري الصةي )  القانوني دون إبالغ ودون تنظةير د غريومكافحة الصي وخطط العمل إلدارة طاقات الصيد

 امة مصايد األمساك الصةغرية احلجةر  واخلطو  التوجيهية الدولية لضمان استد يف مصايد األمساك يكولوجيةاإلنها النظر 

 ينومكوك منظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية واملنظمة البحرية الدولية بشةأن سةالمة سةفن الصةيد والصةياد     

باإلضافة إىل اخلطو  التوجيهية بشأن أداء دولةة العلةر. وتةتر مناقشةة      ،تدابري اليت تتخذها دولة امليناءواالتفاق بشأن ال

 .COFI/2016/2التقدم احملرز يف تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك املتصلة بها يف الوثيقة 

 

ة على األدلة يف احلكومات واملنظمات على مجيةع املسةتويات قةد رك ةز     وإن التشديد على اختال القرارات القائم -7

بشكل أكمل على اإلحصةاءات اخلامةة زصةايد األمسةاك ودورهةا يف قيةا  ورمةد التقةدم احملةرز يف حتقيةق األهةداف            

                                        
 ."2015-2014"تنفيذ براما مصايد األمساك وتربية األحياء املائية للفرتة  COFI/2016/Inf.2انظر أيضا الوثيقة   2
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 ور حمةوري والغايات اإلمنائية الوطنية والدولية. واستمرت إحصاءات املنظمة اخلامة زصايد األمسةاك يف االضةطالع بةد   

تحسةني مةون مصةايد األمسةاك     لالفنية لألعضاء ويف قيادة بناء توافةق اآلراء  يف دعر احلوكمة العاملية والقدرات اإلدارية و

الطبيعية واستخدامها املسةتدام، ويف إبةراز دور األمسةاك يف ضةمان األمةن الغةذائي والتغذيةة زةا يف للة  مةع توقعةات            

سني إبالغ الدول األعضاء عن اإلحصاءات اخلامة باملصيد إىل املنظمة اسةتجابة لطلةا   وقد خضعت مسألة حت مستقبلية.

 اجلمعية العامة لألمر املتحدة القاضي بالتمييز بني املصيد داخل املنةاطق االقتصةادية اخلالصةة وخارجهةا لالسةتعرات،     

األمةر   اتفاقية تتضّمنه ما تنفيذ باتفاقملعين ا 2016ومت اقرتاح سبل للمضي قدما أثناء املؤرر االستعراضي املستأنف لعام 

 املتداخلةة  السةمكية  األرمدة حفظ وإدارة بشأن أحكام من 1982 ديسمملحاألول كانون 10 املؤرخة البحار لقانون املتحدة

 شةك لت إحصةاءات املنظمةة ومةا تقدمةه      وقد (.املؤرر االستعراضي املستأنفاالرحتال ) الكثرية السمكية واألرمدة املناطق

ستند إليةه لصةياغة سياسةات مصةايد األمسةاك وإدارتهةا، وتلةت تسةتخدم         من معلومات عن اال اهات األسا  الذي ُا

 املدني وجمتمع اجلهات املاحنة. بشكل مستفيض من قبل احلكومات واألوسا  األكادميية واجملتمع 

 

ية األحياء املائية، ساعدت املنظمة البلدان علةى اعتمةاد خطةو  توجيهيةة     وحتت إطار مسار العمل املتعلق برتب -8

وأدوات وقواعد لتشجيع التكثيف املستدام لرتبية األحياء املائية واملنافع االجتماعية املرتبطة بها من حيث سةبل كسةا   

 بلةداً  20سةات بينمةا اعتمةد    اآلن مكوكا خامةة بالسيا  بلدًا 30العيش والتنمية الريفية. ونتيجة لذل ، اعتمد أكثر من 

واألنةواع   وجيلة البيوسياسةات تتعلةق بةاألمن     بلةداً  40سياسات واسرتاتيجيات لتحسةني الومةول إىل األسةواق واعتمةد     

الدخيلة واملوارد الوراثية والتنوع البيولوجي والبيئة والتحسني االقتصادي واالجتمةاعي. وتعاونةت املنظمةة مةع خمتلةف      

لغةرت إنتةاج بةيض وأعةالف األمسةاك       طاعني العام واخلاع يف بلدان عدةات بني القأمحاب املصلحة لتشجيع الشراك

وتوزيعها. وأخذت املنظمة بزمام سلسلة من املبادرات لتجريا براما مغرية النطاق لالستزراع النباتي والسةمكي وتربيةة   

 مةن أنةواع الشةبوطيات والبلطةي    األحياء املائيةة يف الصةحارى واألراضةي القاحلةة، باسةتخدام أنةواع كالشةبو  وغريهةا         

 مع الرتكيز يف الوقت لاته على املكونات احمللية إلنتاج األعالف املائية.

