
August 2017  COFI:AQ/IX/2017/5  
 

   

 ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة املوجود على هذه الصفحة؛ 
وهي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة هتدف إىل التقليل إىل أدىن حّد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن 

 .www.fao.orgاالطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة: 
 

 

  

A 

 األسماك مصايد لجنة
 اللجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية

 الدورة التاسعة

 2017أكتوبر/تشرين األول  27 – 24روما، 

  2030 عام خطة/المستدامة التنمية وأهداف المائية األحياء تربية
 مستدامة وزراعة أغذية أجل من والزراعة األغذية لمنظمة المشتركة والرؤية

 
 

 موجــز
 

شكركة ملنظمة األغذية والزراعة من املرؤية العرض توأهداف التنمية املستدامة، و  2030خطة  وثيقةهذه القدم ت 
تربية األحياء قطاع يف اتساقاً وأكثر فعالية  أكثرتشجيع اختاذ إجراءات لو للبحث كأساس   1أجل أغذية وزراعة مستدامة

سلط الضوء على أمهية أهداف التنمية املستدامة ت ي. وه2030 خطةاملائية وعرب القطاعات الزراعية األخرى يف تنفيذ 
تربية قطاع السياسات والتخطيط واجإدارة من أجل التنمية املستدامة لوضع زيد من اجإجراءات املمكنة يف اجا  املختاذ ال
تربية قطاع اليت تركز على التنمية املستدامة لوفرة اجإرشادات واملبادرات الدولية املتاألهداف ببط هذه ر حياء املائية، وتاأل

يف قطاع تربية األحياء  2030تنفيذ خطة يف والزراعة للبلدان  ذيةاألغدعم منظمة  وثيقةالوجز كما تاألحياء املائية.  
 .اليت أطلقتها املنظمة لنمو األزرقمبادرة اعرب املائية، مبا يف ذلك 

 
 :إلىاللجنة الفرعية مدعوة إّن 

 
 وكذلك األمانة لتقوم هبا مستقبلية أنشطة واقكراح االقتضاء، حسب الوثيقة، هذه يف الواردة املعلومات على التعليق 

 ؛يف تنمية وإدارة تربية األحياء املائية 2030جتاه إجراءات تنفيذ خطة  نفسها الفرعية اللجنة
 ومصايد األمساك توازن  احلراجةيف تربية األحياء املائية وعرب الزراعة و  تعزيز إجراءات أكثر تكامالً إىل احلاجة  حبث

                                                      
الكاملة من األنشطة املتعلقة بإنتاج احملاصيل والثروة احليوانية واحلراجة ومصـايد األمسـاك ما مل يذكر خالف ذلك حتديداً، يقصد بـ "الزراعة" هنا اجملموعة   1

 .وتربية األحياء املائية
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 ؛املتوفرة ملثل هذه اجإجراءاتواجإمكانيات  بني أبعاد االستدامة املختلفة
  احلوكمة وترتيبات السياسايتتها منظمة األغذية والزراعة كأساس للحوار املبادئ اخلمسة اليت وضعاملصادقة على 

 املستدامة التنمية أهداف اليت تساهم فيها تربية األحياء املائية عرباملستدامة  يةمسارات التنم لتحديد الضرورية
 وعلى امتداد سالسل القيمة ذات الصلة. القطاعات وعرب

 

 والزراعة واألغذية 2030خطة 
 
 لعـــام املســـتدامة التنميـــة خطـــة 2015 عـــام يف الـــذن انعقـــد املســـتدامة التنميـــة بشـــأن املتحـــدة األمـــم قمـــة مـــ  ر أقـــرّ  -1

 التقنيـة بـالتغّرات املتعّلقـة املسـائل مـن شـاملة اجموعـة غطـيمقصـًدا ي 169و املسـتدامة للتنميـة هـدفاً  17 تتضـمن اليت 20302
 الثالثــة املســتدامة التنميــة أبعــاد وتــدم  الــدو  مجيــع علــى 2030 خطــة وتنطبــق .لتحقيقهــا املطلوبــة والسياســاتية وامل سســية

 احلكوميـة املنظمـات من ولغرها املتحدة األمم وملنظمة األعضاء للدو  دليالً  تشكل كما  ،(والبيئية واالجتماعية االقتصادية)
 الوشـــيكة لتحقيـــق واالحتياجـــات والتحـــديات بـــالفر  يتعّلـــق يف مـــا األخـــرى وامل سســـات املـــدي اجملتمـــع ومنظمـــات الدوليـــة
منظمـة  عمل جوهر اليت تشكل وتربز العناصر. واجلوع املدقع الفقر على القضاء هبدف كافة القطاعات  يف املستدامة التنمية

 واسـتخدامها الطبيعيـة املوارد وإدارة الريفية، املناطق يف الفقر وطأة من والتخفيف والتغذية، الغذائي األمن -األغذية والزراعة 
العملية احلكومية الدولية ملا بعد عام املنظمة بنشاط . وقد دعمت املستدامة مجيعا التنمية عرب أهداف –مستداماً  استخداماً 
 .2030اليت أّدت إىل اعتماد خطة  2015

 
أهنا تسعى جاهـدًة  إذ، اأحدستدام وال يستثىن مو اً ومسامل ازدهار و أكثر إنصافاً عامل قوامها رؤية  2030خطة وفر ت -2

 واجلــوع الفقــر علــى القضــاء إىل فقــط اخلطــة تــدعو وال 3إىل بنــاء عــامل عــاد  وقــائم علــى احلقــوق ومنصــف وشــامل للجميــع.
 بــني باملسـاواة املّتصـلة القضـايا علــى خـا  بشـكل الكركيـز مــع -للجميـع دون اسـتثناء  الصـحية وتـوفر الرعايــة التغذيـة وسـوء

 النمــو تعزيــز مــن بــد وال. مكــان كــل  يف املســاواة وانعــدام اجإقصــاء أشــكا  مجيــع علــى بالقضــاء أيضــاً  تطالــببــل  – اجلنســني
والواقـع أن . للجميـع الالئـق والعمـل واملنتجـة الكاملـة واملستدام، فضاًل عن تـوفر العمالـة والشامل للجميع املطرد االقتصادن

جـــ، حقـــا أهــداف التنميــة املســـتدامة حتويليــة ومكرابطــة السياســات والـــربام  تعاضــد وتوليفــات جديــدة لكيفيـــة  اً مــا يتطلــب هن 
 .تحقيق األهداف املشكركةلوالشراكات واالستثمارات 

 
بــذلك  فــتمكن ومشوليــة، تكامليــة وسياسـات بــرام  علــى تقــوم للتنميــة جديـدة رؤيــة املســتدامة التنميــة أهــداف تقـدم  -3

 والبيئيـــة االقتصـــادية) الثالثـــة املســـتدامة التنميـــة أبعـــاد املســـتدامة التنميـــة أهـــداف وتـــدم . إبـــداعا أكثـــر للتنميـــة اســـكراتيجيات
 حلل املشـاكل وصـنع السياسـات وهي تتطلب وضعت حبيث تكون مكرابطة ترابطاً وثيقا، وغايات أهداف مع ،(واالجتماعية

                                                      
 .A/RES/70/1. 2015سبتمرب/ أيلو   25، قرار اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 2030حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام   2

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

web.pdf  
(. 2017. دليل مرجعي لفرق األمم املتحدة القطرية )حتديث مارس/آذار 2030اجموعة األمم املتحدة اجإمنائية، تعميم خطة التنمية املستدامة لعام   3

 صفحة. 137اجموعة األمم املتحدة اجإمنائية. 
https://undg.org/wp-content/uploads/2017/03/UNDG-Mainstreaming-the-2030-Agenda-Reference-Guide-2017.pdf  

https://undg.org/document/mainstreaming-the-2030-agenda-for-sustainable-development-reference-guide-for-un-country-

teams/. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
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/2017/03/UNDG-Mainstreaming-the-2030-Agenda-Reference-Guide-2017.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2017/03/UNDG-Mainstreaming-the-2030-Agenda-Reference-Guide-2017.pdf
https://undg.org/document/mainstreaming-the-2030-agenda-for-sustainable-development-reference-guide-for-un-country-teams/s
https://undg.org/document/mainstreaming-the-2030-agenda-for-sustainable-development-reference-guide-for-un-country-teams/s
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ء هـذه الـدو  الـدو  األعضـاء وشـركا، حبكـم تصـميمها، 2030وتـدعو خطـة عـام . األدلـة إىل مسـتندة وتشاركية شاملة هنجاً 
 ةفــكيّ م اً تطــوير سياسـات وبــرام  ســليمة فنيــتضــعهم أمــام حتــدن و  ،والغايـاتإىل استكشـاف الــروابط العديــدة بــني األهــداف 

 .رّكبةمع هذه الرؤية الطموحة وامللتتماشى 
 
مح اطـــيكّمـــالن ويعـــززان امل 2015صـــراحًة إىل إطـــارن عمـــل عـــامليني إضـــافيني اعت مـــدا يف عـــام  2030تشـــر خطـــة   -4

تـدعم خطـة عمـل و. بابا لتمويـل التنميـة، واتفـاق بـاريس بشـأن تغـر املنـا أ، ومها: خطة عمل أديس هافي واألولويات احملددة
وهـي تتعلـق بـاملوارد العامـة احملليـة،  .سـياقهاوضعها يف وتكّملها وتساعد على  2030خطة  غاياتوسائل تنفيذ  4باباأأديس 

ن وامل سسات التجارية واملالية اخلاصة احمللية والدولية، والتعاون اجإمنائي الدويل، والتجارة الدولية بوصفها حمركاً للتنمية، والديو 
 .والبيانـات والرصـد واملتابعـة املسـائل النظظ ميـة والعلـم والتكنولوجيـا واالبتكـار وبنـاء القـدراتكمـا تتنـاو  ،  هاوالقدرة على حتمل

 إىل االعتمـــاد املنـــا  تغـــّر  بشـــأن اجإطاريـــة املتحـــدة األمـــم اتفاقيـــة يف األطـــراف ملـــ  ر والعشـــرون احلاديـــة خلصـــت الـــدورة وقـــد
 وتعزيـز املنـا  تغـّر  آثـار مـعتكيّـف ال األمسـاك، ومصايد جةاحلرا قطاعي ذلك يف مبا للزراعة، وينبغي 5.باريس التفاق التارخيي
 كجـزء    القضـايا تنـاو  هـذه أيضـاً  وينبغـي. السـكان مـن املتنامي والتكيف جإدامة العدد الصمود على األغذية إنتاج نظم قدرة
 الدفيئــة غــازات انبعاثــات تســريع خفـ  هبــدف ممكـن نطــاق أوســع علــى دوليـاً  تتطلــب تعاونــاً  الـيت 2030 خطــة مــن يتجـزأ ال

 .املنا  لتغّر  السلبية اآلثار مع التكيف ومعاجلة العاملي الصعيد على
 
 - هبــا ونقلهــا وختزينهــا وتســويقهاواجإجتــار كيفّيــة زراعــة املــواد الغذائيــة وإنتاجهــا واســتهالكها   - يف الزراعــة واألغذيــة  -5

 خطــة تشــدد الواقــع، . ويفحتقيــق النمــو الشــامل واملســتدامإىل الســبيل يكمــن تكمــن العالقــة األساســية بــني النــاس واألرض و 
 اً دور  والزراعـة لألغذية واقع أن على 6الضوءتسّلط وال زالت املنظمة . والشراكة والسلم واالزدهار واألرض الناس على 2030
 .اخلطة هذه يف حتقيق اً رئيسي

 
قطاعـات باجإضافة إىل تلبية احتياجـات البشـرية مـن األغذيـة واألعـالف واألليـاف وغرهـا مـن املنتجـات، تسـتخدم  -6

ثالثـة مـن عمـا  العـامل، وتـوفر سـبل العـي  لألسـر كـل من بـني  اً احلراجة ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية واحدو الزراعة 
علــى الطريقــة الـيت تــدار هبــا األراضــي وامليــاه األبلـع تــأثراً نســمة، وهــي القطاعــات مليــار  2.5الريفيـة الــيت يبلــع اجمــوع سـكاهنا 
تنفيــذ اجإنتــاج املســتدام للمحاصــيل والثــروة احليوانيــة واحلراجــة ومصــايد األمســاك لفــإن  ايــة. ولــذوالتنــوع البيولــوجي واملــوارد اجلين

 1 على جناح اهلدفاً مباشر اً سي ثر تأثر فهو حتقيق العديد من أهداف التنمية املستدامة. يف حمورن دور وتربية األحياء املائية 
 والتغذيــة الغــذائي األمــن وتــوفر اجلــوع التــام علــى القضــاء) 2اهلــدف و (؛ القضــاء علــى الفقــر)مــن أهــداف التنميــة املســتدامة 

ـــنة املنـــا (؛ تغـــر ) 13اهلـــدف و (؛ امليـــاه) 6دف واهلـــ(؛ اجليـــدة والرفـــاه )الصـــحة 3اهلـــدف و (؛ املســـتدامة الزراعـــة وتعزيـــز احملسَّ
اً  )الــنظم اجإيكولوجيــة األرضــية والغابــات واألراضــي(. وســي ثر تــأثر  15 واهلــدف ؛)الــنظم اجإيكولوجيــة البحريــة( 14اهلــدف و 

واملسـاواة بـني اجلنسـني و كـني  ،(8أخرى تتعلق بالنمو االقتصادن والعمالـة )اهلـدف  وغاياتعلى نتائ  عدة أهداف اً كبر 

                                                      
 خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن امل  ر الدويل الثالث لتمويل التنمية.  4

www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf . 
.FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1 . اعتماد اتفاقية باريس2015، اتفاقية األمم املتحدة اجإطارية بشأن تغر املنا   5

