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 موجز

األمساك: تعز ز بشأأأأأأأأمة اصأأأأأأأأتدامة م أأأأأأأأا د الندوة الدولية املخرجات اليت انبثقت عن نتائج و لل موجزًاتعرض هذه الوثيقة 
خالل ، ةوما، إ طاليا، )املن اة( اليت ُعقدت يف املقر الرئيسأأأن ملن اة األةذ ة والزةاعة التفاعل بني العلوم والسأأأياصأأأات

لضأأأأااة ةؤ ة جد دة لوةة بعلى للاسأأأأاعدة  الندوةهذه عقدت قد . و 2019 تشأأأأر ن الثاين/نوفارب 21إىل 18الفرتة من 
اصأأأأأتدامة م أأأأأا د األمساك الطبيعية، ومسأأأأأاعدة القطاع على االصأأأأأت ابة ملا  واجدة استاع من  د ت معقدة وصأأأأأر عة 

. وقد نُ  هذه وهتدف عدًدا من األصأللة االصأرتاتي ية. واحدة مندا كل   تيف مثاين جلسأات موايأيعية، تناول ت االتغّير
الرصأأأأائل الرئيسأأأأية الشأأأأاملة واإلجرا ات املوصأأأأى  ا خاصأأأأة الندوة، اليت خل أأأأت إليدا نتائج إىل تقدمي توليف للالوثيقة 

 م أأأأأأأأأأأأا د األمساك البير ة والداخلية. قطاعن يف قدًما كيفية دفع االصأأأأأأأأأأأأتدامة بشأأأأأأأأأأأأمة  اجللسأأأأأأأأأأأأات خمتلف عن نبثقة امل

ا وجية أ هذه اإلجرا ات وإة الكثّي من  ا إىل ن رً ، 19-كوفيد  ائيةن قبيل ج، مةّي متوقعةمة التعامل مع أز لدى ضأأأأأأأأأأأأً
 ل الواثئق التاليةوتكار الركب. خلف حد ي أال ترتك أوقادةة على ال أأأأاود ن م ةذائية مسأأأأتدامة إقامة إىل سأأأأعى تأهنا 
)الوثيقأأة بشأأأأأأأأأأأأأأأمة اصأأأأأأأأأأأأأأتأأدامأأة م أأأأأأأأأأأأأأأا أأد األمسأأاك وتربيأأة األحيأأا  املأأائيأأة  2020مشأأأأأأأأأأأأأأروع إعالة عأأام : النأأدوة تقر ر

COFI/2020/2.3 الوثيقة اصتدامة م ا د األمساك  بشمةعن الندوة الدولية  تقر ر موجزو (؛(COFI/2020/Inf.8.) 
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 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة

 :إن اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي

 كيفية االصأأأرت أأأاد  ا عليق على ما انبثق عن الندوة من نتائج وخمرجات وتوصأأأيات وإصأأأدا  توجيدات بشأأأمة  تال
يف ويأأأأأع األولو ت القادمة اليت صأأأأأتعاجلدا املن اة من أجل تعز ز الدعم املقدم إىل األعضأأأأأا  يف  ال  سأأأأأني 

 (./11/2020COFI اصتدامة م ا د األمساك )الوثيقة

 بشأأأأمة اصأأأأتدامة  2020يف ما انبثق عن الندوة من نتائج وخمرجات وتوصأأأأيات لدى مناقشأأأأة إعالة عام  ن روال
 .من أجل إقراةها (COFI/2020/2.3 م ا د األمساك وتربية األحيا  املائية )الوثيقة

  م ا د األمساك اتبعة لل نة  حمتالة إلداةةومراعاة توصيات الندوة يف صياق مناقشة أهداف جلنة فرعية جد دة
 .(COFI/2020/10 م ا د األمساك وعالدا واخت اصاهتا )الوثيقة

 الصأأتدامة م أأا د األمساك يف القرة ا ادي والعشأأر ن  ةؤ ة جد دة واصأأرتاتي يةوصأأيات من أجل بلوةة وتقدمي ت
واملؤ أرات اليت تعترب املن اة اجلدة الراعية  14، خاصأة اددف 2030تعزز أهداف خطة التناية املسأتدامة لعام 

 (./11Inf./2020COFIو /5/2020COFI الوثيقتاة) دا

  بشأأأأأمة إمكانيات توفّي الدعم يف املسأأأأأتقبل والتاو ل ارتال من خاة  امليزانية لرب مج العال وإصأأأأأدا  املشأأأأأوةة
 للاساعدة على معاجلة التوصيات املنبثقة عن الندوة.

 ميكن توجية أي اصتفساةات بشمة مضاوة هذه الوثيقة إىل:

 Manuel Barangeالسيرد 

 مد ر

  عبة م ا د األمساك

 fao.orgManuel.Barange@الرب د اإللكرتوين: 
 

  

mailto:Piero.Mannini@fao.org


COFI/2020/2.2 3 

 

 مقدمة -ًل أو  

اصأأأأأأأأأتغالل اساوعات اإلنتا  الغذائن الرئيسأأأأأأأأأن الوحيد الذي  عتاد على قطاع الطبيعية األمساك م أأأأأأأأأا د عترب تُ  -1
ضاؤل الناو السكاين وتدهوة البيلة وتمبا  شال امل صر ع التغّي، متزا دة جرا  عد ت  تواجة اصتدامة القطاع الطبيعية؛ و 

النامجة عن املتعددة وكذلمل اآلاثة البشأأأأأأأر، مبا يف  لمل تغّي املنا ، اليت هن من صأأأأأأأنع من اآلاثة  اوعددً التنوع البيولوجن، 
 .19-كوفيد  جائية

وأمن صأأأأأأبل  يو والتغذائن لغذمن ااأليأأأأأأااة أمهية حامسة ابلنسأأأأأأبة إىل األمساك واملنت ات السأأأأأأاكية كتسأأأأأأن تو  -2
غذ ة العد د من بلداة الع ز الغذائن  ات الدخل املنخفض يف أفر قيا خاصة ابلنسبة إىل تأحنا  العامل؛ و خمتلف العيش يف 

، ن أأأيب الفرد من اصأأأتدالك األمساكفن السأأأنوات انياسأأأني املايأأأية، تضأأأاعف ف لمل، وابإليأأأافة إىل . أوصأأأيانياو وآصأأأيا 
جز  األةصأأأأدة السأأأأاكية البير ة املسأأأأتغلة يأأأأان ةّي أة  1التوصأأأأيات الغذائية ز دة كبّية يف اصأأأأتدالك األمساك.وتشأأأأال 