 

ولدى معاجلة سبل كسا العيش ونظر األغذية، مت تعزيز العمل بشأن فرع العمل وتةروف العمةل يف جمةالي     -9

الدوليةة القائمةة. كمةا مت حتديةد أهةر املسةائل       مصايد األمساك وتربية األحياء املائية مةن خةالل حتديةد معةايري العمةل      

والتحديات املرتبطة بتعمير نها العمل الريفي الالئق يف جمالي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية وضمن مبادرة النمو 

 األزرق، زةا يف للة  االحتياجةات املتعلقةة باملعلومةات واإلجةةراءات وفةرع التعةاون املمكنةة بةني أمةحاب املصةةلحة،          

قيمةة   ةسةل مع الرتكيز بشكل خاع على عمالة الشباب وقضةايا املسةاواة بةني اجلنسةني. ومت توسةيع نطةاق حتليةل سل       

األغذية البحرية، زا ّيمكن من حتديد التكاليف واملنافع على امتداد السلسلة ودعةر وضةع سياسةات لتشةجيع توزيعهةا      

املمارسات للتتبع وخطةو  توجيهيةة دوليةة خلطةط توثيةق       املنصف، ال سيما يف قطاع ما بعد الصيد. وانبثق وضع أفضل

 املصيد كمجالني رئيسيني للنهوت بنظر قوية وشفافة وميكن التنبؤ بها للتجارة يف األغذية البحرية.

 

وحتت إطار مسار العمل املتعلق بالنظر اإليكولوجية، استفادت السلطات احلكومية والعاملون يف جمالي مصةايد   -10

األمساك وتربية األحياء املائية مةن دورات للتةدريا وبنةاء القةدرات يف جمةاالت تقةدير األرمةدة، وتنفيةذ نهةا النظةام           
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 احلةد مةن رارسةات الصةيد العرضةي واملصةيد املر ةع،       يف واإليكولوجي يف مصايد األمسةاك وتربيةة األحيةاء املائيةة،     

خمططات مجع البيانات لدعر النظر اإليكولوجية اهلشة. ومت الرتويا ملنهجيات تقدير األرمدة والنظر اإليكولوجيةة  يف و

انيةة  وإجراء تقييمات علمية حلالة املوارد السمكية، زا يف لل  دراسات استقصائية ميد ،وتقيير إنتاجية مصايد األمساك

". وإضةافة إىل للة ، مت دعةر الدراسةات الوطنيةة      R/V Dr Fridtjof Nansenباسةتخدام سةفينة األثةال البحريةة "    

 وتثبيةت الكربةون   األمسةاك وتربيةة األحيةاء املائيةة     واإلقليمية وأنشطة بناء الوعي بشأن اخنفات بصمة الكربون ملصةايد 

واحلمايةة مةن التعريةة     آثةاره والتكيف مةع تغةري املنةاخ والتخفيةف مةن       انغروفوأشجار امل يف طبقات األعشاب البحرية

 الساحلية وأضرار العوامف واألمواج. 

 

 ما يلي: 2015-2014وتشمل اإلجنازات الرئيسية األخرى اليت حتققت يف الفرتة  -11
 

 اك وتربيةة األحيةاء املائيةة   قيام املنظمة بتقدير مساعدات فنيةة وخامةة بالسياسةات يف جمةالي مصةايد األمسة       )أ(

مليون دوالر أمريكي يف حني مت على وجه التحديد مسةاعدة   95مشروع بلغت قيمتها اإلمجالية  200من خالل أكثر من 

خمتلف أحنةاء العةاع علةى تبسةيط مفةاهير النمةو األزرق ووضةع اسةرتاتيجيات وسياسةات ملصةايد            منبلدان أعضاء  10

ية مستندة إىل النمو األزرق. ويف بعض البلدان، انصا تركيةز املسةاعدة املقدمةة علةى مصةايد      األمساك وتربية األحياء املائ

دمت املساعدة يف بلدان أخرى إلنشاء وحدات اسةرتاتيجية معنيةة بةالنمو األزرق لتعزيةز     األمساك الصغرية احلجر بينما ُق