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf؛ http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf. 
 .i5499e.pdf-www.fao.org/3/a .2030مفتاح حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام  -األغذية والزراعة   6

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5499e.pdf
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بشــأن الســـالم  16قيــق اهلــدف (؛ وحت12 اهلــدف) ني( واحلصــو  علــى املــوارد واالســتهالك واجإنتــاج املســ ول5دف اهلــاملــرأة )
 التنمية املستدامة.ات لتحقيق أهداف الشراكعقد بشأن وسائل التنفيذ و  17واجملتمعات الشاملة للجميع، واهلدف 

 
والزراعـة حتلـياًل شـاماًل ألهـداف التنميـة املسـتدامة لتقيـيم درجـة  غذيـةاأل منظمـةأجرت فرق الربام  االسكراتيجية يف   -7

هـاتني، إذ أن بوســع  دافبـني اجمـوعيت األهـ قويـاً  اتسـاقاً  النتــائ  وتظهـر ،للمنظمـةهـداف االسـكراتيجية األبينهـا وبـني التـواؤم 
 التنميـــة ألهـــداف املتكامـــل التنفيـــذ املســـامهة يف والزراعيـــة األغذيـــة باســـتدامة املتعّلقـــة االســـكراتيجي للمنظمـــة ورؤيتهـــا اجإطـــار
 .17الـ  املستدامة

 
 7زراعةالغذية و الستدامة األ ا  مشترك دعمنحو تحقيق نهج 

 
سـيتطلب طرائـق  2030، فـإن تنفيـذ خطـة هـابين يف ماوالروابط الرئيسية  بالنظر إىل طموح أهداف التنمية املستدامة  -8

عــرب  فعــاالً حتقيقــاً جديــدة لوضــع سياســات وبــرام  واســتثمارات متماســكة وفعالــة. وميكــن حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة 
 .  الطريقة اليت يتعاون هبا أصحاب املصلحة املختلفونالشراكات، ما حيوّ 

 
بني خمتلف أصحاب املصلحة بشأن اختاذ إجراءات أكثـر تباحث األهداف واملبادئ املشكركة مدخاًل قوياً للشكل ت   -9

 التغيـــر عمليـــة مـــن كجـــزء  ،2014والزراعـــة قـــد عمـــدت يف عـــام  األغذيـــة وكانـــت منظمـــة. 2030اتســـاقاً لـــدعم تنفيـــذ خطـــة 
 بطريقــة األمســاك ومصــايد ةواحلراجــ الزراعــة قطاعــات يف املســتدامة التنميــة ملعاجلــة وهنــ  إىل وضــع إطــار هبــا، اخلاصــة التحوليــة
 ومصايداحلراجة و  احليوانية والثروة للمحاصيل املستدام اجإنتاج يف املنظمة خربة إىل العمل هذا ويستند 8وتكامال. فعالية أكثر

 فالتكيّـ عـن فضـالً  البيولـوجي، والتنـوع والكربـة والسـواحل واحمليطـات وامليـاه األراضـي ويف إدارة املائيـة، األحيـاء وتربية األمساك
 .آثار هذا التغر من والتخفيف املنا  تغر مع
 
 السياســايت للحــوار كأســاساملبــادئ اخلمســة التاليــة  يف الرؤيــة املشــكركة لألغذيــة املســتدامة والزراعــة املســتدامة  تنظــر  -10

 وعلـى القطاعـات وعـرب مجيعهـا املسـتدامة التنميـة أهـداف عـرب املسـتدامة التنميـة مسارات لتحديد الضرورية احلوكمة وترتيبات
 :هبا املتصلة القيمة سالسل امتداد

 
 الزراعيــة، واملمارســات التكنولوجيــات وحتســني الوراثيــة، املــادة حتســني ذلــك ويشــمل املــوارد. اســتخدام كفــاءة  حتســني (1)

 واحلــد عليهـا، الصــحية والرقابـة احليوانــات تغذيـة وحتســني الـدقيق، والــرن الكربـة، وخصــوبة لآلفـات املتكاملـة واجإدارة
 .واملهدر الفاقد من

 

                                                      
ة لعام ــــــة املستدامــــة التنميـــة وخطــــ: الزراع2016يف عام  ةــــــــة الزراعــــــة والعشرين للجنــــــــالدورة اخلامسادرة عن ــالص 2016/4 وثيقةد ما يلي إىل الــيستن  7

2030  (www.fao.org/3/a-mr022a.pdf.) 
الوثيقة "بناء رؤية مشكركة الستدامة األغذيـة والزراعـة: املبـادئ والـن ه " لتشـكل أساسـاً للتباحـث واحلـوار  2014ية والزراعة يف عام أصدرت منظمة األغذ  8

 .www.fao.org/3/a-i3941e.pdf :وهناك ملخص هلا يف؛ (www.fao.org/3/a-i3940e.pdf) بشأن مسار التقدم

http://www.fao.org/3/a-mr022a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf)؛
http://www.fao.org/3/a-i3941e.pdf
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 حلفــاع علــى املــوارد الوراثيــة النباتيــةاويشــمل ذلــك ممارســات  ومحايتهــا وتعزيزهــا. الطبيعيــة صــون الــنظم اجإيكولوجيــة (2)
الكربة واحلفاع عليها، واحلماية من تلوث املياه، وخف  كثافة انبعاثـات الكربـون، واحلـوافز مقابـل ترميم واحليوانية، و 

 .الكربوناحتجاز حات و اخلدمات البيئية، مثل محاية امللقّ 
 
صــو  إمكـان حمن األمهيـة مبكـان مـدى يف الريف. ف محاية وحتسني سبل العي  الريفية واملساواة والرفاه االجتماعي (3)

ال سيما املزارعيـن األسرييـن مـن أصحــاب احليــازات الصغيــرة والشـباب والنسـاء، علـى  ـو منصـف و سكان الريف، 
عيشـهم سـبل علـى  هتمسـيطر مـدى لى املعرفة واخلدمات واألسواق واملـوارد، مبـا يف ذلـك األراضـي وامليـاه، و مأمون ع
  .على غذاء متنوع ومغذ محصوهلمدى إمكان ة، و توفر فر  عمل الئقعرب 

 
ويشـمل ذلـك التخطـيط للطـوارئ  .والتكيـف والنظم اجإيكولوجيـة علـى الصـمود احمللية تعزير قدرة الناس واجملتمعات (4)

شــبكات باالت اجلفــاف والفيضــانات أو تفشــي اآلفــات، واعتمــاد نظــم إنتــاج أكثــر تنوعــاً ومرونــة، تــرتبط حتســباً حلــ
  .فعالةأمان 

 
تكـون ويشمل ذلك سياسات واسكراتيجيات فعالة  .تعزيز آليات حوكمة رشيدة وفعالة عرب النظم الطبيعية والبشرية (5)

االســتثمارات، وتعزيــز قــدرات امل سســات العامــة وغرهــا مــن مــع القطاعــات، ومواءمــة األطــر القانونيــة ة عــرب تســقم
ىل مشـــاورات واســـعة بــــني أصـــحاب املصـــلحة وتعزيــــز إويســـتند ذلــــك  أصـــحاب املصـــلحة علـــى كافــــة املســـتويات.

 الشراكات وتطبيق آليات الوساطة وحّل النزاعات الالزمة لبناء توافق اآلراء حو  أهداف التنمية املستدامة. 
 
 يةسياســاتيــارات الاخلوأكثــر  اســكاً تقييمــاً يســتند إىل األدلــة للقضــايا و  أكثــر فعاليــةيتطلــب بنــاء سياســات وبــرام   -11

تفـاوض عـرب القطاعـات يـتم التوصـل إليهـا بالتـ دن إىل فهـم مشـكرك وحلـو   الشـامللحـوار لاملتعلقة هبذه املبادئ، ومنصات 
 وعرب أبعاد االستدامة، وتطوير األدوات الالزمة لتحويل هذه احللو  إىل تغير يف املمارسات.

 
يكرتــب كمــا  مــاً مشــكركاً وحــواراً أفضــل داخــل القطاعــات وعربهــا.يتطلــب االنتقــا  الفعــا   ــو التنميــة املســتدامة فه  -12

أصــحاب املصــلحة، مبــا يف ذلــك القطــاع اخلــا  واجملتمــع املــدي واألوســاط األكادمييــة وم سســات كافــة أيضــاً إشــراك  عليــه 
مـــة وتعزيـــز ويتطلـــب التقـــدم يف حتقيـــق أهـــداف التنميـــة املســـتدامة مواء البحـــوث، وتطـــوير شـــراكات علـــى خمتلـــف املســـتويات.

 .الواقعوإعطاء أولوية لتلك اجإجراءات اليت ميكن أن حتقق نتائ  قابلة للقياس على أرض  9االستثمارات يف الزراعة
 
 علـى بقـدر أكـرب الكركيـز ينبغـي ولكـن اجإنتاجيـة، زيـادة علـى يف االعتماد الزراعة يف املستقبلية التحسينات ستستمر -13

مبــا يف ذلــك ضــرورة إيــالء  –لفهــم األعمــق لألبعــاد االجتماعيــة للزراعــة املســتدامة لو  لالســتدامة. والبيئيــة االجتماعيــة األبعــاد
والصـــــيادين والرعـــــاة  اهتمـــــام خـــــا  ألوضـــــاع وأدوار النســـــاء والشـــــباب وأصـــــحاب احليـــــازات الصـــــغرة واملـــــزارعني األســـــريني

يــــة االنتقــــا  إىل ممارســــات الزراعــــة جنــــاح عملمــــدى حتديــــد يف أساســــي دور  –ومســــتخدمي الغابــــات والســــكان األصــــليني 
البتكارات، اليت ميكن أن تسهم يف اقتصاد أكثر استدامة، إمكانات كبرة خللق فـر  وفر ل، تتعلى هذه اخللفيةو  املستدامة.

مـــن أهـــداف التنميـــة  8وسيســـاهم ذلـــك مباشـــرة يف حتقيـــق اهلـــدف  .والفتيـــاتلشـــباب لعمـــل يف املنـــاطق الريفيـــة، ال ســـيما 
 .بشأن العمالة املنتجة والعمل الالئق للجميعاملستدامة 

                                                      
 ة.ـــــــم األغذيـــــــة ونظـــــــلزراعة يف اـــــــارات املس ولـــــــة باالستثمـــــــي اخلاصـــــــي العاملـــــــة األمن الغذائـــــــادئ جلنـــــــمب .2014 .يـــــــي العاملـــــــن الغذائـــــــة األمـــــــجلن  9

www.fao.org/3/a-au866a.pdf؛ http://www.fao.org/cfs/cfs-home/activities/rai/en. 

http://www.fao.org/3/a-au866a.pdf
http://www.fao.org/3/a-au866a.pdf
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/activities/rai/en
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كمـــا أن مـــن األمهيـــة مبكـــان إشـــراك هـــذه اجلهـــات الفاعلـــة يف تصـــميم وتنفيـــذ السياســـات والـــربام  واالســـتثمارات  -14

مــن خــال  احلــوافز  رنومــن الضــرو  لــى التكنولوجيــا املناســبة.عصــو  لتشــجيع اعتمــاد ممارســات مبتكــرة وجديــدة وضــمان احل
  لتغير.يف ااسم العامل احلهذه اجلهات بوصفها   كني املتواصل وار السياسايتاحلالذكية و 

 
 واالقتصـــادية االجتماعيـــة األبعـــاد وعـــرب داخـــل املوجـــودة واملقايضـــات للتـــازرات واضـــحاً  فهمـــاً  القـــرار صـــنع يتطلـــب  -15

 الطويلـةاالحتياجـات و  األجـل القصـرةاالحتياجـات وبـ   واجإنتـاج؛ احلفـ  بـني االختيـار ينبغـي وكثـراً مـا. لالستدامة والبيئية
 علـــى املختلفـــة ذات التـــأثرات الزراعيـــة التنميـــة منـــاذج وبـــني اخلارجيـــة؛ واالعتبـــارات البيئيـــة االقتصـــادية وبـــني الفوائـــد األجـــل؛
 لبنـاء عليهـا وكـذلكا سـبل وحتديـد التـازرات تعزيـز االستدامة وتتطلب. الريف يف والفقر واجإنصاف الغذائي واألمن اجإنتاجية
 .املقايضات إدارة
 
يف اســـتخدام املـــوارد وختصيصـــها  نزاعـــات، إىل مســـتقال كـــل منهـــا  خـــذميكـــن أن تـــ دن الـــنه  القطاعيـــة، إذا مـــا أ   -16

ويف كثر من األماكن، تتنافس احملاصيل والثروة احليوانية وتربية األحياء املائيـة الداخليـة علـى األراضـي وامليـاه، وعـادة  وإدارهتا.
ات مـا يكــون توسـعها علــى حسـاب الغابــات ومصـايد األمســاك الداخليــة، مـا يــ دن إىل تاكـل التنــوع البيولـوجي وزيــادة انبعاثــ

تطلـب مـا يوقد أدى الطلب املتزايد على املنتجـات احليوانيـة إىل زيـادة الطلـب علـى األعـالف احليوانيـة  ثاي أكسيد الكربون.
العاليــة املــردود إىل زيــادة الطلــب علــى علــف اآلكلــة للحــوم ، أدت تربيــة األنــواع املائيــة علــى  ــو شــبيهو  املزيــد مــن األراضــي.