األقل منًوا، واةتفعت النسأأأبة امللو ة لدةصأأأدة اليت  تم األقاليم يف خاصأأأة ، رتاجعاملسأأأتو ت املسأأأتدامة بيولوجًيا  سأأأتار يف ال
حبالة مدى اإلملام  لمل، فإة وعالوة على  2018.2املائة يف عام يف  34إىل  صيدها عند مستو ت ةّي مستدامة بيولوجًيا

 اصتدامة م ا د األمساك الداخلية، اليت تتمثر بشكل متزا د ابلطلب على املياه العذبة، حمدود.
ةؤ ة جد دة مل أأأأا د ،  نبغن بلوةة ملولذل. ةهامقد بلغ مرحلة مف أأأألية من الوايأأأأ  أة قطاع م أأأأا د األمساك و  -3
ائن لغذواألمن االتناية االقت أأأأأأأأاد ة يأأأأأأأأااة لقطاع يف الذي  ؤد ة ابشأأأأأأأأكل أفضأأأأأأأأل الدوة ا اصأأأأأأأأم ربز مساك الطبيعية تاأل

وعقد األمم املتيدة  2030، مبا يف  لمل يف صأأأأياق خطة التناية املسأأأأتدامة لعام املسأأأأتقبليف  وأمن صأأأأبل العيش يو والتغذ
  .(2030-2021)لعلوم اريطات من أجل التناية املستدامة 

 األهداف والنتائج واملخرجات -اثنًيا
  الندوة الدولية بشأأأأأأأأأأأأأأمة اصأأأأأأأأأأأأأأتدامة م أأأأأأأأأأأأأأا د األمساك: تعز ز التفاعل بني العلوم والسأأأأأأأأأأأأأأياصأأأأأأأأأأأأأأاتلقد انعقدت  -4
ةؤ ة جد دة الصأأتدامة م أأا د األمساك الطبيعية  بلوةة، ةوما، إ طاليا( ملناقشأأة ودعم 2019 تشأأر ن الثاين/نوفارب 18-21)

 .يف القرة ا ادي والعشر ن
أصأأأأاصأأأأية  ات صأأأألة،  معلوماتمسأأأأتفيض  تضأأأأان الندوة نشأأأأر كتيب  عنداضأأأأت اليت متخر خرجات املتشأأأأال و  -5

سيق مع أعضا  ابلتنانعقاد الندوة قبل مت إعداده كل جلسة، تناولتدا  وحمتو هتا والتيد ت الرئيسية اليت  اتل لسل اووصفً 
الرئيسن عن حالة م ا د األمساك وتربية األحيا  ن اة يف منشوة امل اخم  ً  ف اًل و  ات؛اسلس االصتشاةي وةؤصا  اجللس

وجزات مع املندوة ال ومناقشأأأأأأاتلسأأأأأأات؛ املنبثقة عن اجلمع الرصأأأأأأائل الرئيسأأأأأأية جنًبا إىل جنب  2020املائية يف العامل لعام 
  .يف دوةهتا الرابعة والثالثني جلنة م ا د األمساكال ادةة عن والتوصيات املنبثقة عن اجللسات، وهذه الوثيقة 

                                                      
1   –Willett, W., Rockström, J., Loken, B., Springmann, M., Lang, T., et al. 2019. Food in the Anthropocene: the EAT

Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. The Lancet, 393(10170): 447–492. 
 .اإ طالي ،. حالة م ا د األمساك يف العامل. من اة األةذ ة والزةاعة لدمم املتيدة، ةوما2020. من اة األةذ ة والزةاعة  2
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 :القيام مبا  لن من املتوقع أة تسدم املناقشات والرصائل الرئيسية واإلجرا ات املوصى  ا اليت انبثقت عن الندوة يفو  -6

وداعاة على مسأأتو ت متعددة لدعم م أأا د األمساك ة آتزة ر إجرا ات وصأأياصأأات لويأأع صأأرتاتي يات الندوض اب (أ)
 اباللتزامات الدولية؛يف الوقت  اتة املستدامة مع الوفا  

إقامة وال أأأأأأأكوك املرتبطة  ا، و ال أأأأأأأادةة عن املن اة تعز ز االلتزامات مبدونة السأأأأأأألوك بشأأأأأأأمة ال أأأأأأأيد الر أأأأأأأيد و  (ب)
 لان اة؛ل راكات جد دة 

م أأا د األمساك اتبعة لل نة م أأا د األمساك داةة معنية إبجد دة إنشأأا  جلنة فرعية مناقشأأة مسأأاعدة البلداة يف و  ( )
 ل نة م ا د األمساك؛مل خالل الدوةة الرابعة والثالثني ل لوالن ر يف 

من أجل  (2030-2021األمم املتيدة لعلوم اريطات من أجل التناية املسأأأتدامة )دعم عالية التخطيط لعقد و  (د)
 "؛ملستقبل الذي ن بو إليةمن أجل ا احنتاجداليت  اتيط"ارحنو ضن املاجلدود، يف ضافر ت

وحالة  تداوقيا رفيع املسأأأأأأأتوى بشأأأأأأأمة دوة م أأأأأأأا د األمساك العاملية واإلقليايةات الاملسأأأأأأأامهة يف بياة السأأأأأأأياصأأأأأأأو  (ه)
لويأأع خالل االحتفاالت ابلذكرى انيامسأأة والعشأأر ن يتم إقراةه ي صأأذاليف القرة ا ادي والعشأأر ن،  تدااصأأتدام

  .م ا د األمساك ل نةةة الرابعة والثالثني لو انعقاد الدمدونة السلوك بشمة ال يد الر يد، خالل 
لة الغأا ت و معأاجلأة عن النأدوة إىل نبثقأة املالنتأائج واملخرجأات ؤدي من املتوقع أة تكاأا  -7 األهأداف  ات ال أأأأأأأأأأأأأأ

تنفيذ الكفيلة بعالية التدابّي المسأأأأأأأأأأأأأأاعدة املن اة يف  د د كذلمل االتفاقيات واالتفاقات الدولية، و خمتلف ارددة يف 
القضأأا  على وجة اني أأو ،  ،تناولت الندوةو ا بيد. العال  دً مبادةة الناو األزةق و مبادةة مثل  ،اإلجرا ات االصأأرتاتي ية