 استعادة القدرة اإلنتاجية للموارد املائية.التناسق بني خمتلف القطاعات اليت تستخدم احمليطات واملياه الداخلية و
 

تشجيع تنفيذ اخلطو  التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصةايد األمسةاك الصةغرية احلجةر يف سةياق األمةن        )ب(

 الغذائي والقضاء على الفقر واخلطو  التوجيهية الطوعية بشةأن أداء دولةة العلةر، الةيت أقرتهةا جلنةة مصةايد األمسةاك        

2014حلادية والثالثني يف عام يف دورتها ا
. وبشكل أكثر حتديدا، مت وضع برناما عاملي شامل لةدعر تطبيةق اخلطةو     3

التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية احلجر والرتويةا لةه مةع احلكومةات واألوسةا  األكادمييةة       

  ي.الصيد غري القانونمؤخرا عمل راثل ملكافحة  واجلهات املاحنة ومنظمات اجملتمع املدني والقطاع اخلاع. وأجري
 

وترية الدعوة إىل تصديق الدول األعضاء على االتفاق بشأن التةدابري الةيت تتخةذها دولةة املينةاء ملنةع        تسريعمت  )ج(

ا رك ةن  حتت قيادة املدير العام للمنظمة، ر 2009الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظير وردعه والقضاء عليه لعام 

 . 2016طرفا إليه يف عام  25من دخول هذا االتفاق حيز النفال بعد انضمام 
 

( مؤرر األمر املتحدة 1املستوى الستقطاب التأييد ملبادرة النمو األزرق زا يف لل  ) ةدعر املنظمة لفعاليات رفيع )د(

 املةةؤرر العةةاملي عةةن النمةةو األزرق( 2؛ )2014للبلةةدان اجلزريةةة الصةةغرية الناميةةة يف آبيةةا، سةةاموا، يف سةةبتمملحأيلول  

  CONXEMARاملؤرر املعين باالستدامة املشرتك بني املنظمة ورابطةة  ( 3؛ )2014يف جاكرتا، يف أكتوبرحتشرين األول 

 يةة( )الرابطة اإلسبانية لتجار اجلملة واملستوردين واملصنعني واملصدرين يف جمال املنتجات السةمكية وتربيةة األحيةاء املائ   

 القمةةة العامليةةة الثانيةةة للمحيطةةات( 4؛ )2015وأكتوبرحتشةةرين األول  2014( يف أكتوبرحتشةةرين األول Vigoيف فيغةةو )

                                        
 .COFI/2016/7يرد املزيد من املعلومات عن تنفيذ اخلطو  التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية احلجر يف الوثيقة   3
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ثةةالل فعاليةةات خةةالل مةةؤرر األطةةراف  ( 5؛ )2015، شةةيلي، يف أكتوبرحتشةةرين األول (Valparaiso) يف فالبارايسةةو

املائدة املستديرة بشأن النمو األزرقحاالقتصاد ( 6؛ )2015احلادي والعشرين يف باريس، فرنسا، يف نوفمملحتشرين الثاني 

ية والةدورة السةنو   (7)؛ 2015األزرق أثناء املؤرر الدولي بشأن إطعام أفريقيا يف داكار، السنغال، نوفمملحتشرين الثةاني  

. واضطلعت املنظمة بدور أساسي يف النهوت بإنشاء وإطةالق  2015للجنة األمن الغذائي العاملي، يف أكتوبرحتشرين األول 

(. وترمي شةبكة العمةل العامليةة    2016مايوحأيار و 2015ينايرحكانون الثاني غرينادا، شبكة العمل العاملية للنمو األزرق )

ن حوهلا تنقيح علوم واقتصاد النمو األزرق وتعزيز اسةتقطاب الةدعر وتعبئةة املةوارد     للنمو األزرق إىل إعداد خطة عمل ميك

 وتنفيذ املشاريع. 
 

لعةام   وحظي املطبوع الرئيسي الصدار عةن املنظمةة، "حالةة املةوارد السةمكية وتربيةة األحيةاء املائيةة يف العةاع          )هة(

2014
ات الزراعية املشرتكة بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ، بالكثري من اهتمام وسائط اإلعالم، على غرار التوقع4

2015-2014االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة للفرتة 
. ومت حتةديث إحصةاءات مصةايد األمسةاك وتربيةة األحيةاء       5

السةالمة  ، واستمرت املنظمة يف تعاونها مع منظمة العمل الدولية واملنظمة البحرية الدولية من أجل تعزيةز  ونشرها املائية

 يف البحار، وكفاءة الوقود يف عمليات الصيد، والسجّل العاملي لسفن الصيد وسفن النقل املمّلدة وسفن التموين.