 .ايل أصاًل على األرصدة السمكية الطبيعيةاألمساك، ما يضاعف الضغط الع
 
 ومصــايد واألشــجار احليوانيــة والثــروة احملاصــيل بــني مهمــة وتكــامالت تــازرات استكشــاف ميكــن أخــرى، جهــة مــن  -17

 امليــاه وتنقيــة الكربــة تكــوين يف تســاهم طبيعيــة شــبه أو طبيعيــة إيكولوجيــة بــنظم تكــون مدعومــة املائيــة، األحيــاء وتربيــة األمســاك
ومـن جهـة  اجإمكانيـات مـن جهـة، توجـد أيـن معرفـة املتكاملـة الـن ه  وتتطلـب. املنـا  وتنظـيم البيولـوجي التنـوع على واحلفاع

ومـع  املصـلحة أصـحاب خمتلـف عـرب والفوائـد للتكـاليف العـاد  تتعهـد بالرعايـة التوزيـع السياساتية اليت العمليات أخرى تعزيز
 .التازرات هذه التقاط إىل هتدف وم سسات وتدخالت مبتكرة تقنيات تتطلب كما.  مرور الزمن

 
احلراجـة ومصـايد و قطاعـات الزراعـة ل، سـيتطلب حتقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة النظـر يف التنميـة املسـتدامة عموماً   -18

وســيتعني علــى  ة.واملقايضــات عــرب القطاعــات وعــرب أبعــاد االســتدام اتاألمســاك وعربهــا بطريقــة متكاملــة، مــع مراعــاة التــازر 
وتنميــة القــدرات البشــرية وامل سســية ية ســداء املشــورة السياســاتجإاملزيــد مــن االهتمــام حبيــث يــوىل املســاعدة اجإمنائيــة أن تتطــور 

 ورصد التقدم احملرز.
 
يف  10والزراعة ذيةاألغ جلنة الزراعة يف منظمةأقّرت من أجل التنمية املستدامة"،  2030خطة "الزراعة و  ها لـحبث لدى  -91

 مسـارات لتحديـد الضـرورية احلوكمـة وترتيبـات السياسـايت للحـوار كأساس  املنظمة وضعتها اليت 11اخلمسة املبادئ 2016عام 
 .هبا املتصلة القيمة سالسل امتداد وعلى القطاعات وعرب مجيعها املستدامة التنمية أهداف عرب املستدامة التنمية

 
                                                      

  C2017/21. (mr949a.pdf-www.fao.org/3/a.)(، 2016سبتمرب/أيلو   30-26تقرير الدورة اخلامسة والعشرين للجنة الزراعة )روما،   10
 (. i3940e.pdf-www.fao.org/3/a) اجإشارة هنا هي إىل املبادئ اخلمسة للرؤية املشكركة الستدامة األغذية والزراعة  11

http://www.fao.org/3/a-mr949a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf
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 التنمية المستدامة: الصلة والتوجيهات المتوفرة تربية األحياء المائية وأهداف
 
لتنميــــة ارســــم سياســــات وختطــــيط وإدارة لوأهــــداف التنميــــة املســــتدامة أمهيــــة كبــــرة  2030طــــة التنميــــة املســــتدامة خل  -20

)القضــاء التــام  2 اهلــدف( و القضــاء علــى الفقــر) 1ســيكون للهــدف املســتدامة لكربيــة األحيــاء املائيــة. وعلــى وجــه اخلصــو ، 
)اجإنتـــاج واالســـتهالك(  12( واهلـــدف العمالـــة ومنـــو االقتصـــاد) 8واهلـــدف  ملســـاواة بـــني اجلنســـني() 5علـــى اجلـــوع( واهلـــدف 

)التنـوع البيولـوجي( تـأثر كبـر علـى  15واهلـدف  )املوارد والـنظم اجإيكولوجيـة البحريـة( 14( واهلدف تغر املنا ) 13واهلدف 
 معلـى عمـل أعضـاء املنظمـة وشـركائها يف جهـودهاً ة، لكـن أهـداف التنميـة املسـتدامة األخـرى سـت ثر أيضـتربية األحياء املائي

، يف حتقيــق امالئمــتطــويراً  اتطويرهــلــدى ، تســهم األحيــاء املائيــةالراميــة إىل تعزيــز التنميــة املســتدامة لكربيــة األحيــاء املائيــة. وس
 العديد من أهداف التنمية املستدامة األخرى.

 
علــى األمهيــة النســبية ألهـــداف التنميــة املســتدامة يف تنميــة تربيــة األحيــاء املائيــة. ومـــن  تم شــرا 1يعــرض اجلــدو    -21

، احلـاالت مـن ركثـ  يفذلـك،  إىل وباجإضافةللسياق والظروف واألوضاع واألولويات املعطاة.  الواضح أن الكركيز سيتغر وفقاً 
 .بعينها لغايات احملتملةة مهيسود األست
 

 12مؤشرات على األهمية العامة ألهداف التنمية المستدامة بالعالقة مع تربية األحياء المائية  -1الجدول 
 

 تربيةالصلة ب  أهداف التنمية المستدامة 
 المائية األحياء

 ** القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان 1
 ***  األمن الغذائي والتغذية احملّسنة وتعزيز الزراعة املستدامة وحتقيقالقضاء على اجلوع  2

 *  ضمان  ّتع اجلميع بأمناط عي  صحية وبالرفاهية يف مجيع األعمار 3
 *  ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فر  التعّلم مدى احلياة للجميع 4
 ** النساء والفتياتكل حتقيق املساواة بني اجلنسني و كني   5
 ** ضمان توافر املياه والصرف الصحي للجميع  6
 *  ضمان حصو  اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة واملستدامة 7
تعزيز النمو االقتصادن املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفر  8

  للجميعالعمل الالئق 
*** 

إقامة بىن حتتية قادرة على الصمود، وحتفيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام، وتشجيع  9
  االبتكار

** 

 *  بينها يف مااحلد من انعدام املساواة داخل البلدان و  10

                                                      
by The 2030 Agenda and the SDGs: The challenge for aquaculture development and management ,هو:  3-1مصدر اجلداو    12

John Hambrey الصادر عن منظمة األغذية والزراعة بشأن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.  1141، التعميم رقمCOFI:AQ/IX/2017/SBD.2. 
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 *  جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة 11
 ***  ضمان وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة 12
 ** وآثاره املنا  لتغر للتصدن عاجلة إجراءات اختاذ 13
حف  احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على  و مستدام لتحقيق التنمية  14

  املستدامة
*** 

على  و مستدام، وإدارة الغابات  محاية النظم اجإيكولوجية الربية وترميمها وتعزيز استخدامها 15
على  و مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان 

  التنوع البيولوجي

** 

 إمكانية وتوفر املستدامة، للتنميةاً حتقيق للجميع الشاملة السلمية اجملتمعات وجود تشجيع 16
 خاضعة فعالة م سسات ببناء املستويات مجيع على والقيام اجلميع، أمام لقضاءإىل ا اللجوء

 .للمساءلة

* 

 **  تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة 17
 

املســـائل وب -والتخطـــيط والتنظـــيم والتنفيـــذ ات السياســـمب سســـات للتنميـــة املســـتدامة تتعلـــق عديـــدة غايـــات هنـــاك   -22
 وغاياهتـا(. وميكـن تنـاو  أهـداف التنميـة املسـتدامة 2)اجلـدو  أو تعتمـد عليهـا اخلاصة اليت تواجـه تنميـة تربيـة األحيـاء املائيـة 

كربيـة الفرعية املناسبة وإدراجها يف وثـائق السياسـات والتخطـيط اجلديـدة أو املنقحـة واألدوات املرتبطـة هبـا الـيت تـرتبط مباشـرة ب
شــكركة املرؤيــة المــثاًل باتبــاع "، أوســع إلنتــاج الريفــي أو الغــذائيلأو كجــزء مــن سياســات وخطــط  اً حصــريإمــا )ائيــة امل يــاءاألح

تعزز ت، ســاً جيــدقــد ص ــممت هــذه السياســات واخلطــط واألدوات املرتبطــة هبــا تكــون (. وحيثمــا "الســتدامة األغذيــة والزراعــة
 املستدامة.أهداف التنمية  غاياتفر  حتقيق  بصورة عظيمة

 
أهــداف التنميــة  غايــاتومــا يقابلهــا مــن  تربيــة األحيــاء المائيــةالقضــايا الرئيســية فــا سياســات وتخطــي    -2الجــدول 
 المستدامة

 
التنمية أهداف  غايات تخطيطهاو  تربية األحياء المائية اتسياسلتحديات القضايا و ال

 المستدامة ذات الصلة

 4-2، 3-2، 2-2، 1-2 والتغذيةاألمن الغذائي حتقيق املسامهات يف 

 ب-1، 4-1، 2-1، 1-1 املسامهات يف القضاء على الفقر

 ج-5أ، -5 املساواة بني اجلنسني و كني املرأة

 ، 7-8، 6-8، 5-8، 3-8 املسامهات يف النمو االقتصادن والعمالة والعمل الالئق
8-8 ،4-4 ،14-7 

 9-15، 5-14، 2-14 نغروفافقدان املوائل وخاصة األراضي الرطبة، امل

 8-15 إدخا  األنواع الغريبة

 6-15، 5-2 اآلثار اجلينية/فقدان التنوع اجليين
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 3-2، 4-1 املوارد السمكيةاحلصو  على فقدان إمكانية 

 3-2، 4-1 األمساك ومستزرعياملوارد بني مزارعي األرز والصيادين احلصو  على أو استخدام  اتتعارض

 5-1 املائية بني احليوانات الصحية املشاكلاألمراض/وتفشي األمن البيولوجي، حوكمة ضعف 

 4-12، 9-3 سوء استخدام مضادات امليكروبات واملواد الكيميائية األخرى

 5-6أ، -2 ضعف البنية التحتية جإمدادات املياه والتخلص منها

 14-1، 9-3 اآلثار الكراكمية على نوعية املياه

 ، 7-8، 5-8، 3-8، 4-4 العما  املهاجرينسوء ظروف العمل واستغال  
8-8 

 1-2 جودة األغذية وسالمتها

 ب-2 أمام التجارة احلواجز

 ، 2-13ج، -2، 5-1 أسعار السوق غر املتوقعة وتغر املنا والتكيف جتاه القدرة على الصمود 
 ب-13

 ب-9 اخنفاض القيمة املضافة

 4-4 نقص املهارات

 5-17 – 1-17 نقص التمويل أو احلوافز املالية
 
أهداف التنميـة املسـتدامة  غايات وحتديات أمام حتقيقاً يف املمارسة العملية، تواجه أنشطة تربية األحياء املائية فرص  -23

الفـر   وكـذلك اجموعة من األنشطة الرئيسـية لكربيـة األحيـاء املائيـة، والتحـديات املتكـررة 3أو املسامهة فيها. ويقكرح اجلدو  
 .أهداف التنمية املستدامةتناو  املتاحة يف 

 
 فرص وتحديات ممارسة تربية األحياء المائية فا تحقيق أهداف التنمية المستدامة  -3الجدول 

 
نشاط تربية األحياء 

 المائية
 المقابلة والغاياتالفرص  التحديات

 الفقـــــراء نياملـــــزارعلـــــدى   البيولوجي حوكمة األمن
وعـــــــــي حمـــــــــدود وقـــــــــدرة 

علــــــى التعامــــــل  ودةحمـــــد
مع األمراض وغرها من 
ـــــــاء  خمـــــــاطر تربيـــــــة األحي

 املائية

 زيــادة القــدرة علــى حتليــل وإدارة خمــاطر تربيــة األحيــاء املائيــة 
 (5-12، 4-12، 3-6، 9-3ب، -2)

  على مسـتوى السياسـات ومسـتوى  الفعا البيولوجي األمن
 (4-12، 9-3، ب-2، 5-1) املزارع

  تفشـــي األمـــراض واحلـــد مـــن خســـائر حـــاالت تقليـــل عـــدد
 (5-12، 4-12، 3-6، 9-3، ب-2) اجإنتاج

  واملســ و  ملضــادات امليكروبــات  األكثــر حكمــةاالســتخدام
 ،ب-2) ضــادات امليكروبــاتملقاومــة احليلولــة دون نشــوء املو 
3-9 ،6-3 ،12-4 ،12-5) 
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قرار االخنراط يف تربية 
 األحياء املائية؛
 اختيار املوقع

 ــــــيس مل عظــــــم املــــــزارعني ل
خيار حمدود غر الفقراء 
يتعلـــــــــــق  يف مـــــــــــا جـــــــــــداً 

أنشـــــطة باختيـــــار موقـــــع 
 تربية األحياء املائية

 تـــرميم وارد امليـــاه و ملـــاملنـــا  الصـــامدة جتـــاه دارة املتكاملـــة و اجإ
 (9-15، 2-14، ب-13، 5-6) النظم اجإيكولوجية

   م ااملوائـــــــــل والتنـــــــــوع البيولـــــــــوجي وخـــــــــدمات النظـــــــــحفـــــــــ
 (5-15، 4-15، 3-15، 1-15) اجإيكولوجي

 األرض، امليــاه، املعلومــات، التمويــل، علــى املــوارد )صــو  احل
، 1-9، 10-8، أ-5، 4-1) النقــــل(، املســــاواة بــــني اجلنســــني

 (ب-14، 2-11، ج-9، أ-9، 9-3
  استخدام املوارديف  اتتعارضالتقليل 

تصميم واالستثمار يف ال
 نظام اجإنتاج

  التمويـــــــــــــــــل حمدوديـــــــــــــــــة
 املعرفة التقنيةو 

  حمدوديــة الــدافع الريــادن
 ةديالريا أو القدرة

  الصـــمود والتكيـــفعلـــى  األعما /ســـبل العـــي تعزيـــز قـــدرة 
(1-5 ،2-4 ،8-3 ،13-1) 

 4-8، 3-7، أ-6؛ 4-6) زيادة كفاءة استخدام املوارد، 
 9-4) 