 ،  قيقمن أجل لعال لعقد إىل والدعوة العاملية  2030 لعامامة لتناية املسأأأأأأأأأأأأأأتداألمهية اليت تنطوي عليدا خطة اا امسة 
التام القضا   - 2اددف و القضا  على الفقر،  - 1أهداف التناية املستدامة التالية: اددف على صبيل الذكر ال ا  ر، 

 املسأأأأأأأأأأأأأاواة بني اجلنسأأأأأأأأأأأأأني،  - 5 اددفو التعليم اجليد،  - 4اددف و ، ال أأأأأأأأأأأأأية اجليردة والرفاه - 3اددف و على اجلوع، 
ا د  - 10اددف و ، ال أأناعة واالبتكاة وادياكل األصأأاصأأية - 9 اددفو ، العال الالئق والناو االقت أأادي - 8اددف و 

اإلنتا  واالصأأأأتدالك املسأأأأؤوالة،  - 12اددف و ، مدة و تاعات حملية مسأأأأتدامة - 11اددف و عدم املسأأأأاواة، أوجة من 
السأأأأأأأأأأأأأأالم  - 16واددف  ،الربر يف ا ياة  - 15ا ياة  ت املا ، واددف  -14اددف و العال املناخن،  - 13اددف و 

  .لوالعد

 الندوة نعامة عحملة  -اثلثًا
من األوصأأاا األكادميية  أأخ   1 000 حوايلد األمساك مشأأاةكة  الندوة الدولية بشأأمة اصأأتدامة م أأا أأددت  -8

تيدثني ن املم 107إيأأأأأأأأأأأأأأافة إىل واستاع املدين واملن اات ةّي ا كومية، والقطاع انيا  وا كومة واملن اات الدولية 
متثياًل قوً  وقد أبرزوا مجيعدم التنوع والتوازة بني اجلنسأأني. ا أاتح مر والقطاعات، األقاليم من  اوعة واصأأعة من ارايأأر ن و 

ر م أأأأأدةًا ال  قدة بثان للاعرفة وانيربة وفر األمر الذي ، بلد 100 قرابةأصأأأأأياب امل أأأأألية يف م أأأأأا د األمساك من  جلايع
  .نتائج الندوة وخمرجاهتاابلنسبة إىل 
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كانت و عدد من األصأأأأأأأللة يف مناقشأأأأأأأات عامة.  ناول خالدا تمت ،ةجلسأأأأأأأات موايأأأأأأأيعير  اينيف مثالندوة مت تن يم و  -9
 :كاآليت  اجللساتاييع مو 

 واإلداةة السياصاتابلنسبة إىل  اتداعياهتو حالة اصتدامة م ا د األمساك العاملية واإلقلياية  :1جللسة ا
 صوة التنوع البيولوجن واألمن الغذائنبني ربط الم ا د األمساك املستدامة:  :2اجللسة 
 الطعام إىل مائدةالبير األمساك يف األمن الغذائن والتغذ ة: من  :3اجللسة 
 م ا د األمساكيف قطاع أتمني صبل عيش مستدامة  :4اجللسة 
 اقت اد ت م ا د األمساك :5اجللسة 
 تغّي املنا  ظلر إداةة م ا د األمساك يف  :6اجللسة 
 والتكنولوجيات اجلد دةانياصة مب ا د األمساك علومات املن م  :7اجللسة 
 األمساك يف القرة ا ادي والعشر نمل ا د املتاحة فر  السياصات  :8اجللسة 
 اجللساتوجز م :9اجللسة 

د األمساك واملنت ات البير ة  ابصأأأتدامة م أأأا ات صأأألة تضأأأانت الندوة منتدى لالبتكاة وأحداا جانبية كاا  -10
د األمساك وللتواصأأل  اصأأتدامة م أأاضأأااة فرصأأة لعرض أفضأأل املااةصأأات والندج املبتكرة لأاتح خمتلفة، ما  من وةاتمن 
 اريطات خمتلفني يف الرتو ج ل أأأأأأأأأأأأأأوة فنانني لعرض أعاال فنية صأأأأأأأأأأأأأأاهم  لمل، وعالوة على الندوة. املشأأأأأأأأأأأأأأاةكني يف بني 

 .الفن عن طر ق

 دزي رابطة اإلصبانية لت اة اجلالة ومستوةدي و الن اة والشركا  التاليني: املومايل من فين  دعمبالندوة وح يت  -11
 ،(EDF) ةالبيلعن وصأأأأأأأأأندوق الدفاع  ،(CONXEMARاملائية ) وتربية األحيا  أأأأأأأأأا د األمساك ممنت ات  أأأأأأأأأدةي مو 

، Minderoo(، ومؤصأأأأأسأأأأأة MSC) يالتوجية البير واسلس الدويل الصأأأأأتكشأأأأأاف البياة، و لس  ،واملفويأأأأأية األوةوبية
من اة العلوم البير ة لشأأأأأأأأأأأأاال و اإلداةة الوطنية للاييطات والغالف اجلوي، و (، NFIاملعدد الوطين مل أأأأأأأأأأأأا د األمساك )و 

عقد األمم املتيدة لعلوم اريطات و صأأأسأأأة صأأأاصأأأاكاوا للسأأأالم، مؤ و ، ل أأأوة املناطق املداة ة RAREمركز و ، اريط ادادئ
املركز العاملن و  ،ةمجعية اراف ة على ا ياة الرب و ، مؤصسة الوال ت املتيدة للاس  اجليولوجنو ، من أجل التناية املستدامة

  .وال ندوق العاملن للطبيعة (،WorldFish)لدمساك 

 الستنتاجات الرئيسية واإلجراءات الشاملة -رابًعا
بشأأأأأمة  أأأأأ ر لة من انيربا  واملشأأأأأاةكني يف الندوة يف إجرا  مناقشأأأأأات ةنية ومف أأأأأر اتازة صأأأأأامهت اساوعة املتنوعة امل -12
بلوةة ةصأأأائل وتوصأأأيات لتيسأأأني االصأأأتدامة يف القطاع واملسأأأامهة يف نشأأأمت عندا  ،(COFI/2020/Inf.8الوثيقة وايأأأيع )امل