 

 التطورات واالجتاهات العاملية وانعكاساتها على قطاعي -ثالثًا

 مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

 

2014تعيد اال اهات املشار إليها يف تقريري حالة املوارد السمكية وتربيةة األحيةاء املائيةة يف العةاع لعةامي       -12
6 

التأكيد على الدور األساسي الذي ال تةزال مصةايد األمسةاك وتربيةة األحيةاء املائيةة تقةوم بةه كمصةدر لألغذيةة            2016و

. فعلةى الصةعيد العةاملي، تظةل األمسةاك      7خمتلف أحنةاء العةاع  والتغذية والدخل وسبل العيش لعدد كبري من النا  يف 

إحدى السلع الغذائية األكثر تداوال يف التجارة. ومثة حاجة إىل حتقيق منةو كةبري يف إنتةاج األمسةاك واألغذيةة البحريةة       

دل هةذه الزيةادة   لتلبية الطلا وتأمني األغذية والتغذية لسكان يتقدمون يف السن ويأخذ عددهر يف التزايد. وجيا أن حت

  يف اإلنتاج، باألسا  من تربية األحياء املائية، يف سياق يتسر بتزايد حمدودية األراضي واملياه وموارد األعالف والطاقة.

 

وتقدم احمليطات واملياه الداخلية خدمات نظر إيكولوجية حيوية لتنظير املناخ واحتجاز الكربون وترشيح امليةاه   -13

ة والظواهر اجلوية الشديدة، ضمن أمور أخرى. وإن ا اهات االستدامة احلاليةة يف مصةايد األمسةاك    واحلماية من التعري

 الطبيعية العاملية والتوسع يف إنتاج تربية األحياء املائية يف بعض أحناء العاع قةد حتققةا علةى حسةاب البيئةة الطبيعيةة      

                                        
4  http://www.fao.org/3/a-i3720a.pdf. 
5  http://www.fao.org/3/a-i4738e.pdf. 
6  http://www.fao.org/3/a-i3720a/index.html. 

الثاني املعين  تأكيد لل  من قبل التقارير الرفيعة املستوى الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي واجلمعية العامة لألمر املتحدة واملؤرر الدولي مت  7

 .بالتغذية

http://www.fao.org/3/a-i3720a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3938e.pdf
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ة. ونتيجةة لةذل ، ختضةع الةنظر اإليكولوجيةة املائيةة       وحأو يتطلبان مدخالت علفية كبرية من مصايد األمسةاك الطبيعية  

وانتشةار األنةواع الغازيةة وتغةري      وجيلة البيوللضغط، وما يزيد الطني بلة قضايا التلول يف أمكان حمددة وتراجةع التنةوع   

 يف املائةةة مةةن األرمةةدة السةةمكية تسةةتغل اسةةتغالال مفرطةةا. وقةةد ميثةةل الصةةيد 29املنةةاخ وحتمةةض احمليطةةات. فنحةةو 

يف املائة من جمموع اإلنتاج السنوي ملصايد األمساك الطبيعية يف العاع. وال يزال ميد األمساك  15انوني أكثر من غري الق

يشكل مهنة خطرة إن ع تكن األشد خطورة يف العاع، را يؤدي إىل تسجيل عةدد كةبري مةن حةاالت الوفيةات سةنويا،       

رات إىل تكبد قطاع تربية األحياء املائيةة تكلفةة تبلةي قيمتهةا     خامة على منت سفن الصيد الصغرية. وقد أدى تفشي األم

عشرات املليارات من الدوالرات على مدى العشرين سنة املنصةرمة. وتسةتمر الكةوارل الطبيعيةة يف التسةبا يف حةدول       

   خاع.خسارة كبرية يف األرواح وإحلاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية املادية للدول الساحلية وتشريد آالف األش

 

السياق الرئيسي الذي سيتعني يف تله تقيير هذه اال اهات احملددة  2030وتتيح خطة التنمية املستدامة لعام  -14

التزامةا تارييةا بالتصةدي للفقةر واجلةوع وتعزيةز االسةتخدام املسةتدام          2030القطاعات يف املستقبل. وتعتمل خطة عةام  

وتقةر هةذه    هدفا من أهداف التنميةة املسةتدامة.   17ن خالل جمموعة مرتابطة من للموارد الطبيعية ومعاجلة تغري املناخ م

وسةتؤدي   األهداف بأن القضايا املتعلقة باألغذية وسبل العيش وإدارة املوارد الطبيعية ال ميكن معاجلتها بصورة منفصةلة. 