 9-3) اســتخدام املــواد الكيميائيــةوخفــ   حتســني الصــحة ،
6-3 ،12-4) 

 املبــادرة واالبتكـــار؛ وتســـهيل ريـــادة األعمـــا  و روح  تشــجيع
 (8-3) احلصو  على اخلدمات املالية

احلصو  على 
املدخالت )املياه 
والبذور واألعالف 

 والطاقة(والعالجات 

  ؛توفرالحمدودية  
 التمويل واملعرفة التقنية 

  4-8، أ-7، 4-7، 4-6) املواردحتسني كفاءة استخدام، 
 9-4) 

  (8-15، 7-15)جإدخا  األنواع اجإدارة املس ولة 
  اً مســــــتداماســـــتخداما ً حفـــــ  املـــــوارد اجلينيـــــة واســـــتخدامها 

 (6-15، 5-2) تبادهلاوتطويرها و 
   التلــــوث الكيميــــائي والعضــــون واملخــــاطر الصــــحية خفــــ

 (5-12، 4-12، 6-3، 9-3) املرتبطة به
  (8-2، 4-2، 3-2) والدخلزيادة اجإنتاجية 

ستخدام/توظيف ا
 العمالة

  ــــــــانون ــــــــاق ق عــــــــدم انطب
الكثــر مــن العمــل علــى 
 ؛العمل العائلي

  األجـــور  تـــدعماملنافســـة
تدعم فل/ســــــــــــــــــــــــــــــــــإىل أ

العمــــــــــــل إىل  ســــــــــــاعات
 أعلى

 ( 6-8، 5-8، 3-8، 4-2استحداث فر  العمل الالئق) 
 ( 8-8، 7-8تنفيذ توجيهات وبروتوكوالت العمل الالئق) 
  4-4املســاواة بــني اجلنســني وفــر  عمالــة الشــباب )تعزيــز ،

8-6) 
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حمدوديـــــــــــــــــة التمويـــــــــــــــــل   رعااملز  تشغيل 
 ؛واملعرفة التقنية

  ــــــــيت يفرضــــــــها ــــــــود ال القي
 تهاوبيئ ةتصميم املزرع

  مبــا يف ذلـــك التكيـــف  (1-13)زيــادة القـــدرة علــى الصـــمود
 مع تغر املنا 

 ذات  الغايـاتبكافـة يتعلـق  يف مـا) ةتنفيذ مدونات املمارس
 الصلة(

 (7-4، 4-4) التدريب وتنمية املهارات 
  5-2)اسكراتيجيات حف  واستخدام املوارد الوراثية ، 

15-6) 

يف بيعات والتسويق امل
 بداية سلسلة القيمة

  عالقــــات القــــوة القائمــــة
 يف سلسلة القيمة؛

   البنيـــة التحتيـــة والوصـــو
 إىل األسواق

  (8-2)اجلودة والقيمة املضافة من خال  حتسني املناولة 
 قاســو األعــن علومــات املاألســعار مــن خــال  تعزيــز  حتســني 

 (ج-2)
 (3-12) خف  اهلدر 

عالقــــات القــــوة القائمــــة   والتوزيع التجهيز
 يف سلسلة القيمة؛

   البنيـــة التحتيـــة والوصـــو
 إىل األسواق

 التتبع 
 تمويلال 

  (2-8)اجلودة والقيمة املضافة من خال  حتسني املناولة 
  (2-8)القيمة املضافة من خال  حتديد املنتجات اجلديدة 
  قاســو األعــن علومــات املاألســعار مــن خــال  تعزيــز حتســني 

 (ج-2)
  أ- 8، ب-2) اجلمركية ةفيزيادة التجارة وختفي  التعر، 

 (12-17، 11-17 ،10-17 ،6-14 أ،- 10 
  (2-1) أغذية آمنة ومغذية للجميعاحلصو  على 
 (3-12) خف  اهلدر 
  االقتصــادية للــدو  اجلزريــة الصــغرة الناميــة والبلـــداناملنــافع 

 (7-14) منوا األقلّ 

حتســـــــــــني األســــــــــــعار مــــــــــــن خــــــــــــال  إصــــــــــــدار شــــــــــــهادات    جتارة التجزئة
هنــاك  ليسـت-مالحظـةعالمات جتاريـة والــكروي  )/اسـتدامة

تعلـــــــق بالتصـــــــديق ت غايـــــــاتهـــــــداف التنميـــــــة املســـــــتدامة أل
 واملعاير(

 (3-12، 11-6، 3-6) خف  اهلدر 

 
تتماشـى تربيـة األحيـاء املائيـة تطـوير تركز علـى توفرة اليت التوجيهات الدولية املغالبية أن  13حديث العهدحتليل بني ي -24

تربيــة ومــا تــنص عليــه فيمــا يتعلــق بتطــوير القائمــة الدوليــة االلتزامــات فتوقعــات أهــداف التنميــة املســتدامة. إىل حــد كبــر مــع 
لتنفيــذ املرتبطــة لالتوجيهيــة التقنيــة واخلطــوط  14كمــا احلــا  يف مدونــة الســلوك بشــأن الصــيد الرشــيد  ،األحيــاء املائيــة املســتدامة

                                                      
13  by John HambreyAgenda and the SDGs: The challenge for aquaculture development and management,  The 2030 التعمـيم ،
 .COFI:AQ/IX/2017/SBD.2الصادر عن منظمة األغذية والزراعة بشأن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.  1141رقم 

  .v9878a.pdf-www.fao.org/3/a، ، مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد1995منظمة األغذية والزراعة   14

http://www.fao.org/3/a-v9878a.pdf
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الــيت  -18،19،20للنمــو األزرقاألغذيــة والزراعــة  منظمــة مبــادرةو  201017 فوكيــت آراء وتوافــق 200016 بــانكوكإعــالن ، و 15اهبــ
مـع اً تتماشـى عمومـ - 21هن  النظام اجإيكولوجي يف مصـايد األمسـاك/هن  النظـام اجإيكولـوجي يف تربيـة األحيـاء املائيـةتشمل 
 أهداف التنمية املستدامة.حتقيق اً وستدعم عموم 2030خطة 

 
 والغايـــاتيف حتقيـــق أهـــداف التنميـــة املســـتدامة اجإســـهام ( 1 امللحـــق) معـــاً اجتمعـــة املختلفـــة التوجيـــه صـــادر ميكـــن مل  -25

، وال ســــيما تلــــك املتعلقــــة بــــالفقر واجلــــوع والتغذيــــة والتعلــــيم والرفاهيــــة والنمــــو االقتصــــادن والعمالــــة تقريبــــاكلهــــا   املقابلــــة هلــــا
غـر صـادية والبيئيـة. االجتماعيـة واالقت -ت كـد علـى األبعـاد الثالثـة لالسـتدامةمجيعهـا كما أهنـا   ،لمواردلواالستخدام املستدام 

 -والعمـل الالئـق ؛على احلقوق و كني املـرأة والشـبابإال قلياًل ركز ال ت، املبكرة منها، وال سيما تلك ادراملصن معظم هذه أ
 .مجيعا أهداف التنمية املستدامةيها عرب ط الضوء عليتسلمسائل جيرن كلها و 
 
العــــابرة واملبــــادرات التوجيهيــــة يف بعــــ  اجملــــاالت الرئيســــية الصــــكوك هــــذه تقويــــة نبغــــي تأنــــه الــــذهاب إىل ميكــــن   -26
 قطاعات، مبا يف ذلك:لل
 

  العمل الالئقاستحداث التخفيف من وطأة الفقر والقضاء على اجلوع و 
 :املواقع واملهارات والتمويل واملـدخالت  ،وحقوق اجإنسان وإتاحة الفر  للجميع )مثالً  اجإنصاف عدم إمها  أحد

 ق(اسو األعن علومات املو 
                                                      

  .www.fao.org/fishery/topic/166351/enاخلطوط التوجيهية الفنية ملنظمة األغذية والزراعة بشأن الصيد الرشيد:   15
: 2000تنميـة تربيـة األحيـاء املائيــة مـا بعـد عــام  .2001 .لـيم آسـيا واحملـيط اهلــادئة األحيـاء املائيــة يف إقـــــــز تربيـــــــة مراكــــــــة/ شبكـــــــة والزراعــــمنظمـة األغذي  16

 .www.fao.org/3/a-ad351e.pdfإعالن واسكراتيجية بانكوك، 
 تأكيـد االلتـزام بـإعالن بـانكوك،توافـق آراء فوكيـت.  .2010 .واحملـيط اهلـادئمنظمة األغذية والزراعة/ شـبكة مراكـز تربيـة األحيـاء املائيـة يف إقلـيم آسـيا   17

ftp://ftp.fao.org/Fi/document/aquaculture/aq2010/Phuket_Consensus_13-12-2010.pdf. 
ه ــــــة علــى وجــــــــة املرتبطــــــــات القائمــــــاً شــامالً يسـعى إىل  تــني التفــاعالت مــع السياســــــو األزرق ألنــه يشــكل هنجــــــة النمــــــة والزراعــــــة األغذيــــــــمنظم تشـجع  18

 :اخلصو  بتنفيذ ما يلي
ية األحياء املائية، فضال عـن اجإدارة املتكاملـة لـنظم البحـار والـنظم السـاحلية   النظم اجإيكولوجية ملصايد األمساك وتربأطر التنمية املستدامة وهن   (1) 

 ونظم املياه الداخلية؛
 سياسات لدعم حتسني احلوكمة عرب بناء القدرات وزيادة مشاركة أصحاب املصلحة والسكان يف السياسات العامة، وبطبيعة احلا ؛ (2) 
التغذية، والتنويه باقتصاد أزرق يتسم باالستخدام الفّعا  للمـوارد املائيـة واخنفـاض البصـمة الكربونيـة  سياسات حتبذ مكافحة الفقر واجلوع وسوء (3) 

 والعمالة العالية والعمل الالئق اللذين يعززان التماسك االجتماعي واجإقليمي.
ة ــــــــنظماملالــيت أطلقتهــا  مبــادرة النمــو األزرقة، ـــــــــــــــــة، الــدورة الثامنـــــــاء املائيـــــة األحيــــــــبكربي ةــــــــة املختصــــــــة الفرعيــــــــ، اللجن2015ة، ـــــــــــة والزراعـــــمنظمــة األغذي  19

 .www.fao.org/cofi/30795-045b188b4c734e56986ed853cfb667a88.pdf ؛ COFI:AQ/VIII/2015/7 :وتربية األحياء املائية
  ، حتقيــــــــق النمــــــــو األزرق عــــــــرب تنفيــــــــذ مدونــــــــة الســــــــلوك بشــــــــأن الصــــــــيد الرشــــــــيد، متــــــــاح علــــــــى: 2015منظمــــــــة األغذيــــــــة والزراعــــــــة،   20

www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/BlueGrowth_LR.pdfأنظر أيضاً: مبادرة النمو األزرق )متاحة على: ؛ 
www.fao.org/3/a-mk541e/mk541e02.pdf؛  www.fao.org/asiapacific/perspectives/blue-growth/en/ ؛ 

 /events/en/c/233765-www.fao.org/zhc/detail ). 
هن  النظام اجإيكولوجي يف تربية األحيـاء املائيـة، اخلطـوط التوجيهيـة الفنيـة للصـيد الرشـيد  .4تنمية تربية األحياء املائية  .2010 .منظمة األغذية والزراعة  21

  .www.fao.org/docrep/013/i1750e/i1750e.pdf .4امللحق  .5رقم  .الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة
Soto, D., Aguilar-Manjarrez, J. & Hishamunda, N. eds. 2008. Building an ecosystem approach to aquaculture. FAO/Universitat 
de les Illes Balears Expert Workshop. 7–11 May 2007, Palma de Mallorca, Spain. FAO Fisheries and Aquaculture 

Proceedings. No. 14. Rome, FAO. 2008. 221 pp. www.fao.org/3/a-i0339e.pdf. 

http://www.fao.org/fishery/topic/166351/en
http://www.fao.org/3/a-ad351e.pdf
ftp://ftp.fao.org/Fi/document/aquaculture/aq2010/Phuket_Consensus_13-12-2010.pdf
http://www.fao.org/cofi/30795-045b188b4c734e56986ed853cfb667a88.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/BlueGrowth_LR.pdf؛
http://www.fao.org/3/a-mk541e/mk541e02.pdf
http://www.fao.org/3/a-mk541e/mk541e02.pdf
http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/233765/
http://www.fao.org/docrep/013/i1750e/i1750e.pdf
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  اهلدركفاءة استخدام املوارد و 
  والتكيف  الصمودالقادرة على نظم تربية األحياء املائية 
 املوارد الوراثية وحفظهاباد  ت 
 سالسل القيمة العادلة واملنتجة 
 
عــدة بــذ  جهــود إضــافية ملعاجلــة  غــر أن تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة يف تربيــة األحيــاء املائيــة ســيتطلب أيضــاً  -27

 مبا يف ذلك:بارزة، حتديات مفاهيمية وعملية 
 

  التقـدم االقتصـادن مقابـل تقاسـم املنـافع  ،، مـثالً ةختلفـامل بـني أهـداف التنميـة املسـتدامةاملقايضة كيفية التعامل مع
 مع اجملتمعات احمللية؛دامات والص

  ًـــة أو حـــدود النمـــو، مـــثال ـــاء االنظـــر إىل  ،طبيعـــة القـــدرات البيئي ـــة األحي ملائيـــة باعتبارهـــا واحـــدة مـــن عديـــد مـــن تربي
علــى النمــو االقتصــادن باعتبــاره احملــرك األساســي للقضــاء علــى املتجــدد مســتخدمي املــوارد وامللــوثني مقابــل الكركيــز 