كل من  اجلااعية متثل هذه التوصأأيات  اوعة من اآلةا  و  أأا د األمساك املسأأتدامة يف القرة ا ادي والعشأأر ن. ملةؤ ة جد دة 
 مجيع أصياب امل لية.جانب االعتباة من بعني وأخذها لالصرت اد  ا الصتدامة، و قًدما ابدفع الكيفية خب و   املشاةكني 

)مثل األمن الغذائن والتغذوي، ايأأأأأأأأأيع هذه الرصأأأأأأأأأائل، املدةجة يف املليق ألف،  اوعة واصأأأأأأأأأعة من املو ومشلت  -13
 ؛والبيا ت واملعلومات ؛تبادل املعلومات القائاة على األدلةالتواصأأأأأأأأأأأأأأل و و  ؛وتناية القدةات ؛واملسأأأأأأأأأأأأأأاواة بني اجلنسأأأأأأأأأأأأأأني
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و رد أد ه صبل العيش واالصتدامة االجتااعية؛ والشراكات(. و  ؛والتنوع البيولوجن ؛والتكامل عرب القطاعات ؛والتكنولوجيا
  ا د األمساك البير ة والداخلية:املتعلقة مبلرصائل واإلجرا ات الشاملة موجز ل

جتاع قطاعات اليت  ادمج مصاااااايد األمساك   أتر التخايو وا وألوة األوسااااا  ناا ً إىل  ةماصأأأأأأأر حاجة هناك  (1)
 مشأأأأأأأأأأاةكة ال أأأأأأأأأأياد ن ع شأأأأأأأأأأ ر وتُ  .األدلةو  العلوم القائاة علىالتقييم واإلداةة عاليات نفيذ يسأأأأأأأأأأر تا وتُ متعددة معً 

 .كافة  يف خطوات العالية

لضأأااة وصأأول األةذ ة املائية  لتنوع البيولوجي واألمن الغذائياب خاصةمشرتألة  متكاملة أهدافويأأع نبغن   (2)
ةذ ة األمن ددة املمن اآلاثة ةّي املرةوب فيدا و التقليل املستقبل، و يف ا اير و هم يف أمس ا اجة إليدا  منإىل 

 .ومعاجلة صو  التغذ ة واجلوع
و سأأأأأني قدةة البلداة على تقييم  مج  البياانت وحتليلهادف هبخاصااااة بناء القدرات، إىل ال تزال هناك حاجة  (3)

الشأأأأأأفافية وتقلي  الف وة أة تؤدي إىل ز دة الربامج و نبغن دذه . أفضأأأأأألةصأأأأأأدها على حنو و م أأأأأأا د األمساك 
 .جد دةتكنولوجيات الرقاية وأة تتضان 

تغيري إىل  ةحاجمثة على وجة اني أأأو ، و كبّي. بشأأأكل  قضأأأا  م أأأا د األمساك  نبغن  سأأأني التواصأأأل بشأأأمة  (4)
 اكن ام إنتا  ةذائن، واالصأأأأتفادة مند  وأمهيتداطابعدا الفر د ، مع الرتكيز على صاااايد األمساكمباخلااب املتعلق 

 .صيلة لتاكني ال ياد نابعتباةها و 
من خالل م ا د األمساك، مبا يف  لمل إداةة يف وي  بشكل أ سبل العيش والرفاه والعول الالئق مراعاةب جي (5)

 .الوصولإمكانية ز دة مشاةكة أصياب امل لية وأتمني ا قوق و 
االصأأأأأتباقية . وتشأأأأأال اآلليات األصااااغر سااااًناجيال األاملقدم إىل دعم الاجلنسااااني و املساااااواة بني جيب  سأأأأأني  (6)

بنا  مركزة يف  ال إجرا ات واختا  شباب؛ ال مشاةكةو صنع القراة؛ عاليات دوة املرأة يف االةتقا  بانياصة بذلمل 
 .اجلنس والعارنوع ف لة حسب املبيا ت  شال ال، مبا ح ا ات امل نفة حسب نوع اجلنساإلو القدةات؛ 

و/أو ال أأيد ةّي القانوين املفرا وال أأيد اإلفراا يف طاقة ال أأيد اليت قد تؤدي إىل  املوارسااات الرااارةمن  ا در  (7)
كاا الصأأأأتدامة.  تيقيق اصأأأأائل مداة لابعتباة  لمل و  والقرااااء علذ هذه املوارساااات، دوة إبالغ ودوة تن يم

، النطاقيف م أأا د األمساك صأأغّية خاصأأة تاو ل والتممني، الئتااة والاالوصأأول إىل إمكانية  سأأني  شأأال  لمل 
 .تدابّي  اا ة القياة ةّي السوقية واالجتااعية والبيليةاختا  مع  على السوق ةالقائاليات اآلتكامل وكذلمل 

. ومثة حاجة إىل القائاةات السأأأأياصأأأأأطر تنفيذ  لقدةة علىتعز ز او  الساااياسااايةاإلرادة  السأأأأعن إىل يأأأأااةنبغن   (8)
تزا د مثل تغّي املنا  و  ،لتيد ت النا أأأأأألةمن أجل مواجدة االسأأأأأأياصأأأأأأات يف القطاع على مسأأأأأأتوى بتكاةات اال

 املنت ات الساكية.لى األمساك و عالطلب 
القضأأا  على الفقر واجلوع من خالل تعز ز الن م واملتاثلة يف ن اة امللقاة على عاتق املوال ة الذه التوصأأيات ربز هتُ و  -14

التغذ ة؛ و األمن الغذائن : تعز ز اإلنتاجية املسأأتدامة لتيسأأني عن طر قالغذائية املسأأتدامة والقادةة على ال أأاود، مبا يف  لمل 
 ضعفة.ية املستلوالشباب واستاعات اررأة الناو االقت ادي وةفع مستو ت املعيشة؛ ومتكني امل قيق  املسامهة يفو 
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 الرسائل الرئيسية واإلجراءات املوصذ هبا املنبثقة عن ألل جلسة -امللحق ألف

 ترد أد ه الرصائل الرئيسية واإلجرا ات املوصى  ا اليت انبثقت عن املناقشات اليت جرت يف خمتلف اجللسات:

 ابلنسبة إىل السياصات واإلداةةحالة اصتدامة م ا د األمساك العاملية واإلقلياية وتداعياهتا  :1اجللسة 

 األةصأأأأأأدة وةصأأأأأأدها و سأأأأأأني الشأأأأأأفافية على مسأأأأأأتو ن األةصأأأأأأدة والبلداة لتيسأأأأأأني  دىافر تعز ز عاليات تقييم  •
 فدم حالة م ا د األمساك على النطاقات اجلغرافية  ات ال لة.

