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 جلنة مصايد األمساك

 اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك

 الدورة الثامنة عشرة

 2022مايو/أ�ر  8أبريل/نيسان إىل  8إجراءات املراسالت اخلطية: 
 2022يونيو/حزيران  20و 9و 8و 7اجللسات العامة االفرتاضية: 

 املواضيع العاملية والعمل اجلاري مع أجهزة منظمة األغذية والزراعة
 واملنظمات الدولية األخرى

 
 املوجز

سيما  تعرض هذه الوثيقة حملة عن العمل الذي تضطلع به منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) يف سياق الربامج العاملية، وال
 الدولية، وال سيما ضمن منظومة األمم املتحدة. ةواألجهز يف إطار تعاو�ا القائم مع سائر املنظمات 

وغالًبا ما تقوم شعبة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف املنظمة بتنفيذ معظم هذا العمل ابلتعاون مع سائر الُشعب 
 يف املنظمة.

 انب اللجنة الفرعيةاإلجراءات املقرتح اختاذها من ج

 اإلقرار جبدوى التوصيات املتصلة ابلتجارة والصادرة عن اللجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية التابعة 
 للجنة مصايد األمساك؛

 اإلحاطة علًما ابلرب�مج ذي األولوية للتحّول األزرق؛  

  التنمية املستدامة؛اإلقرار ابجلهود املبذولة ملواءمة عمل املنظمة مع أهداف  

 اإلحاطة علًما ابلتقدم الذي أحرز ابلتعاون مع سائر املنظمات واألجهزة الدولية؛  

  وتقدمي التوجيهات بشأن تعزيز التعاون مع املنظمات أو األجهزة أو املبادرات الدولية األخرى اليت ميكن أن تستفيد
 املنظمة منها يف عملها املتعّلق بتجارة األمساك.

  

http://www.fao.org/


2 COFI:FT/XVIII/2022/2 

 

 املقدمة
تؤدي التجارة الدولية دورًا حيوً� يف قطاع مصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية بوصـــفها دافًعا للنمو االقتصـــادي  -1

وتربط جتارة األمساك طائفة متنوعة من أصــــــــحاب املصــــــــلحة يف مجيع أحناء العامل، من املنتجني إىل  واألمن الغذائي العاملي.
ويف هذا  ووكاالت الرقابة، واملستوردين، واملصّدرين، وصغار صيادي األمساك، واملستهلكني. اجملّهزين، وواضعي السياسات،

الســــياق، تواصــــل املنظمة جهودها لتنفيذ ُ�ج أكثر تكامًال يف التعامل مع التجارة وإدارة املوارد، وإدارة املناطق الســــاحلية، 
 تغذية، وسالسل القيمة، والنظم الغذائية.وتربية األحياء املائية، وسبل العيش، واألمن الغذائي وال

ــــــوأهدافها للتنمية املستدامة  2030وترتبط األنشطة بشكل متزايد خبطة عام  -2  22و 141 ، وال سيما األهداف17الـ
 .176و 125و 104و 83و

من ويف هذا الســـــــــــــياق املرتابط والعاملي، يتعني على املنظمة أن تعمل مع املنظمات الدولية األخرى لالســـــــــــــتفادة  -3
ويف ســــياق التجارة الدولية يف منتجات مصــــايد األمساك وتربية  مواطن القوة النســــبية وتقليل ازدواجية اجلهود إىل أدىن حد.

 .7األحياء املائية، تكتسي أنشطة بناء القدرات ووضع املعايري أمهية خاصة

 املواضيع العاملية
 للجنة مصايد األمساكاللجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية التابعة 

 خالل الدورة العاشــــــــــرة للجنة الفرعية املختصــــــــــة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصــــــــــايد األمساك (تروندهامي، -4
بعد  ، شّدد األعضاء على أمهية النفاذ إىل األسواق وجدوى عمل املنظمة بشأن قضا� ما8)2019أغسطس/آب  23-27

واملهدر، وأمهية صــغار املنتجني واملســامهة اإلجيابية لرتبية األحياء املائية يف األمن الغذائي  الصــيد، وال ســيما احلد من الفاقد
 وسبل العيش.

وأقّرت اللجنة الفرعية بضرورة توفري معلومات جمدية بشأن القيمة التغذوية ملختلف منتجات تربية األحياء املائية،  -5
غذية، وأســــاليب لتحســــني كفاءة ســــلســــلة القيمة وخفض الفاقد ووضــــع خطوط توجيهية بشــــأن رصــــد املتناول من هذه األ

وطلبت تقدمي الدعم إلدراج النســـــــــــــــاء  واملهدر من األغذية، وتعزيز القدرة على تقييم جودة منتجات تربية األحياء املائية.
نســني والشــباب وتغري والشــباب يف الســياســات، وحتســني فهم العالقات املعّقدة القائمة بني التغذية والفقر واملســاواة بني اجل

 املناخ والتنافس على املوارد الشحيحة مثل املياه واألراضي واملناطق الساحلية وغري ذلك.