 .اهلدف ايف املسامهة يف حتقيق هذاملائية  األحياءتربية ستمر ت، مع توقع أن الفقر والتنمية البشرية
 تعقيـد تتطلـب اليـة دمـ  جهـود تنميـة تربيـة األحيـاء املائيـة يف سـياقات وعمليـات متزايـدة التكامل والتعقيـد، أن كيف

تيســر وتســوية املصــاو املتنوعــة، مثــل اجإدارة املتكاملــة للمنــاطق الســاحلية أو مســتجمعات امليــاه، والتنميــة الريفيــة 
الشـــباب عمالـــة ف وطـــأة الفقـــر، و ، وختفيـــفيمـــا بيـــنهم املتكاملـــة، ومنـــابر أصـــحاب املصـــلحة املتعـــددين والشـــراكات

 ، والشراكات بني القطاعني العام واخلا ، وما إىل ذلك؛ءوالنسا
  وتوافــق اآلراء بشــأن التنفيــذ الفعــا  لتقيــيم ورصــد األثــر البيئــي ذلــك التباحــث يتضــمن و  ني،البيئيــواالحــكراس التقيــيم

اليقـــني واملخـــاطر املرتبطـــة مبمارســـات تربيـــة عـــدم إدراك وكـــذلك  هـــارعاز جتمعـــات معمليـــات تربيـــة األحيـــاء املائيـــة و ل
واألمـراض احليوانيـة العـابرة للحـدود واسـتخدام جينيـاً لة استخدام األنواع الغريبة أو املعدّ نتيجة  ،مثالً  ،األحياء املائية

 وما إىل ذلك؛ ،مضادات امليكروبات وغرها من املواد الكيميائية
   إدارة مرنــة إىل و  أطــو  أجــالً يكونــان  لعمليــاتلجــدوى وختطــيط إىل ة ة، أن احلاجــيــتکيفظــم التخطــيط واجإدارة الن

قطـــاع للو  هـــامزارعملنـــاطق و  ةفـــرداملتربيـــة األحيـــاء املائيـــة وفعالـــة لـــألداء البيئـــي واالجتمـــاعي واالقتصـــادن مل سســـات 
 عاجلة القضايا والتغلب عليها؛تكون مصممة مل عموماً 

  االعـــكراف هبـــا ومحايتهـــا وضـــماهنا يف كثـــر مـــن احلـــاالت، مثـــل األمـــن  ينبغـــيحقـــوق اجإنســـان وحقـــوق العمـــل الـــيت
أعضـــاء وكـــذلك املائيـــة  األحيـــاءتربيـــة الشخصـــي والصـــحة واألمـــن الغـــذائي ومســـتوى املعيشـــة للعـــاملني يف مـــزارع 

اء عمــل و كــني املــرأة واملســاواة بــني اجلنســني وإلغــتربيــة األحيــاء املائيــة اجملتمعــات احملليــة الــيت تستضــيف عمليــات 
 اجلمعيات، وما إىل ذلك؛ تشكيلالسخرة وحرية عمل األطفا  و 

  ،الســلع عــن مبــا يف ذلــك الســلطات العامــة واهليئــات املســ ولة عــن تربيــة األحيــاء املائيــة و تنميــة قــدرات امل سســات
بطـات منتجـي تربيـة اجإدارة الساحلية املتكاملة( املرتبطة بكربية األحيـاء املائيـة ومنظمـات وراك( والعمليات )األرزّ ك)

تربيــة العاملــة يف اجــا   ومعاهــد وشــبكات البحــث والتطــوير )البــذور واألعــالف( األحيــاء املائيــة ومــوردن املــدخالت
 املستهلكني، وما إىل ذلك؛  عاتومجاتربية األحياء املائية مزارع ما  عومجاعات  األحياء املائية

  تربيـة األحيـاء املائيـة وضـمان حوكمـة آليات  تني مشاركة أصحاب املصلحة و كينهم اليت حتتاج إىل تعزيز هبدف و
 تربية األحياء املائية.طوير ختلف اجموعات املصاو املعنية بتملاملشاركة العادلة والشفافة والتشاور يف صنع القرار 
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 .هذه التحديات بحثلاً مفيداً إطار  والزراعة" "الرؤية املشكركة الستدامة األغذيةتوفر   -28
 

 رصد التقدم المحرز فا تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
 
الــيت وضــعت هــيكاًل  2030خطــة يف دور أساســي بــآليــة متابعــة واســتعراض تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة تقــوم   -29

عامليــاً جإعــداد التقــارير يشــمل مــدخالت علــى املســتويات احمللــي والــوطين واجإقليمــي ويصــل إىل ذروتــه يف املنتــدى السياســي 
عقــد برعايــة اجمللــس االقتصــادن واالجتمــاعي التــابع ي. ويضــطلع املنتــدى الــذن املعــين بــاألمن الغــذائي والتغذيــة الرفيــع املســتوى
ورصدها واستعراضها. واملنتدى اجتمـاع حكـومي دويل سـنون  2030س ولية اجإشراف على تنفيذ خطة عام لألمم املتحدة مب

 .17العمل لتسريع تنفيذ أهداف التنمية املستدامة الـ شد يقدم توجيهات وتوصيات وحيدد التقدم احملرز والتحديات وحي
 
وشاملة للتقدم احملرز على الصـعيدين الـوطين ودون  يشجع املنتدى الدو  األعضاء على إجراء استعراضات منتظمة -30

الوطين. ومن املتوقع أن تشارك البلدان يف االستعراضات الطوعية مرتني على األقل يف دورة السنوات اخلمس عشـرة. وتغـذن 
. و"هتــدف هــذه االستعراضــات الوطنيــة الطوعيــة التقييمــات واالستعراضــات الــيت يقــوم هبــا املنتــدى السياســي الرفيــع املســتوى

االستعراضــــات الوطنيــــة الطوعيــــة إىل تيســــر تبــــاد  التجــــارب، مبــــا يشــــمل النجاحــــات احملققــــة والتحــــديات املاثلــــة والــــدروس 
". وميكـــن للبلــدان اســتخدام م شـــرات أهــداف التنميـــة املســتدامة علـــى 2030بغيــة التعجيـــل بتنفيــذ خطـــة عــام ، املستخلصــة

والرصـــد ذن  الــوطين أهـــداف قابلــة للقيـــاس يف السياســات الوطنيــة والتخطـــيط املســتوين الــوطين ودون الـــوطين مرتبطــة بوضــع
 الصلة.

 
عـن التقـدم احملـرز،  باجإضافة إىل ذلك، يقدم األمني العام لألمم املتحدة إىل املنتدى السياسي الرفيع املسـتوى تقريـراً  -31

األمـني العـام السـنون الـذن يقدمـه تقريـر غطي هـذا ال. ويستعراض التقدم احملرزالإىل العمليات الدولية للرصد العاملي و  استناداً 
اللجنـة  وقـد كلفـت .القّيمـة"الوكـاالت "مع بـدعم مـن التقدم احملرز يف ضوء م شرات أهداف التنمية املستدامة العاملية اليت جت  

، للم شـرات الـيت قيـد التطـوير دورن اسـتعراضالقيـام بباعتماد م شرات أهداف التنميـة املسـتدامة و  اجإحصائية لألمم املتحدة
اً م شـر  231على  و ما اقكرحه فريق اخلرباء املشكرك بني الوكاالت املعين مب شرات أهداف التنمية املسـتدامة الـذن وضـع  ـو 

 .نيواقعي بتكلفة وجهد غاية 169لقياس التقدم احملرز يف حتقيق 
 
مــــن م شـــرات أهـــداف التنميــــة  21مســـ ولية حمـــددة عـــن  22قّيمــــةلـــدى منظمـــة األغذيـــة والزراعــــة بوصـــفها وكالـــة   -32

: القضـــاء علـــى اجلــوع وتـــوفر األمـــن 2الكركيـــز الرئيســي علـــى اهلــدف  مـــع-أهــداف 6و غايـــة 17 بــــ تتعلــق ،الكليـــةاملســتدامة 
أخـرى. سـتة الغذائي والتغذية احملّسنة وتعزيز الزراعة املستدامة. ومنظمة األغذيـة والزراعـة شـريك رئيسـي فيمـا يتعلـق مب شـرات 

 .2وترد قائمة كاملة يف امللحق 
 

                                                      
 22 Measuring up to the 2030 Agenda for Sustainable Development –FAO, 2017. FAO and the SDGs. Indicators 

(www.fao.org/3/a-i6919e.pdf). 
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لدو  امع  قةبالعال، 7-14 الغايةأن يف  ،2030صراحة مرة واحدة فقط يف خطة مذكورة تربية األحياء املائية  -33
أهداف التنمية  غاياتمن  35نحو لو  عظم أهداف التنمية املستدامة. غر أن ملأقل البلدان منوامع و  23اجلزرية الصغرة النامية

إىل صراحة حمددة هتدف كلية يف الوقت احلاضر، ال توجد م شرات  و تنمية تربية األحياء املائية. بمباشرة  صلة املستدامة
 غاياترصد م شرات لاجلهود املبذولة عرب  جيداً مغطاة كون تربية األحياء املائية تمع ذلك، قد تربية األحياء املائية. رصد 

اليت  هداف التنمية املستدامةالكلية أليف قائمة امل شرات و . فعالتربية األحياء املائية اليت ختص  املستدامةأهداف التنمية 
، 4-6أ، -5 ،5-2، 4-2، 3-2 للغايات شرات قد تغطي امل(، 2نظمة األغذية والزراعة )امللحق املنوطة مبوصاية تغطيها ال

يف شاكل بفعل امل حمدوداً يف الوقت احلاضر كون ياملستوى العاملي قد على لرصد اتربية األحياء املائية، رغم أن  14-7
 منهجية حمددة.إىل  تقاراالفالبيانات و 

 
 صحا  المصلحة فا تربية األحياء المائيةألللبلدان و  والزراعة ذيةاألغدعم منظمة 

 
ترابطهــا، ســيكون التنســيق واجإدمــاج االســكراتيجي لطبيعــة املتعــددة األبعــاد ألهــداف التنميــة املســتدامة وإىل ل نظــراً   -34
تحقيـــق تغـــّرات دائمـــة وبنّـــاءة يف لهـــداف ضـــروريني ذه األمّتصـــلة هبـــ غايـــاتعـــّدة تتنـــاو  التنفيـــذ الـــيت جلهـــود سياســـات و لل

نظمـــة مبـــا أن رؤيـــة املو املشـــاركة وااللتزامـــات بالعمـــل علـــى املســـتويات احمللـــي والقطـــرن والـــدويل. يف السياســـات وامل سســـات و 
القصـــوى علـــى حـــّد ســـواء، ونظـــراً إىل األولويـــة الكوكـــب احتياجـــات النـــاس و يتنـــاوالن  24وهنجهـــا لألغذيـــة والزراعـــة املســـتدامة
 .كلها  أهداف التنمية املستدامةعرب  غايات  ، سيغطي الدعم 2030املسندة لألغذية والزراعة يف خطة 

 
لــــديها مــــع أهــــداف التنميــــة  ةف االســــكراتيجياهــــدنتــــائ  األبالفعــــل إطــــار والزراعــــة  ذيــــةاألغلقــــد واءمــــت منظمــــة  -35

. ومــن املتوقــع مــن املنظمــة بصــفتها منظمــة معرفــة غاياهتــاحتقيــق ة علــى الــفعّ مســاعدة ملســاعدة الــدو  األعضــاء  25املســتدامة
داد الوطنيــة وإعــ الغايــاترشــاد لتحديــد اجإمــن مجلــة أمــور أخــرى،  ،جهــود الــدعم الفــين الــيت ستتضــمنأن تقــود متخصصــة 

آليــات ومبــا أن  .أفضــلوازنــة الســتثمارات العامــة واملوتنفيــذ لتصــميم ســعياً إىل االســكراتيجيات والسياســات واحلوكمــة الرشــيدة 
ذلــك، مــا إىل و  ،التمويــل ووســائل التنفيــذ تســتهدف الشــراكات ومصــادر التمويــل املتعــددة والتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب

 :إىلاً على وجه اخلصو  أيضكما ستعمد   28 ،27 ،26 ،وتنمية القدرات الفين على الدعوة والدعم مةسكركز املنظ
 

   االســـتمرار يف رفــــع مســـتوى وعــــي امل سســـات الدوليــــة والشــــركاء الـــوطنيني يف اجلهــــات احلكوميـــة والقطــــاع اخلــــا
يف تربيــة  تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامةعلــى لتعــاون اوفــر  املنظمــة الرئيســية رســائل لومنظمــات اجملتمــع املــدي 

 األحياء املائية؛

                                                      
لصغرة النامية يف املندوبون مدعوون حلضور اجتماع خا  عن تربية األحياء املائية يف الدو  اجلزرية الصغرة النامية: فر  النمو األزرق للدو  اجلزرية ا  23

 .(COFI: AQ / IX / 2017/8)ظّل تغّر املنا  
 ./pdfai3940-ahttp://www.fao.org/3.  بناء رؤية مشكركة الستدامة األغذية والزراعة  24
راجــع واخلطــوط العريضــة للخطــة املتوســطة األجــل للفــكرة  .2016منظمــة األغذيــة والزراعــة.   25