لة وانيربة الفنية تشأأأ يع اصأأأتيداا وتنفيذ أصأأأاليب أبسأأأط لتقييم األةصأأأدة تتطلرب قدةًا أقلر من البي • ا ت املف أأأ 
 املقيراة يف خمتلف أحنا  العامل.لتقلي  نسبة األةصدة ةّي 

ج لتقد ر م أأأا د أمساك املياه العذبة إىل جانب األدوات الفنية  سأأأني ةصأأأد م أأأا د األمساك الداخلية وويأأأع هنُ  •
 إلداةة الن م الداخلية.

ابلنسأأأأأبة إىل م أأأأأا د األمساك الداخلية، صأأأأأيكوة من األمهية مبكاة املشأأأأأاةكة مع القطاعات األخرى )مثل الطاقة  •
 املائية والزةاعة( والن ر يف م ا د األمساك يان إطاة اإلداةة املتكاملة ملست اعات املياه.

عز ز نُ م تقييم األةصأأأأدة وم أأأأا د األمساك تعبلة املواةد وتوفّي الدعم املايل ملواصأأأألة برامج تناية القدةات  دف ت •
 النطاق والداخلية. صغّيةاألمساك وةصدها، ال صياا يف العامل النامن وم ا د 

طًا يف ا االت اليت تكوة فيدا  ًا أو  ور الن ر يف اعتااد ةا ة عاملية جد دة لإلداةة املسأأأأأأأأأأأأأأتدامة تكوة أكثر  فر  •
 و/أو حيثاا تكوة ا وكاة يعيفة. البيا ت حمدودة

سأأأأأأأأأأأأأأاة قة دقيقة ومتر تركيز اجلدود املبذولة على مجع املعلومات البيولوجية واملتعلقة مب أأأأأأأأأأأأأأا د األمساك واملوائل بطر  •
 بكفا ة التكلفة.

ل لدمج ا االت افتقاةًا إىل املعلومات. وميكن ويأأأأع وتنفيذ آليات أفضأأأأ كلر إة االفتقاة إىل البيا ت ال  عين يف   •
 وإدةاجدا يف هُنج التقييم واإلداةة. ،دة من املعلومات املتاحة، مبا  شال املعاةف وانيربة الفنية ارليةأنواع متعدر 

معي نة ومراعاة املعاةف ارلية للاسأأاعدة على ت أأايم قواعد ن ر ة  أمساك مجع البيا ت األصأأاصأأية املطلوبة مل أأا د •
 بسيطة ملراقبة ال يد.

االت أأأأأاالت املالئاة وتعبلة املعاةف والتثقيف بني مجيع اجلدات الفاعلة )ال أأأأأيادوة والعلاا  والقائاوة  تشأأأأأ يع •
على اإلداةة( املشأأأأأاةكة يف صأأأأأنع القراة لتيسأأأأأني نقل املعلومات واالمتثال للوائ  التن ياية من أجل إةصأأأأأا  نُ م 

 فعالة لإلداةة.

 ادة تشكيل األةصدة الساكية.عل يد ةّي القانوين على ال يد املفرا وإتعز ز االت االت املالئاة والتوعية أبثر ا •

 تش يع اعتااد آليات لتيسني االمتثال للوائ  اإلداةة واملكافمة عليدا. •

يأأأروةة قيام املن اات الدولية واملن اات ةّي ا كومية ومن اات استاع املدين واملؤصأأأسأأأات األكادميية والبيثية  •
توصأأأأأيع نطاق تواصأأأأألدا من أجل بنا  القدةات الفنية يف  ايل م أأأأأا د األمساك وتربية األحيا  يسأأأأأني تعاوهنا و تب

 ي يااة اصتدامة م ا د األمساك العاملية.ي لتيدر املائية  دف االصتاراة يف الت در 
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 م ا د األمساك املستدامة: الربط بني صوة التنوع البيولوجن واألمن الغذائن :2اجللسة 

دعم ويأأأع أهداف مشأأأرتكة خاصأأأة ابلتنوع البيولوجن واألمن الغذائن تعرتف ابملقا ضأأأات ومالئاة وطنًيا وحملًيا،  •
 وتكالة الغا ت الطاوحة املتعلقة ابلتنوع البيولوجن واألمن الغذائن.

 2020ملا بعد عام اصأأأأتخدام أُطر السأأأأياصأأأأات القائاة والنا أأأألة والتمثّي فيدا )مثل إطاة التنوع البيولوجن العاملن  •
ا لت أأأأأأأأأأأايم أهداف مشأأأأأأأأأأأرتكة وتنفيذها  ،تفاقية التنورع البيولوجنال وأهداف التناية املسأأأأأأأأأأأتدامة( اليت تتي  فرصأأأأأأأأأأأً

 وةصدها.

مواصألة ويأع أُطر  أاملة لإلداةة املتكاملة تنتقل بسأرعة إىل النقاا املرجعية مبا  ترسأق مع أهداف اصأتدامة الُن م  •
 ة اليت ترتجم بفعالية إىل إجرا ات على النطاقات كافة. ة واإلداةة التشاةكير اإل كولوجية لتعز ز الرعا

تعز ز القدةة على ةصأأأأأأأأأأأأأأد االصأأأأأأأأأأأأأأتدامة اإل كولوجية واالقت أأأأأأأأأأأأأأاد ة واالجتااعية واإلبالغ عندا عن طر ق دمج  •
املتنوعة من املعاةف ابلُن م اإل كولوجية )مبا فيدا السأأأأأأأأأأأأأأكاة(، واالصأأأأأأأأأأأأأأتفادة من اساوعات املعلومات املتعلقة 

 ، واملعاةف ارلية والتقليد ة( امل ن فة حسب نوع اجلنس.)االجتااعية واالقت اد ة والعلوم البيولوجية

الشأأأأراكات املتنوعة والشأأأأاملة واملسأأأأؤولة إلداةة الُن م اإل كولوجية بفعالية من أجل يأأأأااة التنوع تشأأأأ يع وتعز ز  •
 .صوا  على حدر   البيولوجن واألمن الغذائن

وقية اليت تندض ابالصتدامة دمج اآلليات القائاة على السوق مع تدابّي  اا ة القيم االجتااعية والبيلية ةّي السر  •
 يف إداةة م ا د األمساك.