ألحياء املائيةة علةى حنةو مةا هةو مةوجز       أربعة تطورات عاملية إىل تشكيل معاع العمل يف جمالي مصايد األمساك وتربية ا

 .2016عام  يف مت معاجلته يف وثائق منفصلة للجنة مصايد األمساك مادرةكما أدناه، و

 

 الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظير )الصيد غري القانوني( 

 

االتفةاق بشةأن    املنظمة ملواجهة الصيد غري القانوني عن نتائا ناجحة. ودخةل  القد أسفرت اجلهود اليت تبذهل -15

 2009التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظير وردعه والقضاء عليه املةملم عةام   

عضوا وأمبح حمركا رئيسيا بالنسبة إىل مكافحة اجملتمع الدولي آلفة الصيد غةري القةانوني.    25حيز النفال بعد انضمام 

نوني، إضافة إىل األضرار االقتصادية اليت حيدثها، أن يهةدد التنةوع البيولةوجي احمللةي واألمةن      وميكن للصيد غري القا

 الغذائي يف العديد من البلةدان. ويضةع هةذا االتفةاق، الةذي يلةق التزامةات ملزمةة، معةايري لفحةز السةفن األجنبيةة            

مح لبلد باعرتات سفينة يشتبه يف ضلوعها اليت تسعى إىل دخول موانئ دولة أخرى. واألهر من لل ، هو أن التدابري تس

يف الصيد غري القانوني ومن ثر منع دخول املصيد غري القانوني إىل األسواق احمللية والدوليةة. وتةرد النتةائا والتومةيات     

 . ويف سةةياقCOFI/2016/5املنبثقةةة عةةن العمةةل املنجةةز ملقارنةةة املنهجيةةات لتقةةدير الصةةيد غةةري القةةانوني يف الوثيقةةة    

يف مةا يتعلةق    2016عةام   التفاق، ميكن لعملية متابعة االسةتنتاجات الةيت وضةعها املةؤرر االستعراضةي املسةتأنف      هذا ا

بإحصاءات مصايد األمساك أن ترافق دعوة عامة إىل ضمان شفافية كاملة ألنشطة مصايد األمساك تطلا من الةدول مجةع   

وفقا للمعايري الةيت وضةعتها املنظمةة واملنظمةات      وإتاحة إحصاءات كاملة وموثوقة ومفصلة ويف الوقت املناسا عن املصيد

 (.COFI/2016/Inf.21 اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك )انظر الوثيقة
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 مدّونة السلوك بشأن الصيد الرشيد

 

عضوا من أعضةاء املنظمةة والقطةاع     70مندوب ميثلون  600، 2015أكتوبرحتشرين األول  9و 8اجتمع، يومي  -16

لةذكرى السةنوية العشةرين    اخلاع واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املةدني يف فيغةو، إسةبانيا، لالحتفةال با    

مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد )املدونة(، واستعرات اإلجنازات اليت حتققت والعقبات الةيت مت مواجهتهةا   العتماد 

اإلدارة املسةتدامة للمةوارد املائيةة احليةة،      جمةال  كد االجتماع على الدور احملوري الذي تؤديه املدونةة يف يف تنفيذها. وأ

)حفظ احمليطةات   14واحلاجة إىل اإلسراع يف تنفيذ غايات أهداف التنمية املستدامة لات الصلة، وعلى األخز اهلدف 

 .سواء على حٍد لتنمية املستدامة(والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام لتحقيق ا

 

 (ؤرر الدوليامل) املؤرر الدولي الثاني املعين بالتغذية

 

على أهمية األمساك واألغذيةة البحريةة كمصةدر للتغذيةة والصةحة للكةثري مةن اجملتمعةات          الدولي أكد املؤرر -17

واألطفال الساحلية اليت تعتمد على الملوتينات واملغذيات الدقيقة األساسية، وال سيما بالنسبة إىل النساء يف السن احلمل 

 الصغار، وسلط الضوء على الفرمة الفريدة اليت ميكن ملصةايد األمسةاك وتربيةة األحيةاء املائيةة إتاحتهةا ملتابعةة املةؤرر        