 
بعــد  الــدورة اخلامســة. 2021-2018اجإطــار االســكراتيجي امل

 .CL155 / 3، www.fao.org/3/a-mr830a.pdf. الوثيقة 2016جمللس املنظمة. ديسمرب/كانون األو   املائة
 .pdfai5499-www.fao.org/3/a.. 2030التنمية املستدامة لعام  عامالن أساسيان لتحقيق جدو  أعما  -األغذية والزراعة  26
  i4997e.pdf  -www.fao.org/3/a؛ 17 الـ. منظمة األغذية والزراعة وأهداف التنمية املستدامة 2015منظمة األغذية والزراعة.  27
28  n/goals/e-development-www.fao.org/sustainable. 
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 كربية األحياء املائية؛بذات الصلة  تسليط الضوء على الروابط بني عمل املنظمة وأهداف التنمية املستدامة 
  املتعلقــة تعــددة أصــحاب املصــاو املتربيــة األحيــاء املائيــة يف العمليــات الوطنيــة يف تعزيــز مشــاركة أصــحاب املصــلحة

 ؛املائية ياءكربية األحات الصلة بأهداف التنمية املستدامة ذب
  تنفيــذ أهــداف التنميـــة  علــىعلــى عمــل املنظمــة الطالعهـــا االخنــراط بنشــاط مــع وســائل اجإعــالم الوطنيــة والدوليــة

 املستدامة يف تربية األحياء املائية؛
  ؛ألحياء املائيةوتنمية تربية ا أهداف التنمية املستدامةبحتديد الشركاء احملتملني يف تعبئة املوارد املتعلقة 
  يف  قضـايا أهـداف التنميـة املسـتدامةمـا يتعلـق بلجهات الفاعلة الرئيسية فيلوالتدريب  اتالقدر حتديد أنشطة تطوير

 هـداف التنميـة املسـتدامةووضع التقارير ألمثل اختيار واستخدام م شرات الرصد اجإحصائي كتربية األحياء املائية،  
 املائية؛كربية األحياء بذات الصلة 

 يف أهـــداف التنميـــة  (-مبـــا يف ذلـــك تربيـــة األحيـــاء املائيـــة-األغذيـــة والزراعـــة )بـــني روابط علـــى تعيـــني الـــســـاعدة امل
 ؛املعين أولويات البلدوبني املستدامة 

  لوطنيــة لكربيـــة ايف صـــنع وختطــيط السياســـات  تعمــيم رســـائل أهــداف التنميـــة املســتدامةالراميـــة إىل هــود اجلمســاعدة
 ئيـةاملاكربية األحياء لأهداف التنمية املستدامة يف التخطيط الوطين إدراج ومنها على وجه اخلصو   ،املائيةاألحياء 

 يف القضايا املتعلقة باألمن الغذائي وكفاءة استخدام املوارد والتنمية الريفية املستدامة؛
 ألولويــات أهــداف التنميــة املســتدامة الوطنيــة لكربيــة األحيــاء املائيــة،  وفقــاً  29أطــر الرباجــة القطريــة للمنظمــة حتــديث

مبـــا يف ذلــــك  30،ستوضـــع يف القريـــب الـــيت اجإمنائيـــةبـــارز يف إعـــداد أطـــر األمـــم املتحــــدة للمســـاعدة القيـــام بـــدور و 
بفعاليــة يف  ةمهســااملكربيــة األحيــاء املائيــة هبــدف حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ذات الصــلة، و اخلاصــة بولويــات األ

تربيــة أولويــات واحتياجــات الــيت ترّكــز علــى أو العمليــات  31ةفــرق األمــم املتحــدة القطريــالتابعــة لاجموعــات العمــل 
 األحياء املائية.

 
تقــع اجإدارة املســتدامة ملــوارد مصــايد األمســاك وتربيــة األحيــاء املائيــة وســبل عــي  اجملتمعــات الــيت تعتمــد علــى الصــيد  -36

وتشــدد أنشــطة النمــو  32،33.والزراعــة ذيــةاألغ األمســاك وجتهيزهــا يف صــلب مبــادرة النمــو األزرق الــيت أطلقتهــا منظمــةوتربيــة 
تربية األحياء املائية؛ وعلى تعزيز سبل العـي  املسـتدامة يف األزرق على هن  النظام اجإيكولوجي يف مصايد األمساك الطبيعية و 

الـتمكن ؛ وعلـى ة النطـاق وتربيـة األحيـاء املائيـةتنميـة مصـايد األمسـاك الصـغر دعـم تقـدير و جملتمعات الصيد الساحلية؛ وعلى 
 التجارة واألسواق واحلماية االجتماعية وشروط العمل الالئق على امتداد سلسلة القيمة اخلاصة باألمساك.من العاد  

 

                                                      
 .ftp://ftp.fao.org/OSD/CPF/NMTPF%20guidelines/FactSheetAboutCPF.pdf إطار الرباجة القطرية للمنظمة:  29
30  44pUNDG, 2017. United Nations Development Assistance Framework Guidance. United Nations Development Group.  .

https://undg.org/about/un-country-level/. 

 .l/leve-country-https://undg.org/about/un فرق األمم املتحدة القطرية:  31
 . حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل. املسامهة يف األمن الغذائي والتغذية.2016منظمة األغذية والزراعة.   32
 www.fao.org/3/a-i5555e.pdf . 

 .COFI/2016/Inf.20، أهداف التنمية املستدامة ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية. 2030. خطة 2016منظمة األغذية والزراعة.  33
www.fao.org/3/a-mq652e.pdf. 
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ايد األمساك وتربيـة األحيـاء املائيـة صحاب املصلحة احلكوميني وغر احلكوميني املعنيني مبصألسيكون من الضرورن  -37
، وأن يعـززوا التوعيـة والعمـل علـى تتضـمنهاالـيت املتعـددة أهـداف التنميـة املسـتدامة علـى و  2030على معرفـة خطـة أن يتوفروا 

تيســـر التغيـــر الفعـــا  لوتركـــز اجلهـــود علـــى إجـــراءات أكثـــر تكـــاماًل وأفضـــل تنســـيقاً وتوجيهـــاً  2030حتقيقهـــا. وترشـــد خطـــة 
، 2030خلطــة تبنيهــا ودعمهــا . ويف ةتــزداد تعقيــداً وصــعوب تنميــة اجتماعيــة واقتصــادية ومنــو مســتدامســياقات والتحســينات يف 

أهـــداف التنميـــة  غايـــاتستســـاعد تـــدابر ووســـائل تنفيـــذ هنـــ  النمـــو األزرق احملليـــة والوطنيـــة واجإقليميـــة والدوليـــة علـــى حتقيـــق 
منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة يف البلـــدان ويـــوفر عمـــل ة مبصـــايد األمســـاك وتربيـــة احليـــاء املائيـــة بطريقـــة متكاملـــة. املســـتدامة اخلاصـــ

العـابرة للقطاعـات الطبيعـة اليت تأخذ باالعتبـار التقنية لدعم اسكراتيجيات وبرام  صنع القرار وتنمية القدرات األدلة واملناطق 
 .للتنمية املستدامة

 
لنظر يف كيفية إدخا  أهـداف التنميـة املسـتدامة اد ملديرن تربية األحياء املائية وصانعي السياسات سيكون من املفي -38

ســياق ختطــيط وإدارة تنميــة تربيــة األحيــاء املائيــة. يف  2030خطــة  34واخلطــوات الــيت ينبغــي اختاذهــا مــن أجــل تيســر تعمــيم
مسـتوى الـوطين والقطـاعي و  نياألحيـاء املائيـة وإدارهتـا علـى املسـتويكركز على التخطيط لتنمية تربيـة أن تتعميم الهود وميكن جل

واجملتمعـــات احملليـــة وعمـــا  املـــزارع  والقـــائمني بـــالتجهيزنتجـــني واملـــوردين واملشـــكرين املشـــمل تأصـــحاب املصـــلحة، وينبغـــي أن 
 .العامة ذات الصلة ومنظمات اجملتمع املديوامل سسات واملستهلكني، وما إىل ذلك، والسلطات 

 
ال ســــّيما جهــــود تقويــــة البيئــــة السياســــاتية والكرتيبــــات و علــــى جهــــود تطــــوير القــــدرات، تشــــدد  2030خطــــة مبــــا أن  -39

امل سسـاتية والعمليـات التعاونيـة ستسـاعد مبـادرة النمـو األزرق علـى  كـني اجتمعـات الصـيد وتربيـة األحيـاء املائيـة ومنظمــات 
يف العديـــد مـــن احلـــاالت، سيســـتلزم تطـــوير احللـــو  و ة البحريـــة واهليئـــات العامـــة. اجملتمـــع املـــدي والفـــاعلني يف سلســـلة األغذيـــ

م سسات من خارج القطاع مع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية التفاعل مع أصحاب املصلحة و اليت جتاهبها للتحديات 
والعمليـات الـيت سـت دن  تاعالالتفـ همثـل هـذ 2030واحلصـو  علـى دعمهـم. وتشـجع خطـة عـام هـ الء مجيعـاً  والتعاون مع

 متعددة ألهداف التنمية املستدامة. غاياتوأفضل تنسيقاً ألهنا تعاجل اشتمالية إىل مبادرات أكثر تكاماًل وفعالية و 
 
وبــالفر  املتاحـــة لتحقيـــق  احملليـــة تقــر مبـــادرة النمــو األزرق باحلاجـــة إىل إشــراك القطـــاع اخلــا  و كـــني اجملتمعــات -40

اجإنتــاج واجملتمعــات احملليــة يات تشــاورية مبتكــرة تيّســر العمليــات التحّوليــة علــى مســتو منصــات هتــدف إىل تــأمني هــي ذلــك، و 
نشــطة يف الــكروي  ألبنــاء الشــراكات وتعزيــز مشــاركة أصــحاب املصــلحة أمهيــة كــربى يف التقــدم والنجــاح لو  .وسالســل القيمــة
 مكرابطة متصلة بأهداف التنمية املستدامة.أخرى حمددة و  اتلغايدعماً  فعاالً تنفيذاً تنفيذها يف النمو األزرق و 

 
والزراعـة  ذيـةاألغستواصـل منظمـة دامة يف تربيـة األحيـاء املائيـة، ساعدة األعضاء علـى تنفيـذ أهـداف التنميـة املسـتمل -41

رف اواملعــ اتالسياســعــرب تقــدم املشــورة املعياريــة والتوجيــه الفــين بتــوفر ومبــادرة النمــو األزرق تقــدم الــدعم لتنميــة القــدرات 
القطـرن واحمللـي. وهنـاك  توينيعلـى املسـاملنتجات، وكذلك من خال  تدخالت مشروع املساعدة الفنيـة املباشـرة و واملعلومات 

                                                      
دليل مرجعي لفرق األمم املتحدة القطرية )حتديث  .2030. تعميم خطة التنمية املستدامة لعام UNDG .2017اجموعة األمم املتحدة اجإمنائية   34

 صفحة. 137اجموعة األمم املتحدة اجإمنائية. مارس/آذار(. 
https://undg.org/wp-content/uploads/2017/03/UNDG-Mainstreaming-the-2030-Agenda-Reference-Guide-2017.pdf 

https://undg.org/document/mainstreaming-the-2030-agenda-for-sustainable-development-reference-guide-for-un-country-

teams. 

https://undg.org/wp-content/uploads/2017/03/UNDG-Mainstreaming-the-2030-Agenda-Reference-Guide-2017.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2017/03/UNDG-Mainstreaming-the-2030-Agenda-Reference-Guide-2017.pdf
https://undg.org/document/mainstreaming-the-2030-agenda-for-sustainable-development-reference-guide-for-un-country-teams
https://undg.org/document/mainstreaming-the-2030-agenda-for-sustainable-development-reference-guide-for-un-country-teams
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كثـر األاجإجراءات نطون عليها اليت تاجموعة واسعة من األنشطة اليت تعاجل التحديات املعقدة ستمر يف املستقبل تبالفعل وس
 مثل:  منالً اعمأتغطي هي ، و تربية األحياء املائية املستدامةلتنمية اً فضل تنسيقاألو  ةاشتماليو  تكامالً 

 
  عنهــا علــى الصــعيد ووضــع التقــارير ألحيــاء املائيــة لاملســتدامة كربيــة الم شــرات مفيــدة حمتملــة لرصــد حــو  إرشــادات

 35؛الوطين
  رصـد يف لتقدم احملرز يف تنفيذ مدونة السلوك بشـأن الصـيد الرشـيد يف تربيـة األحيـاء املائيـة ا مسوحاستخدام إمكان

 ؛أهداف التنمية املستدامةومتابعة ومراجعة 
  باســـتخدام هنـــ  النظـــام  هـــاوإدارة مناطق هـــاكربيـــة األحيـــاء املائيـــة واختيـــار مواقعالتصـــنيف النطـــاقي لمشـــورة بشـــأن

  36،37املائية؛ اجإيكولوجي يف تربية األحياء
  38.يكولوجي لكربية األحياء املائيةختطيط وإدارة تنفيذ هن  النظام اجإحو  إرشادات 
 42 ،41 ،40، 39؛وضع اسكراتيجيات وطنية يف اجا  صحة احليوانات املائية واألمن البيولوجيفيما خيص  اتتوجيه 
 صـــحة احليوانـــات يف اجـــا  نظمـــة علـــى األداء والقـــدرة الـــذن طورتـــه املإجـــراء التقيـــيم الـــذايت فيمـــا خيـــص  اتتوجيهـــ

 43؛املائية

                                                      
نوفمرب/تشرين  7-5، إيطاليا، جاييتا. تقرير حلقة عمل اخلرباء يف املنظمة بشأن تقييم أداء القطاع الزراعي ورصده، 2014منظمة األغذية والزراعة.   35

 .R1063 .http://www.fao.org/3/a-i3539e.pdf. تقرير املنظمة عن مصايد األمساك وتربية األحياء املائّية رقم 2012الثاي 
 Bondad-Reantaso M.G. & Prein, M. eds. 2010. Measuring the contribution of small-scale aquaculture: an assessment. FAOو 

Fisheries and Aquaculture Technical Paper. No. 534.. www.fao.org/docrep/012/i1138e/i1138e.pdf.  
36  Brummett, R. 2017. Aquaculture zoning, site selection and area management under the  Manjarrez, J., Soto, D. &-Aguilar

ecosystem approach to aquaculture. A handbook. Report ACS18071. Rome, FAO, and World Bank Group, Washington, DC. 