يأروةة أة  سأتند التنفيذ إىل انيربات السأابقة ابصأتخدام هذه األدوات اليت تسأاعد على  قيق أهداف مشأرتكة،  •
 مراعًيا للسياقات ارددة.وأة   لر 

 األمساك يف األمن الغذائن والتغذ ة: من البير إىل مائدة الطعام :3اجللسة 

 اصتخدام أفضل العلوم املتاحة لويع صياصات لدةذ ة وخطط عال للتغذ ة. •

وى األنواع،  سأأأأني مجع البيا ت و ليل اصأأأأتدالك األةذ ة املائية و ليل املغذ ت وصأأأأالمة األةذ ة )على مسأأأأت •
 مع مراعاة األجزا  املستخدمة، وطرق الت ديز والتيضّي(.

يأأأأأأأااة وصأأأأأأأول األةذ ة املائية إىل األ أأأأأأأخا  األ أأأأأأأدر حاجة إليدا يف استاعات ارلية املتنوعة داخل األقاليم،  •
محاض الدهنية لضااة وصول املغذ ت الدقيقة األصاصية واأل -وتلبية االحتياجات الفرد ة املتنوعة داخل األصر 

 والربوتينات املتاحة بيولوجًيا إىل األطفال والنسا  والرجال.

نشأأأأأأر ةصأأأأأأائل حمدردة السأأأأأأياق من خالل قنوات مالئاة لتشأأأأأأ يع اصأأأأأأتدالك أةذ ة مائية متنوعة ومغذ ة ومنت ة  •
 بطر قة مستدامة.

 لة يف معاجلة صو  التغذ ة جبايع أ كالة.إدةا  األةذ ة املائية يف صياصات نُ م األةذ ة ن رًا إىل مسامهتدا ارتا •
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 سأأأأأأأأأني اصأأأأأأأأأتخدام إمدادات األةذ ة املائية واصأأأأأأأأأتقراةها عن طر ق دعم التكنولوجيات الكاصأأأأأأأأأية واالبتكاةات  •
االجتااعية واملخاطر املسأأأأأأتددفة إلطالق  أأأأأأبكات جد دة من حوكاة صأأأأأأالصأأأأأأل اإلمدادات قادةة على متكني 

 تكوة  املة وعادلة اجتااعًيا. املشاة ع اليت تقودها النسا  وأة

 أتمني صبل عيش مستدامة يف قطاع م ا د األمساك :4اجللسة 

النطاق، يف إدةاة الدخل،  صأأأغّيةاإلقراة بشأأأكل كامل بدوة م أأأا د األمساك ودعاة، ال صأأأياا م أأأا د األمساك  •
 قافة، واألمن الغذائن، والتغذ ة.والث

لتيقيق املسأأأاواة بني اجلنسأأأني على طول صأأألسأأألة القياة، مبا  شأأأال صأأأنع  االعرتاف بدوة املرأة وإعطا  األولو ة •
 القراة.

متكني  تاعات ال أأأأأيد، وتعز ز الُندج التشأأأأأاةكية وبنا  القدةات. ومن خالل إنشأأأأأا  ودعم مؤصأأأأأسأأأأأات  أأأأأاملة  •
الشأعوب النطاق، مبا  شأال املؤصأسأات واملن اات اليت متثرل حقوق  تاعات  صأغّيةومن اات مل أا د األمساك 

األصلية والنسا  والقطاعات املدارشة من استاعات، ميكن للا تاعات ارلية املشاةكة يف ختطيط املواةد والتناية 
 وا وكاة من أجل يااة الوصول إىل املواةد واألصواق.

 املسأأأأأأأاوة  أأأأأأأات وم أأأأأأأن فة تراعن التغذ ة والرفاه و دة التخ أأأأأأأر تعد ل نُ م مجع البيا ت لكن تشأأأأأأأال بيا ت متعدر  •
 بني اجلنسأأأأني وصأأأأائر األبعاد اليت تت اوز امل أأأأيد. وتشأأأأ يع اإلنتا  املشأأأأرتك للاعلومات مع أصأأأأياب امل أأأألية 

 غّي النطاق، وبنا  المن أجل تعز ز الثقة والتعاوة يف ما بني ا كومات واألوصاا األكادميية و تاعات ال يد 
 القدةة على اصتخدام املعلومات.

م أأأأا د األمساك وحوكاتدا، تقوم على مبادئ انيطوا التوجيدية الطوعية الصأأأأتدامة م أأأأا د  تنايةلالرتو ج لُندج  •
 النطاق. صغّيةاألمساك 

 اا النسأأأأأأأأأأأا  وصأأأأأأأأأأأغاة املنت ني واسدزوة، ييأأأأأأأأأأأااة قدةة اجلدات الفاعلة على طول صأأأأأأأأأأألسأأأأأأأأأأألة القياة، ال صأأأأأأأأأأأ •
  الكاملة يف نُ م األةذ ة املستدامة واملن فة.على االصتفادة من الفر  وا  ول على املنافع واملشاةكة 

بل معيشأأأة مال ني األ أأأخا  وةذائدم وتغذ تدم  •  تشأأأ يع االعرتاف بدوة م أأأا د األمساك صأأأغّية النطاق يف صأأأُ
لتسأأأأليط  2022يف العامل، واصأأأأتخدام مناصأأأأبة السأأأأنة الدولية مل أأأأا د األمساك وتربية األحيا  املائية ا رفية يف عام 

 ُصبل املعيشة اليت توفرها م ا د األمساك. الضو  على

 اقت اد ت م ا د األمساك :5اجللسة 

ال أأيد نشأأاا اقت أأادي، و نبغن أة  كوة خت أأي  املواةد االقت أأاد ة الشأأييية واصأأتخدامدا بكفا ة وبفعالية  •
ا  سأأأامهة النسأأأا  أو  اوعات األقليات ملميكن . و جزً ا من مناقشأأأات السأأأياصأأأات يف قطاع م أأأا د األمساك أ ضأأأً