                                                      
 .مستدام لتحقيق التنمية املستدامة من أهداف التنمية املستدامة: حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنوٍ  14اهلدف   1
 .من أهداف التنمية املستدامة: القضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملّسنة وتعزيز الزراعة املستدامة 2اهلدف   2
 .الئق للجميعمن أهداف التنمية املستدامة: تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل ال 8اهلدف   3
 .من أهداف التنمية املستدامة: احلد من انعدام املساواة داخل البلدان ويف ما بينها 10اهلدف   4
 .من أهداف التنمية املستدامة: ضمان وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة 12اهلدف   5
 .من أهداف التنمية املستدامة: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة 17اهلدف   6
 .COFI:FT/XVIII/2022/Inf.7نظر قائمة األنشطة الرئيسية املتصلة ابلتجارة اليت تضطلع هبا منظمة األغذية والزراعة يف الوثيقة ا  7
8  https://www.fao.org/3/ca7417ar/CA7417AR.pdf 

https://www.fao.org/3/ca7417ar/CA7417AR.pdf
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وتعزيز قبول املســتهلك ملنتجات تربية  لألمساكودعت اللجنة الفرعية إىل االرتقاء مبســتوى الوعي ابملنافع الصــحية  -6
بية األحياء املائية املراعية للتغذية يف إطار عقد األمم املتحدة للعمل من األحياء املائية، وشّجعت األعضاء على الرتويج لرت 

 .9أجل التغذية

 وابإلضافة إىل ذلك، قامت اللجنة الفرعية مبا يلي: -7

اإلقرار مبدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد كأداة مفيدة للتقييم الذايت من شأ�ا أن تساعد األعضاء يف وضع  •
 السياسات لتوفري املزيد من الدعم لتنمية تربية األحياء املائية وحتقيق أهداف التنمية املستدامة.توجيهات يف جمال 

يف العامل وأثنت على جهود املنظمة  10املائية لألغذية والزراعةالوراثية ورّحبت اللجنة الفرعية ابلتقرير عن حالة املوارد  •
 لوضعه بصيغته النهائية، وأيّدت العمل اجلاري يف هذا الصدد.

ورحبت بعمل املنظمة بشأن املسار التدرجيي لإلدارة لتحسني األمن البيولوجي لرتبية األحياء املائية (املسار التدرجيي  •
حياء املائية يف احلّد من عبء األمراض، وحتسني الصحة على لإلدارة)، وأبرزت أمهية حتسني األمن البيولوجي لرتبية األ

مستوى املزرعة وعلى املستوى الوطين، والتقليل من انتشار األمراض على الصعيد العاملي، وترشيد املنافع االقتصادية 
 .11واحدة"واالجتماعية الناشئة عن تربية األحياء املائية، واستقطاب فرص االستثمار، وحتقيق أهداف �ج "صحة 

(وقد أعيدت للرتبية املستدامة لألحياء املائية للخطوط التوجيهية ووافقت على الوحدات املواضيعية املقرتحة  •
 ) وقدم توصيات حمددة يف هذا الصدد.لرتبية األحياء املائية املستدامة تسميتها يف ما بعد ابخلطوط التوجيهية

 تحّول األزرقراعة ذو األولوية للبر�مج منظمة األغذية والز 
إىل دعم النظم الغذائية املائية جلعلها أكثر  12يهدف جمال األولوية الرباجمية ملنظمة األغذية والزراعة للتحّول األزرق -8

نة متعّلقة ابإلدارة املتكاملة القائمة على  كفاءة ومشوًال وقدرة على الصـــــمود واســـــتدامة، من خالل ســـــياســـــات وبرامج حمســـــّ
 العلوم، واالبتكارات التكنولوجية، ومشاركة القطاع اخلاص.

) ضـــــــمان مســـــــامهة متنامية 1( ى ثالثة مكّو�ت مواضـــــــيعية وهي:ويرّكز جمال األولوية الرباجمية للتحّول األزرق عل -9
لرتبية األحياء املائية يف النظم الزراعية والغذائية املســــــــتدامة والتخفيف من حدة الفقر وتوليد الدخل للمزارعني، مبا يف ذلك 

جية يف مصـــــــــايد األمساك، ) بناء نظم حتويلية ومبتكرة إلدارة مصـــــــــايد األمساك من خالل �ج النظم اإليكولو 2الشـــــــــباب؛ (
) وحتويل ســـــالســـــل القيمة الســـــمكية وتطويرها من أجل التقليل من الفاقد 3ســـــيما يف املناطق اليت تفتقر إىل البيا�ت؛ ( ال