 حتقيقا لنظر غذائية محية. الدولي

 

 ن(واحلادي والعشر اتفاق باريس بشأن تغري املناخ )مؤرر األطراف

 

، اتفةةاق بةةاريس 2015شةةرين، يف ديسةةمملحكانون األول اعتمةةد مةةؤرر األطةةراف لألمةةر املتحةةدة احلةةادي والع  -18

. وتبةوأت خةدمات تنظةير املنةاخ واحتجةاز      2020التاريي لإلجراءات اليت ستتخذ بشأن تغري املناخ يف مةا بعةد عةام    

الكربون اليت تقدمها احمليطات واملياه الداخلية والةنظر اإليكولوجيةة املائيةة مكانةة بةارزة يف مةؤرر األطةراف احلةادي         

الةنظر اإليكولوجيةة املائيةة     والعشرين، وهو ما سلط الضوء على الطابع امللح لقلا مسار اال اهةات احلاليةة، واسةتعادة   

 تها اإلنتاجية. وقدر

 

وإن معاجلة هذه التطورات العاملية وانعكاساتها القطاعية إضافة إىل التطةورات واال اهةات احملةددة اخلامةة      -19

زصايد األمساك وتربية األحياء املائية ستستمر يف حتديد عمل املنظمة يف جمالي مصايد األمساك وتربية األحيةاء املائيةة   

 جي واخلطةةةة املتوسةةةطة األجةةةل ت اإلطةةةار االسةةةرتاتي، وتةةةوفري إسةةةهامات إىل اسةةةتعرا 2017يف مةةةا بعةةةد عةةةام  

 . 2021-2018 للفرتة
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 وما بعدها 2017-2016اجملاالت ذات األولوية يف الفرتة  -رابعًا

 

من خالل مبادرة النمو األزرق، يركز عمل املنظمة بشةأن مصةايد األمسةاك وتربيةة األحيةاء املائيةة علةى األمةن          -20

(، 2وإدارتها واستخدامها بشكل مستدام )اهلةدف االسةرتاتيجي    ، ومون املوارد املائية(1االسرتاتيجيالغذائي )اهلدف 

(، 4(، وإقامة نظر زراعية وغذائية أكثر مشةواًل وكفةاءة )اهلةدف االسةرتاتيجي     3واحلد من الفقر )اهلدف االسرتاتيجي 

ل حتةت إطةار مبةادرة النمةو األزرق يف نتةائا      (. وتسةهر مسةارات العمة   5والقدرة علةى الصةمود )اهلةدف االسةرتاتيجي     

مع األخذ بعني االعتبار األولويات القطرية واإلقليمية والدرو  املستخلصةة مةن فةرتة     ةوخمرجات األهداف االسرتاتيجي

  السنتني السابقة.

 

 بشةكل كةبري يف حتسةني األمةن الغةذائي      2017-2016وسيسهر العمل الذي سيضةطلع بةه يف فةرتة السةنتني      -21

(، 2(، واستدامة إنتاج مصايد األمساك وتربية األحياء املائيةة )اهلةدف االسةرتاتيجي    1والتغذية )اهلدف االسرتاتيجي 

(، وتةروف العمةل الالئقةة وسةبل كسةا العةيش       5و 2)اهلةدفان االسةرتاتيجيان    البيولةوجي والصحة احليوانية واألمن 

و ارة األمساك واحلد من الفاقد واملهةدر   ومحاية املستهل  (، وحتسني رارسات ما بعد الصيد3)اهلدف االسرتاتيجي 

(، وتأها اجملتمعات الساحلية ملواجهةة تغةري املنةاخ والكةوارل الطبيعيةة      4يف األغذية البحرية )اهلدف االسرتاتيجي 

  (.5)اهلدف االسرتاتيجي 

 

على عمل فين مشةرتك   2سرتاتيجي وتنطوي بعض أنشطة مبادرة النمو األزرق اليت تسهر يف حتقيق اهلدف اال -22

 إىل هيئتهةا األمةلية، واحلةد مةن آثةار تكثيةف الزراعةة        انغروفاملة إعادة أشةجار  با يف لل  النهوت بني القطاعات، ز

 على النظر اإليكولوجية املائية، وحتسني محة احليوانات املائية، وتعزيز إدارة املناطق الساحلية.

 

بلدان اليت اعتمدت اسرتاتيجيات وطنية للنمةو األزرقحاالقتصةاد األزرق بةدعر    وعلى املستوى الوطين، حتظى ال -23

 املنظمة لتجريا تنفيذ هذه االسرتاتيجيات بالتعاون مع الشركاء يف التنمية، مثل مصرف التنمية األفريقي. 