 ؤدي الذي  األمر، بلرغ عنةشأأأأأأأأأأأأأأاكل عند حدوا عال ةّي مدفوع األجر أو ةّي مأة تطرح م يف القوى العاملة
 صعاة. فاف لدهيكل من ال عب ويع ا جيعل مر  ،عةإىل مدخالت ُمقن  

طاع، خاصأأأة بشأأأمة مسأأأامهة النسأأأا  وم أأأا د  سأأأني مجع و ليل البيا ت االقت أأأاد ة املتعلقة ابألثر الكامل للق •
 األمساك صغّية النطاق، لدعم صانعن السياصات يف اختا  قراةات مستنّية.
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إدةا  االعتباةات االقت اد ة يف املقا ضات على صعيد السياصات. فاعتااد األدوات القائاة على السوق  ؤدي  •
لكنة  قلرل من عدد الوظائف، ما  تطلب اعتااد ن م للدعم لني، و ة للاشأأأأأأأأأأأأغر إىل ةفع الكفا ة املالية وز دة الرحبير 

 االجتااعن/تدابّي مرافقة أثنا  العالية االنتقالية.

ا إلعادة هيكلة  • إة ز دة متوصأأأط عار صأأأيادي األمساك واقرتاة  لمل بز دة توافر األدوات التكنولوجية  تي  فرصأأأً
 ا  فضن إىل  سني العائدات االقت اد ة.، مر القطاع و سني الفر  أمام الشباب واأل خا  املؤهلني

 تعز ز الثقة داخل العالقات على طول صأأأأأأأأأأأأأألسأأأأأأأأأأأأأألة القياة. فإداةة م أأأأأأأأأأأأأأا د األمساك ال  دا مبعزل عن ةّيها  •
 من األموة، وتتطلرب بنا  الوعن من خالل املشأأأأأأأأاةكة يف االصأأأأأأأأتدامة على مجيع مسأأأأأأأأتو ت صأأأأأأأألسأأأأأأأألة اإلمداد، 

 ياد ن.مبا  شال املستدلكني وال 

 د د حقوق امللكية وخت أأأأأأأي أأأأأأأدا وتنفيذ إجرا ات، ابالصأأأأأأأتناد إىل السأأأأأأأياقات ارلية، من أجل  سأأأأأأأني األدا   •
 االقت ادي مل ا د األمساك.

اإلقراة بدوة املرأة والفلات اررومة يف صأأأأأأأأألسأأأأأأأأألة القياة من خالل  قيق املسأأأأأأأأأاواة يف األجر و سأأأأأأأأأني اإلدما   •
كافة. وتعايم السأأياصأأات الشأأاملة من أجل تعز ز دوة وةفاه وظروف العال لرأ  املال   واملشأأاةكة على املسأأتو ت
 البشري أبكالة يف القطاع.

 سأأني ا  أأول على االئتاا ت والتاو ل والتممني، خاصأأة يف القطاع الفرعن صأأغّي النطاق، وال صأأياا لرائدات  •
 األعاال واملشغرِّالت من الفلات اررومة.

 وز دة االصتخدام عن طر ق تطو ر منت ات وأصواق جد دة. ددةاملمن ا در  •

 ا در من اإلعا ت الضاةة اليت تساهم يف طاقات ال يد املفرطة وال يد املفرا، والقضا  عليدا. •

تعز ز ز دة املسأأأأأأأأؤولية االجتااعية يف صأأأأأأأألسأأأأأأأألة قياة م أأأأأأأأا د األمساك، والعال مًعا من خالل الشأأأأأأأأراكات بني  •
 العام وانيا  ومن خالل التعاوة الدويل مع من اة العال الدولية واملن اة البير ة الدولية وةّيمها.القطاعني 

 إداةة م ا د األمساك يف ظلر تغّي املنا  :6اجللسة 

ف كثّي من صأأيادي األمساك ابلفعل، ولكنر املؤصأأسأأات والسأأياصأأات ف التيو لن. و تكير ة إىل التكي  تشأأتدر ا اج •
 أة  ذو حذوهم. وال بدر من التعلرم من أمثلة التكي ف الناج .يف حاجة إىل 

االصأأأأأأأت ابة لتغّي  املنا  عن طر ق  سأأأأأأأني إداةة م أأأأأأأا د األمساك من خالل تنفيذ هُنج مشأأأأأأأرتكة بني القطاعات  •
 قق القوة يف مواجدة التقلبات بداًل من االصتقراة.و املة ووقائية  ُ 

ةة املكانية ميكن أة تسأأأأأأأأأأأأأاعد على معاجلة التيوالت يف عاليات توز ع األنواع اصأأأأأأأأأأأأأتيداا آليات تكي فية لإلدا •
 ومسية يف العاليات اإل كولوجية.والتغيّيات امل

ا على املقا ضأأأأأات  • إة تغّي  املنا  صأأأأأيسأأأأأفر يف مجيع ا االت تقر ًبا عن فائز ن وخاصأأأأأر ن. و تطلرب  لمل تفاويأأأأأً
واالعتباةات األخالقية عند اختا  قراةات بشمة خت ي  مواةد م ا د واالصتفادة من العدل املناخن واإلن اف 

 األمساك والوصول إليدا.
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تعز ز و  تنو ع صأأأأالصأأأأل القياة عن طر ق إيأأأأافة قياة إىل املواةد اجلد دة أو املواةد اليت ال تقد ة حالًيا حق قدةها. •
ة على ال أأأأأاود يف مواجدة التغيّيات ب ال أأأأأالت الضأأأأأعيفة اليت تسأأأأأفر عن ا فاض القدة تنو ع األصأأأأأواق لت نر 

 وتثقيف املستدلكني. وال دمات.

والدوة  النوعيةت أأايم حلول للتكي ف تراعن الفواةق بني اجلنسأأني من حيش ادشأأا أأة، واالصأأتفادة من املداةات  •
 القيام بة.اإلجيايب الذي ميكن للنسا  والشباب 

بدائل التممني ا د ثة، ونُ م اإلنذاة املبكر، واالت أأأأأأأأأاالت، و  ،ال أأأأأأأأأيدمن أجل تعد ل االصأأأأأأأأأتثااة يف االبتكاة  •
 واصتخدام البيا ت اآلنية املتعلقة ابلقطاع.