62 pp. (www.fao.org/3/a-i6834e.pdf .)Aquaculture zoning, site selection and area management under the ecosystem approach 

i5004e.pdf-to aquaculture. Policy brief. Rome, FAO. (www.fao.org/3/a. 
. تقرير عن حلقة العمل اليت عقدهتا املنظمة حو  إطالق مبادرة النمو األزرق وتنفيذ هن  النظام اجإيكولوجي لكربية 2016منظمة األغذية والزراعة.   37

ح . روما، إيطاليا )متا 1145املنظمة عن مصايد األمساك وتربية األحياء املائّية رقم  . تقرير2015يوليو/ وز  31-27األحياء املائية يف كينيا، مومباسا، كينيا، 
 (.www.fao.org/3/a-i5997a.pdf أيضا على

اخلطوط التوجيهية التقنية للمنظمة . هن  النظم اجإيكولوجية يف تربية األحياء املائية. 4. تطوير تربية األحياء املائية رقم 2010منظمة األغذية والزراعة.   38
 .www.fao.org/docrep/013/i1750e/i1750e.pdf .4 الضميمة 5بشأن الصيد الرشيد رقم 

Soto, D., Aguilar-Manjarrez, J. & Hishamunda, N. eds. 2008. Building an ecosystem approach to aquaculture. FAO/Universitat 
de les Illes Balears Expert Workshop. 7–11 May 2007, Palma de Mallorca, Spain. FAO Fisheries and Aquaculture Proceedings. 

No. 14. Rome, FAO. 2008. 221p. 
توجيهيــة الفنيــة . اجإدارة الصــحية للتحــرك الرشــيد للحيوانــات املائيــة احليــة. اخلطــوط ال2. تنميــة تربيــة األحيــاء املائيــة رقــم 2007منظمــة األغذيــة والزراعــة.   39

 .(www.fao.org/3/a-a1108e.pdfاألغذية والزراعة )متاح على:  منظمة. روما، 2 امللحق 5للصيد الرشيد رقم 
40  Subasinghe, R.P., McGladdery, S.E. & Hill, B.J. eds. 2007. Surveillance and zoning for aquatic animal diseases. FAO Fisheries

Technical Paper. No. 451. Rome, FAO. 2004. 73 pp. 
41 Reantaso, M.G. & Subasinghe, R.P. 2008. Procedures for the quarantine of live aquatic animals: a -Arthur, J.R., Bondad

manual. FAO Fisheries Technical Paper. No. 502. Rome, FAO. 2008. 74 pp. 
42  , F.C., Subasinghe, R.P. & McGladdery, S.E. 2005. Preparedness and response to aquatic animal health Arthur, J.R., Baldock

emergencies in Asia: guidelines. FAO Fisheries Technical Paper. No. 486. Rome, FAO. 2005. 40 pp. 
. تقرير حلقة العمل الفنية اجإقليمية بشأن صحة احليوانات املائية، جدة، اململكة 2009اهليئة اجإقليمية ملصايد األمساك التابعة ملنظمة األغذية والزراعة. 43

  صفحة. 119 منظمة األغذية والزراعة. .روما .876. وتقرير تربية األحياء املائية رقم 2008أبريل/نيسان  10-6العربية السعودية، 

http://www.fao.org/3/a-i3539e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6834e.pdf
http://www.fao.org/docrep/013/i1750e/i1750e.pdf
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 2016ضادات امليكروبات ملقاومة اململنظمة بشأن اليت طورهتا اذ خطة العمل العاملية ـــــتنفيفيما خيص  اتــــــــتوجيه-
 45 ،44؛2020

  بيئـة صــحية، اء، صـحأنـاس أ -"عـامل واحـد، صـحة واحـدة" برنـام مصـايد األمسـاك وتربيـة األحيـاء املائيـة يف إدراج
 ؛تتمتع بالصحةحيوانات 

  مشاريع ، وكذلك على تنفيذ تنمية تربية األحياء املائية الوطنيةوخطط واسكراتيجيات مساعدة على وضع سياسات
 ؛يف زامبيامثاًل ألحياء املائية، لستدامة املكربية يف الاالستثمار 

 الصــادرة عــن  "شــهادات تربيــة األحيــاء املائيــةملــنح اخلطــوط التوجيهيــة الفنيــة "أن تنفيــذ مشــورة وتنميــة قــدرات بشــ
 47؛لمبادرة العاملية بشأن استدامة األغذية البحريةألداة املعيارية لرفع درجة الوعي لو  46والزراعة، ذيةاألغ منظمة

 الشراكات بني القطاعني العام واخلا  والزراعة التعاقدية يف تربية األحياء املائية؛ اتاستعراض 
 اســــتزراع مــــع املتكاملــــة ألرّز ازراعــــة لتوســــيع لمــــزارعني امليدانيــــة لاملــــدارس و مبــــا يف ذلــــك اجإرشــــاد  ،تنميــــة القــــدرات

 48األمساك؛
  49تربية األحياء املائية؛اجا  تيسر توظيف الشباب يف 
 50النوع االجتماعي يف تربية األحياء املائية؛مراعاة  تعميم 
 .51 كني حوارات أصحاب املصلحة بشأن العمل الالئق يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 
 
بطريقـة متكاملـة يف التصـدن مبـدى اخنراطهـا قـدرات البلـدان و ب اً وثيقـارتباطـاً هـداف التنميـة املسـتدامة يرتبط حتقيق أ -42

علـى املسـتوى الفـين،  ،والزراعـة غذيـةاألدعم هذا التوجه، وضعت منظمة ولللتحديات املعقدة للتنمية املستدامة. ومتماسكة 
ومصـــايد األمســـاك وتربيـــة احلراجـــة حتقيـــق التنميـــة املســـتدامة يف اجـــاالت الزراعـــة و الراميـــة إىل لتعبئـــة اجلهـــود  وهنجـــاً  عامـــاً  إطـــاراً 

اليــات املتعلـق ب 5بـدأ امل، وخاصــة "ألغذيـة والزراعـةالســتدامة االرؤيـة املشـكركة وميكـن لـــ ". 2030خطـة  يــةروحباألحيـاء املائيـة 
ن بكربيــة األحيــاء املائيـــة و ، وأصــحاب املصــلحة املعنيــتربيــة األحيـــاء املائيــةوإدارة أن تــوفر إرشــادات مفيــدة لتخطــيط ة كمــو احل

                                                      
 .i5996e.pdf-www.fao.org/3/a. 2020-2016خطة العمل العاملية ملنظمة األغذية والزراعة بشأن مقاومة مضادات امليكروبات 44
45 Reantaso, M.G., Arthur, J.R. & Subasinghe, R.P. eds. 2012. Improving biosecurity through prudent and responsible -Bondad

use of veterinary medicines in aquatic food production. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper. No. 547. FAO. 207 pp. 
 . اخلطوط التوجيهية الفنية للمنظمة جإصدار الشهادات يف اجا  تربية األحياء املائية.2011منظمة األغذية والزراعة.   46
 www.fao.org/3/a-i2296t.pdf. 

sheet-fact-Tool-09-07-Tool/2016-Benchmarking-http://ourgssi.org/assets/GSSI- .األداة املعيارية العاملية اخلاصة باملبادرة العاملية  47

web.pdf; www.fao.org/in-action/globefish/news-events/details-news/en/c/338120/. 
48 South Cooperation. -how. South-Systems. Tapping ancient Chinese knowFish -Up Integrated Rice-FAO. Scaling

www.fao.org/3/a-i4289e.pdf. 
 . تربية األحياء املائية وتوظيف الشباب يف أفريقيا،2016. منظمة األغذية والزراعة  49
  www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/217122انظر أيضاً: ؛ 

FAN (no.55): Section on Aquaculture updates by region: Sub-Saharan Africa. www.fao.org/3/a-c0382e.pdf. 
 50 taking and planning exercise.-Mainstreaming gender in fisheries and aquaculture: A stockFAO. 2013.  

 www.fao.org/3/a-i3184e.pdf.  
 51 FAO Blue Growth blog. 2016. Exploring solutions to promote decent work in fisheries and aquaculture.

www.fao.org/blogs/blue-growth-blog/exploring-solutions-to-promote-decent-work-in-fisheries-and-aquaculture/en/; Scoping 

study: www.fao.org/3/a-i5980e.pdf . 

http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/217122؛
http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/217122؛
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، 2030اليت حتكـم التحـو   ـو اسـتدامة األغذيـة والزراعـة يف إطـار خطـة  52إىل النظر يف العناصر الرئيسية ونستدامة مدعو امل
 وهي:

 
 امللكية والقيادة القطريتان  (1)
 لقطاعات واتساق السياساتل ةبر اعالالنه  املتكاملة  (2)
 هن  أصحاب املصلحة املتعددين والشراكات (3)
 واخلا منها  العام ،االستثمارات مواءمة (4)
 الكركيز على اجإجراءات ذات النتائ  القابلة للقياس (5)
 

للجنــة الفرعيــة املختصــة بكربيــة األحيــاء املائيــة التابعــة لتنظــر فيهمــا ا " وهنجهــاشــكركةاملرؤيــة لـــ "الاجإطــار اجلــامع ي قــّدم  -43
يف اً  اســكأكثــر فعــل و أتشــجيع اختــاذ إجــراءات بقصــد املنظمــة(  للجنــة مصــايد األمســاك )وكــذلك اللجــان الفنيــة األخــرى يف

 .2030خطة تربية األحياء املائية وعرب القطاعات الزراعية األخرى يف تنفيذ 
 

  

                                                      
ة ــــن للجنو ة والعشر ـــــ(. الدورة اخلامسmr022e.pdf-www.fao.org/3/a) 2030ة وخطة التنمية املستدامة لعام ـــــــالزراع: COAG/2016/4ة ـــــالوثيق  52

 ( 2016الزراعة )
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 أهداف التنمية المستدامة فا ألحياء المائية لالمستدامة تربية الومبادرات  ات: مساهمة توجيه1الملحق 
 

 

الســـلوك  مدونــة هدف التنمية المستدامة
بشــــــين الصــــــيد 

 الرشيد

 

الخطـــــــــــــــــــــــــــــوط 
التوجيهية التقنيـة 
لمدونـــة الســـلوك 
بشــــــــين الصــــــــيد 

 الرشيد

 

إعالن بانكوك 
 وفوكيت

مبـــادرة النمـــو األزر  
)بمـــا فـــا ذلـــ  نهـــج 
النظـــــام اويكولـــــوجا 
فـــــــــا إدارة مصـــــــــايد 
األســــــــــــــــــــــــــماك/تربية 

 (53األحياء المائية

القضـــــاء علـــــى الفقـــــر جبميـــــع أشـــــكاله يف كـــــل  1
 مكان

ـــــوفر األمـــــن الغـــــذائي  2     القضـــــاء علـــــى اجلـــــوع وت
 والتغذية احملّسنة وتعزيز الزراعة املستدامة 

ــــــع بأمنــــــاط عــــــي  صــــــحية  3     ــــــع اجلمي ضــــــمان  ّت
 وبالرفاهية يف مجيع األعمار 

ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميـع  4    
  وتعزيز فر  التعّلم مدى احلياة للجميع

املساواة بني اجلنسني و كـني كـل النسـاء حتقيق  5    
 والفتيات

 ضمان توافر املياه والصرف الصحي للجميع  6    
ضـــمان حصـــو  اجلميـــع بتكلفـــة ميســـورة علـــى  7    

 خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة واملستدامة 
تعزيـــــــز النمـــــــو االقتصـــــــادن املطـــــــرد والشـــــــامل   8    
للجميــع واملســتدام، والعمالــة الكاملــة واملنتجــة، 

 وتوفر العمل الالئق للجميع 
إقامـــة بـــىن حتتيـــة قـــادرة علـــى الصـــمود، وحتفيـــز  9    
التصــنيع الشــامل للجميــع واملســتدام، وتشــجيع 

 االبتكار 
    

                                                      
 .هن  النظام اجإيكولوجي يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية   53
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احلــد مــن انعــدام املســاواة داخــل البلــدان وفيمــا  10
 بينها 

جعـــــــل املـــــــدن واملســـــــتوطنات البشـــــــرية شـــــــاملة  11    
 للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة 

 ضمان وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة  12    
اختـــاذ إجـــراءات عاجلـــة للتصـــدن لتغـــر املنـــا   13    

 وآثاره
حفــــــ  احمليطــــــات والبحــــــار واملــــــوارد البحريــــــة   14    
واستخدامها على  ـو مسـتدام لتحقيـق التنميـة 

 املستدامة 
وتعزيـز  وإحيائهامحاية النظم اجإيكولوجية الربية  15    
اسـتخدامها علــى  ـو مســتدام، وإدارة الغابــات 
على  و مسـتدام، ومكافحـة التصـحر، ووقـف 
تدهور األراضي وعكس مساره، ووقـف فقـدان 

 التنوع البيولوجي 
تشـــــجيع وجـــــود اجملتمعـــــات الســـــلمية الشـــــاملة  16    

للتنميـــــــة املســـــــتدامة، وتـــــــوفر اً للجميــــــع حتقيقـــــــ
ــــــة اللجــــــوء إىل القضــــــاء  أمــــــام اجلميــــــع، إمكاني

والقيــام علــى مجيــع املســتويات ببنــاء م سســات 
 فعالة خاضعة للمساءلة.