 

بشةأن النمةو األزرق    وعلى الصعيد اإلقليمي، تشمل األنشطة املنفذة املبةادرة اإلقليميةة آلسةيا واحملةيط اهلةاد       -24

لتكثيف تربية األحياء املائية، ومبادرة األرز للنهوت باستزراع األرز واألمساك وإطالق إمكانةات النمةو األزرق يف الشةرق    

الشراكة اجلديةدة  األدنى ومشال أفريقيا. ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكملى، تقوم املنظمة، بالتعاون مع البن  الدولي و

)نيباد( ومكتا البلدان األفريقية للموارد احليوانية التابع لالحتاد األفريقةي واملؤسسةات الوطنيةة     أفريقيامن أجل تنمية 

األفريقية بدعر تنفيذ أطر العمل اإلقليمية، مثل إطار السياسات واسرتاتيجية اإلمالح يف جمالي مصايد األمسةاك وتربيةة   

رتتيبات املؤسسية لتنمية مصايد األمساك الصغرية احلجةر املسةتدامة،   األحياء املائية لتحسني حوكمة مصايد األمساك وال

وتشجيع  ارة األمساك وتسويقها بشكل مسؤول ومنصف ودعر آليات منسقة يف ما بني اجلماعات االقتصادية اإلقليميةة  

 واألجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك والنظر اإليكولوجية البحرية الكبرية. 
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النمةو األزرق مةةع املبةةادرات لات الصةةلة   ةالعةةاملي، تسةةتمر األنشةطة املنفةةذة يف مواءمةةة مبةةادر وعلةى املسةةتوى   -25

للمنظمات الرئيسية، مثل برناما األمر املتحدة للبيئةة ومنظمةة التعةاون والتنميةة يف امليةدان االقتصةادي والبنة  الةدولي         

تحقيةق النمةو األزرقحاالقتصةاد األزرق، حيةث سةتقدم      لواالحتاد األوروبي. وقد رحبت هذه املنظمات بالتعاون مع الفةاو  

الفاو منتجات معرفية مثل معلومات مصايد األمسةاك القائمةة علةى العلةوم وتيسةري خةدمات اإلرشةاد واالستشةارة وبنةاء          

القدرات لوضع السياسات ولتنفيذ الصكوك الدولية واملمارسات اجليدة. وستوجه النتةائا عةمل مشةاريع وطنيةة يف بلةدان      

 ثبتت فعاليتها ملا فيه ماحل املزيةد مةن اجملتمعةات والبلةدان السةاحلية.     تارة إلتهار فعاليتها. وستعزز احللول اليت ُأخم

وتنكا الفاو على إعداد التقرير األول عن حالةة املةوارد الوراثيةة املائيةة لألغذيةة والزراعةة يف العةاع مةن خةالل عمليةة           

ألنواع املائية املستزرعة وأقاربها الملية يف اجملاالت الةيت تنةدرج ضةمن حةدود     توجهها البلدان. ويتمحور النطاق حول ا

 الوالية الوطنية.

 

وتعتمل مبادرة النمو األزرق أحد جماالت الفاو املؤسسية لتعبئة املوارد. وقد أسفر العمل املنفذ يف جمةال الةدعوة    -26

ومبةادرة   Fridjof Nansenديةدة مةن برنةاما الةدكتور     خالل فرتة السنتني األخرية عن نتائا مشجعة يف شكل مرحلة ج

مصايد األمساك الساحلية املمولة من مرفق البيئة العاملية. كمةا تعمةل الفةاو بشةكل وثيةق مةع مصةرف التنميةة األفريقةي          

دان للرتويا ملفةاهير النمةو األزرقحاالقتصةاد األزرق يف جمةالي مصةايد األمسةاك وتربيةة األحيةاء املائيةة يف خمتلةف البلة           

األفريقية. ومثة حاجة إىل املوارد لتمويل الملناما الشامل لتنفيذ اخلطةو  التوجيهيةة الطوعيةة لضةمان اسةتدامة مصةايد       

األمساك الصغرية احلجر والملناما الشامل ملكافحة الصيد غري القانوني. وميثل الصةندوق األخضةر للمنةاخ وخطةة عمةل      

 جنبا إىل جنا مع التعاون مع املؤسسات العاملية واإلقليمية لات الصلة.   متابعتهاأديس أبابا فرع رويل أخرى ينبغي 