 علومات انياصة مب ا د األمساك والتكنولوجيات اجلد دةاملن م  :7اجللسة 

 ااة يف القدةة  قيق التكامل بني مجع البيا ت وصأأأأأأأأأالصأأأأأأأأأل اإلمداد. و تا  البلداة النامية بشأأأأأأأأأدرة إىل االصأأأأأأأأأتث •
 على مجع البيا ت وجتايعدا و ليلدا يف نُ م متكاملة متاًما.

تعز ز ادياكل اإللكرتونية لتقدمي انيدمات التيليلية، واالصأأتثااة يف تكنولوجيات االصأأتشأأعاة عن بُعد، والوصأأول  •
 إىل اإلنرتنت وأجدزة االصتشعاة كطرق لتوليد معاةف جد دة وآنية و املة.

تطو ر بيا ت ةئيسأأأأأية بسأأأأأيطة و سأأأأأدل مجعدا كطر قة لتوصأأأأأيع نطاق املعلومات اليت ميكن من خالدا  من  أأأأأمة •
 اختا  القراةات املتعلقة إبداةة م ا د األمساك.

معاجلة ا واجز املؤصأأسأأية والتن ياية اليت  ول دوة تنفيذ نُ م معلومات فعالة مل أأا د األمساك وتبادل البيا ت،  •
 ات للبيا ت املفتوحة  كادا مبادئ مممونة و فافة.والن ر يف صياص

بنا  معاةف موثوقة من البيا ت. وتطو ر عاليات حمدردة و فافة و املة لتيسّي التفاعل بني العلوم والسياصات  •
من أجل يأأأأأااة توليد معاةف مشأأأأأروعة و ات م أأأأأداقية و ات صأأأأألة ومفتوحة على النطاقات كافة من خالل 

 املعلومات املوثوقة )مبا فيدا امل ادة املستادة من الشعوب األصلية(.م ادة البيا ت و 

من الثغرة الرقاية. واالصأأأأأأأأأأأتثااة يف مجع البيا ت ابصأأأأأأأأأأأتخدام التطبيقات اداتفية واصأأأأأأأأأأأتخدام تكنولوجيات  ا در  •
هم االصأأأأأتشأأأأأعاة عن بُعد، وإ أأأأأراك  تاعات ال أأأأأيد، مبا  شأأأأأال النسأأأأأا  والشأأأأأباب، ومتكيندم من خالل تزو د

 ابنيدمات )مبا فيدا انيدمات التيليلية( لتيسني ُصبل معيشتدم وتيسّي توليدم زمام األموة.

 دعم بنا  القدةات يف صلسلة إمداد البيا ت، أي مجع البيا ت، وإداةهتا و ليلدا. •

جيات النا لة ويع خطوا توجيدية دولية يف  ال السياصات بشمة الُسبل اليت ميكن من خالدا تطو ر التكنولو  •
واصتخدامدا ب وةة من فة، ويااة مبادئ قابلية العثوة، وقابلية الوصول، وقابلية التشغيل البيين، وقابلية إعادة 

 االصتخدام.

 ميكن للقطأأأاع العأأأام، عن طر ق دعم تعز ز ا وكاأأأة وز دة الشأأأأأأأأأأأأأأراكأأأات بني مقأأأدمن البيأأأا ت والتكنولوجيأأأا،  •
ة وحما دة وميكن تباددا من التطبيقات ارلية إىل اإلح أأأا ات العاملية وةصأأأد أة  سأأأاعد على توفّي بيا ت  أأأامل

 االجتاهات.
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 فر  السياصات املتاحة مل ا د األمساك يف القرة ا ادي والعشر ن :8اجللسة 

أوصأأأأأأع للتخطيط وا وكاة جتاع قطاعات متعددة مًعا. إ  ال ميكن إداةة م أأأأأأا د طر أ مساك يفدمج م أأأأأأا د األ •
األمسأأأاك مبعزل عن ةّيهأأأا، و نبغن أة تعاأأأل إىل جأأأانأأأب القطأأأاعأأأات األخرى األكثر بروزًا وقيراأأأة من النأأأاحيأأأة 

 االقت اد ة.

مواصأألة اجلدود وتكثيفدا للقضأأا  على ال أأيد ةّي القانوين دوة إبالغ ودوة تن يم. و نبغن ب أأفة خاصأأة جلايع  •
أة ُت أأأأأأدرق على االتفاق بشأأأأأأمة التدابّي اليت تتخذها دولة صأأأأأأواق دول العلم واملينا  والدول السأأأأأأاحلية ودول األ

 ذه.املينا  وتنفر 

تعز ز اإلةادة السأأياصأأية والقدةة على  سأأني تنفيذ أُطر السأأياصأأات القائاة ودعم ابتكاةات السأأياصأأات من أجل  •
 مواجدة التيد ت النا لة.

اإلقراة وإداةهتا  أأاملة، وتعز ز األدلة العلاية و ا ر  على أة تكوة القراةات املتعلقة بسأأياصأأات م أأا د األمساك  •
 ملعاةف ارلية والتقليد ة.اب

 سني الت وةات العامة وا كومية بشمة م ا د األمساك لترب ر االصتثااة واالصت ابة للنقد، وابلتايل ز دة تويل  •
 زمام األموة يف ما  تعلق جبدول أعاال م ا د األمساك.

 .  مز د من الثقة يف قدةة قطاع م ا د األمساك و فافيتة كن ُ شكرل جزً ا من ا لر ز دة املسا لة وبنا •

  سني االتساق بني م ا د األمساك وأهداف صوة التنوع البيولوجن. •

د من أة ُصبل املعيشة والرفاه والعال الالئق أهداف أصاصية يف حوكاة م ا د األمساك وإداةهتا، مبا  شال التمكر  •
 أأأأأأأأأألية، ويأأأأأأأأأأااة ا قوق وإمكانية الوصأأأأأأأأأأول، واملوا مة بني أهداف األمن الغذائن واإلمدادات أصأأأأأأأأأأياب امل

 ال وة.و 

بل معيشأأأأأتدم  ومراعاةيأأأأأااة اصأأأأأتناد جدود تناية االقت أأأأأاد األزةق إىل التناية املسأأأأأتدامة  •  ا قوق ملن تعتاد صأأأأأُ
 على البير اآلة ولدجيال املقبلة من صيادي األمساك.

 ة بني اجلنسني، ودعم األجيال النا لة وبنا  القدةات يف  تاعات صيادي األمساك. سني املساوا •

 
 