تعزيــز وســائل التنفيــذ وتنشــيط الشــراكة العامليــة  17    
 من أجل التنمية املستدامة 
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 "القّيمــة"الوكالــة بــين تكــون منظمــة األغذيــة والزراعــة ُعهــد ل: مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة التــا 2الملحــق 
 54يهالع
 

 المؤشر هدف التنمية المستدامة غاية  الغايةرقم 

القضاء على اجلوع وضـمان حصـو  اجلميـع، ، 2030حبلو  عام  2-1
وال ســيما الفقــراء والفئــات الضــعيفة، مبــن فــيهم الرّضــع، علــى مــا 

  .يكفيهم من الغذاء املأمون واملغّذن طوا  العام

  انتشار نقص التغذيةمعد   2-1-1

معــــــــد  انتشــــــــار انعــــــــدام األمــــــــن  2-1-2
الغـــــــــــذائي املتوســـــــــــط أو الشـــــــــــديد وســـــــــــط 
الســــكان، اســــتنادا إىل مقيــــاس املعانــــاة مــــن 
انعـــدام األمــــن الغــــذائي املعانــــاة مــــن انعــــدام 

 األمن الغذائي

مضــــاعفة اجإنتاجيــــة الزراعيــــة ودخــــل صــــغار ، 2030حبلــــو  عــــام  2-3
الشــــعوب األصـــــلية منتجــــي األغذيــــة، وال ســـــيما النســــاء وأفـــــراد 

واملزارعــون األســريون والرعــاة والصــيادون، مبــا يف ذلــك مــن خــال  
ضــمان املســاواة يف حصــوهلم علــى األراضــي وعلــى مــوارد اجإنتــاج 
األخـــــــرى واملـــــــدخالت واملعـــــــارف واخلـــــــدمات املاليـــــــة وإمكانيـــــــة 
وصــــوهلم إىل األســــواق وحصــــوهلم علــــى الفــــر  لتحقيــــق قيمـــــة 

 .ر زراعيةمضافة وحصوهلم على فر  عمل غ

حجـــم اجإنتـــاج لكـــل وحـــدة عمـــل 2-3-1
ــــــــــــــــات حجــــــــــــــــم امل سســــــــــــــــة  حســــــــــــــــب فئ

 الزراعية/الرعوية/احلرجية 

متوســــط إيــــرادات صــــغار منتجــــي  2-3-2
األغذيــة، حبســب اجلــنس ومكــانتهم كــأفراد 

  من الشعوب األصلية

ضــمان وجــود نظــم إنتــاج غــذائي مســتدامة، ، 2030عــام حبلــو   2-4
متينـــــــة تـــــــ دن إىل زيـــــــادة اجإنتاجيـــــــة وتنفيـــــــذ ممارســـــــات زراعيـــــــة 

واحملاصــــيل، وتســــاعد علــــى احلفــــاع علــــى الــــنظم اجإيكولوجيــــة، 
وتعزز القدرة على التكّيف مـع تغـر املنـا  وعلـى مواجهـة أحـوا  
الطقــــس الشــــديدة وحــــاالت اجلفــــاف والفيضــــانات وغرهــــا مــــن 

  .نوعية األراضي والكربةاً الكوارث، وحتسِّن تدرجيي

حة الزراعيــة املخصصــة نســبة املســا 2-4-1
 للزراعة املنتجة واملستدامة 

احلفــاع علــى التنــوع اجليــين للبــذور والنباتــات ، 2020عــام حبلــو   2-5
املزروعــة واحليوانــات األليفــة ومــا يتصــل هبــا مــن األنــواع الربيــة، مبــا 
يف ذلـــك مـــن خـــال  بنـــوك البـــذور والنباتـــات املتنّوعـــة الـــيت ت ـــدار 
إدارة ســـليمة علـــى كـــل مـــن الصـــعيد الـــوطين واجإقليمـــي والـــدويل، 

اشـــئة عــــن اســــتخدام وضـــمان الوصــــو  إليهـــا وتقاســــم املنــــافع الن
املوارد اجلينية وما يّتصل هبا مـن معـارف تقليديـة بعـد  وإنصـاف 

ــــــــــة  2-5-1 عــــــــــدد املــــــــــوارد اجلينيــــــــــة النباتي
واحليوانيـــــة لألغذيــــــة والزراعــــــة املضــــــمونة يف 
ـــــــى املـــــــدى املتوســـــــط أو  مرافـــــــق حفـــــــ  عل

 الطويل

ــــــــة نســــــــبة ا 2-5-2 ــــــــيت لســــــــالالت احمللي ال
نف علــى أهنــا معرضــة للخطــر، أو غــر تصــ

                                                      
54 Measuring up to the 2030 Agenda for Sustainable Development  –FAO, 2017. FAO and the SDGs. Indicators 

(www.fao.org/3/a-i6919e.pdf). 
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معرضة للخطر، أو تقف عنـد مسـتوى غـر   .على النحو املتفق عليه دوليا
 معروف خلطر انقراضها

زيــادة االســتثمار، مبــا يف ذلــك عــن طريــق التعــاون الــدويل املعــّزز،  أ-2
يف البىن التحتية الريفية، ويف البحوث الزراعيـة وخـدمات اجإرشـاد 

احليوانيـة والنباتيـة  الزراعي، ويف تطوير التكنولوجيا وبنوك اجلينـات
مــــن أجــــل تعزيــــز القــــدرة اجإنتاجيــــة الزراعيــــة يف البلــــدان الناميــــة، 

 .سيما يف أقل البلدان منوا وال

م شـــــر التوجـــــه الزراعـــــي للنفقـــــات  1-أ-2
 احلكومية

اعتمــــاد تـــــدابر لضـــــمان ســـــالمة أداء أســـــواق الســـــلع األساســـــية  ج-2
األســــواق يف ومشــــتقاهتا وتيســــر احلصــــو  علــــى املعلومــــات عــــن 

الوقـــت املناســـب، مبـــا يف ذلـــك عـــن االحتياطيـــات مـــن األغذيـــة، 
 وذلك للمساعدة على احلد من شدة تقلب أسعارها

 األغذية م شر مفارقات أسعار 1-ج-2

متســـــاوية يف املـــــوارد اً لقيـــــام بإصـــــالحات لتخويـــــل املـــــرأة حقوقـــــا أ-5
االقتصـــــــادية، وكـــــــذلك إمكانيـــــــة حصـــــــوهلا علـــــــى حـــــــق امللكيـــــــة 
والتصــّرف يف األراضــي وغرهــا مــن املمتلكــات، وعلــى اخلــدمات 

 للقوانني الوطنيةراث واملوارد الطبيعية، وفقاً املالية، وامل

ـــذين )أ(  :1-أ-5 نســـبة إمجـــايل املـــزارعني ال
ميتلكــــون أراضــــي زراعيــــة أو لــــديهم حقــــوق 
مضــــــمونة يف األراضــــــي الزراعيــــــة، حبســـــــب 

 اجلنس

املالك أو أصحاب حصة املرأة بني و )ب( 
احلقوق يف األراضـي الزراعيـة، وحبسـب نـوع 

 احليازة

نسبة البلدان اليت يكفل فيها  :2-أ-5
جإطار القانوي )مبا يف ذلك القانون ا

يف احلقوق يف ملكية  العريف( للمرأة املساواة
 األراضي و/أو السيطرة عليها

مجيـــــــع  زيـــــــادة كفــــــاءة اســـــــتخدام امليـــــــاه يف، 2030عـــــــام حبلــــــو   6-4
القطاعــات زيــادة كبــرة وضــمان ســحب امليــاه العذبــة وإمــداداهتا 
على  و مستدام من أجل معاجلة شح املياه، واحلد بدرجة كبرة 

  من عدد األشخا  الذين يعانون من ندرة املياه

التغــــر يف كفــــاءة اســــتخدام امليــــاه  6-4-1
 على فكرة من الزمن

حجـــم الضـــغط الـــذن تتعـــرض لـــه  6-4-2
: سحب املياه العذبة كنسبة مـن مـوارد املياه

 املياه العذبة 

ختفــي  نصــيب الفــرد مــن النفايــات الغذائيــة ، 2030عــام حبلــو   12-3
العامليـــة علـــى صـــعيد أمـــاكن البيـــع بالتجزئـــة واملســـتهلكني مبقـــدار 
النصف، واحلد من خسائر األغذية يف مراحـل اجإنتـاج وسالسـل 

  امل شر العاملي خلسائر األغذية 12-3-1
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 بعد احلصاد اجإمداد، مبا يف ذلك خسائر ما

تنظــيم الصــيد علــى  ــو فعــا ، وإهنــاء الصــيد ، 2020عــام حبلــو   14-4
ـــــه وغـــــر املـــــنظم  ـــــع عن املفـــــرط والصـــــيد غـــــر القـــــانوي وغـــــر املبل
وممارسات الصيد املدمرة، وتنفيذ خطط إدارة قائمـة علـى العلـم، 

مــا كانـت عليـه يف أقــرب  مـن أجـل إعــادة األرصـدة السـمكية إىل
وقت ممكن، لتصل على األقل إىل املستويات اليت ميكن أن تتيح 

 ملا حتدده خصائصها البيولوجيةاً إنتاج أقصى غلة مستدامة وفق

 داخـلنسبة األرصـدة السـمكية  14-4-1 
  مستويات مستدامة بيولوجياً 

 صــــايدحظــــر أشــــكا  اجإعانــــات املقدمــــة مل، 2020عــــام حبلــــو   14-6
األمســــاك الـــــيت تســــهم يف اجإفـــــراط يف قــــدرات الصـــــيد ويف صـــــيد 
األمســـاك، وإلغـــاء اجإعانـــات الـــيت تســـاهم يف صـــيد األمســـاك غـــر 
املشروع وغر املبلع عنه وغـر املـنظم، واجإحجـام عـن اسـتحداث 
إعانات جديدة من هذا القبيل، مع التسليم بأن املعاملة اخلاصـة 

اً لــــدان الناميــــة وأقـــل البلــــدان منــــو والتفضـــيلية املالئمــــة والفعالـــة للب
ال يتجــزأ مــن مفاوضــات منظمــة التجــارة اً ينبغــي أن تكــون جــزء

 [ج]األمساك  صايدالعاملية بشأن اجإعانات مل

التقدم احملـرز مـن جانـب البلـدان  14-6-1
يف مدى تنفيـذ الصـكوك الدوليـة الراميـة إىل 
مكافحـــة الصـــيد غـــر القـــانوي دون إبـــال  

 ودون تنظيم

زيــادة الفوائــد االقتصــادية الــيت تتحقــق للــدو  ، 2030عــام حبلــو   14-7
مـن االسـتخدام املسـتدام اً اجلزرية الصغرة النامية وأقل البلدان منـو 

 صـايدللموارد البحرية، مبا يف ذلك من خال  اجإدارة املسـتدامة مل
 األمساك وتربية األحياء املائية والسياحة

كنسـبة   تدامةاملسـ األمساك مصايد 14-7-1
من النـات  احمللـي اجإمجـايل يف الـدو  اجلزريـة 

 ومجيع البلدان  الصغرة والبلدان األقل منواً 

توفر إمكانية وصو  صغار الصيادين احلرفيني إىل املوارد البحريـة  ب-14
 واألسواق

التقـــدم الـــذن حتـــرزه البلـــدان يف  1-ب-14
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق إطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى تطبي

يعـــــكرف قانوي/تنظيمي/سياسايت/م سســـــي 
حبقوق مصايد األمساك الصغرة يف الوصـو  

 إىل املوارد البحرية وحيمي هذه احلقوق
الــــنظم اجإيكولوجيــــة  وإحيــــاءضــــمان حفــــ  ، 2020عــــام حبلــــو   15-1

الربية والـنظم اجإيكولوجيـة للميـاه العذبـة الداخليـة وخـدماهتا، وال 
ـــــة واجلبـــــا  واألراضـــــي اجلافـــــة،  ســـــيما الغابـــــات واألراضـــــي الرطب
وضـمان اســتخدامها علــى  ــو مســتدام، وذلــك وفقــا لاللتزامــات 

 مبوجب االتفاقات الدولية

مســـــــاحة الغابـــــــات كنســـــــبة مـــــــن  15-1-1
 ليابسةاجموع مساحة ا

التقدم احملـرز يف اجإدارة املسـتدامة  1-2-15تعزيـــز تنفيـــذ اجإدارة املســـتدامة جلميـــع أنـــواع ، 2020عـــام حبلـــو   15-2
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الغابات، ووقف إزالة الغابات، وترميم الغابات املتـدهورة وحتقيـق 
ــــات علــــى  ــــات وإعــــادة زرع الغاب ــــرة يف نســــبة زرع الغاب ــــادة كب زي

  الصعيد العاملي

 للغابات

افحـــة التصـــحر، وتـــرميم األراضـــي والكربـــة مك، 2030عـــام حبلـــو   15-3
املتــدهورة، مبــا يف ذلــك األراضــي املتضــررة مــن التصــحر واجلفــاف 
والفيضــانات، والســعي إىل حتقيــق عــامل  خــا   مــن ظــاهرة تــدهور 

  األراضي

نســــبة األراضــــي املتــــدهورة نســـــبة  15-3-1
 إىل اجموع مساحة اليابسة

ضـمان حفـ  الـنظم اجإيكولوجيـة اجلبليـة، مبـا ، 2030عام حبلو   15-4
يف ذلــك تنوعهـــا البيولــوجي، مـــن أجــل تعزيـــز قــدرهتا علـــى تـــوفر 

  املنافع اليت ال غىن عنها لتحقيق التنمية املستدامة

 م شر الغطاء األخضر اجلبلي 15-4-2