 

وسيظل دعر اإلدارة املستدامة للموارد املائيةة احليةة واملوازنةة بةني اسةتخدامها ومةونها بطريقةة مسةؤولة مةن           -27

ذا الصدد، فإن االسةتنتاجات  النواحي االقتصادية واالجتماعية والبيئية أهر جماالت العمل لات األولوية للمنظمة. ويف ه

املستأنف لفهر كيفية حتسني مجع البيانات املتعلقة زصايد األمساك وتبادهلةا ونشةرها    ياليت وضعها املؤرر االستعراض

 يف الوقةةت املناسةةا، داخةةل املنةةاطق االقتصةةادية اخلالصةةة وخارجهةةا، زةةا يف للةة  علةةى املسةةتوى التنفيةةذي،         

 ل حمورا مهما للعمل.( ميكن أن تشكCOFI/2016/Inf.21ثيقة )الو

 

 : العناصر الرئيسية لإلطار االسرتاتيجي للمنظمة1امللحق 
 

 رؤية املنظمة
 
عاع متحرر من اجلوع وسوء التغذية يسهر فيه الغذاء والزراعة يف حتسني مستويات حيةاة اجلميةع، وصامةة مةن هةر       

 .أشد فقرًا، بطريقة مستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.

 

 األهداف العاملية الثالثة اليت يتطلع إليها األعضاء: 
 
استئصال اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذيةة للعمةل تةدرجييًا علةى بنةاء عةاع حيصةل فيةه النةا  يف مجيةع            
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 ؛األوقات على غذاء كاٍف وآمن ومغٍذ يليب احتياجاتهر التغذوية وألواقهر ليعيشوا حياًة ملؤها النشا  والصحة

يع، بزيادة إنتاج األغذيةة، وحتسةني التنميةة الريفيةة وسةبل      استئصال الفقر ودفع التقدم االقتصادي واالجتماعي للجم

 ؛ املعيشة املستدامة

واإلدارة واالستخدام املستدامان للموارد الطبيعية، زا يف لل  األراضي، وامليةاه، واهلةواء، واملنةاخ، واملةوارد الوراثيةة،      

 .لصاحل أجيال احلاضر واملستقبل.

 

 األهداف االسرتاتيجية
 

 املساهمة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية  -1

 طريقة مستدامةب زيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات من الزراعة والغابات ومصايد األمساك -2

 احلد من الفقر يف الريف -3

 أكثر مشواًل وكفاءة وغذائية ركني نظر زراعية -4

 العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات كسا زيادة قدرة ُسبل -5

 

 اهلدف اإلضايف
 

 اجلودة التقنية واملعرفة واخلدمات -6

 

 الشاملة املواضيع
 

 املساواة بني اجلنسني

 احلوكمة 

 التغذية

 تغّير املناخ

 

 الوظائف األساسية
 

صكوك املعيارية ووضةع املوامةفات مثةل االتفاقةات الدوليةة ومةدونات       تيسري ودعر عمل البلدان يف وضع وتنفيذ ال -1

 السلوك واملوامفات التقنية وغري لل 

 ميةةع البيانةةات واملعلومةةات وحتليلةةها ورمةةدها وحتسةةني فةةرع احلصةةول عليهةةا يف اجملةةاالت لات الصةةلة    -2

 باختصامات املنظمة
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 تيسري وتعزيز ودعر احلوار من أجل السياسات على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية -3

إسةةداء املشةةورة ودعةةر تنميةةة القةةدرات علةةى املسةةتويات القطريةةة واإلقليميةةة لتنفيةةذ ورمةةد وتقيةةير السياسةةات     -4

 واالستثمارات والملاما القائمة على األدلة

أنشطة املشورة والدعر اليت  مع املعارف والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة وتنشةرها وحتّسةن مةن تطبيقهةا يف      -5

 جماالت اختصاع املنظمة

تيسري إقامة الشراكات، يف جماالت األمن الغذائي والتغذية والزراعة والتنمية الريفيةة، بةني احلكومةات وشةركاء      -6

 خلاعالتنمية واجملتمع املدني والقطاع ا

 .الدعوة واالتصال على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية يف جماالت اختصاع املنظمة -7

 

 األهداف الوظيفية
 

 اخلدمات اإلرشادية

 تكنولوجيا املعلومات

 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه 

 اإلدارة اليت تتسر بالكفاءة والفعالية

 

 

 