وتشــــمل جماالت األولوية الرباجمية األخرى ضــــمن  واملهدر وتعزيز الشــــفافية وحتفيز االســــتدامة وز�دة املنافع وتوزيع األغذية.
 .13ســــــــــــرتاتيجي اجلديد دعم قضــــــــــــا� ما بعد الصــــــــــــيد والتجارة يف قطاع مصــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائيةاإلطار اال

                                                      
9  https://www.un.org/nutrition/ar 

10  //details/ar/c/1249478-publications/resources-and-support/tools-https://www.fao.org/policy 
11  health/ar-https://www.fao.org/one 
ليت تسعى إىل ينطوي اإلطار االسرتاتيجي اجلديد ملنظمة األغذية والزراعة واخلطة املتوسطة األجل على عشرين جماًال من جماالت األولوية الرباجمية ا  12

إنتاج أفضل  :وأهداف التنمية املستدامة وتتمحور حول أربعة تطلعات رئيسية وهي 2030حتفيز حتويل النظم الغذائية وضمان مسامهتها يف خطة عام 
 وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل.

وع إىل اخلطة ملزيد من املعلومات عن جمال األولوية الرباجمية للتحّول األزرق وسائر جماالت األولوية الرباجمية املذكورة يف هذا القسم، ميكن الرج  13
 https://www.fao.org/3/ne576AR/ne576AR.pdfوبر�مج العمل وامليزانية:  2025-2022املتوسطة األجل للمنظمة للفرتة 

https://www.un.org/nutrition/ar
https://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/ar/c/1249478/http:/www.fao.org/policy-support/resources/resources-details/en/c/1249478/
https://www.fao.org/one-health/ar/
https://www.fao.org/3/ne576AR/ne576AR.pdf
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هذه اجملاالت برامج ذات أولوية موّجهة لصغار املنتجني، واحلد من الفاقد واملهدر، واألسواق والتجارة، واالقتصاد  وتشمل
 ومتكني املرأة الريفية، والتحّول الريفي. األحيائي، والتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية،

يبّني بر�مج منظمة األغذية والزراعة للتحّول األزرق وإدراج مســـــائل مصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية ضـــــمن  -10
 .ةاإلطار االسرتاتيجي التزام املنظمة بتوفري احللول لألعضاء سعًيا إىل تطوير نظم غذائية مائية مستدام

 ة املستدامةأهداف التنمي
هدفًا للتنمية املســـــتدامة، يف تشـــــكيل جداول التنمية  17للتنمية املســـــتدامة املبنّية على  2030تســـــاهم خطة عام  -11

القطرية من خالل حتديد إطار سياسايت جديد يرّكز على القضاء على الفقر جبميع أشكاله واحلد من أوجه انعدام املساواة 
نظمة حالًيا بدور الوكالة الراعية املســـؤولة عن رصـــد أربعة مؤشـــرات تتعّلق هبدف التنمية وتضـــطلع امل والتصـــدي لتغّري املناخ.

 واإلبالغ عنها. 14املستدامة 

 نســبة األرصــدة الســمكية ضــمن املســتو�ت املســتدامة بيولوجًيا. 1-4-14ويقيس مؤشــر هدف التنمية املســتدامة  -12

من أجل تشــخيص احلالة الراهنة جلميع األرصــدة، وتقتضــي عملية تقييم ويف الظروف املثالية، هناك حاجة إىل تقييم األرصــدة 
األرصـدة البيا�ت اإلحصـائية عن املصـيد وعن جهود الصـيد، ومؤشـرات قياس اتريخ ُعمر األرصـدة السـمكية، واملعايري الفنية 

 البيا�ت، يقتضي تقييم األرصـدة وابإلضافة إىل احلاجة الكبرية إىل لسفن الصيد، اليت ليست متوافرة يف الكثري من احلاالت.
يف املائة فقط من املصـــيد العاملي من األرصـــدة اليت مت  50ونتيجة لذلك، �يت اليوم حوايل  مهارات يف جمال النمذجة الرقمية.

وقد حافظت املنظمة على املنهجيات احلالية لتقييم األرصــــــدة، وطّورت يف الوقت نفســــــه أســــــاليب جديدة  .14تقييمها علمًيا
ابلة للتطبيق على مصــــــــــــــايد األمساك اليت تتوافر بيا�ت حمدودة عنها واليت تفتقر إىل القدرات من أجل توفري تقديرات عاملية ق

ويف العقد املاضـــــــي، اســـــــتثمرت منظمة األغذية والزراعة قدرًا كبريًا من املوارد  عن اســـــــتدامة مصـــــــايد األمساك مع مرور الوقت.
ورغم االفتقار  جديدة سعًيا إىل ز�دة تغطية تقييمها ورصدها حلالة األرصدة السمكية العاملية. البشرية واملالية للبحث يف �ج

إىل طريقة موثوقة وقابلة للتطبيق عاملًيا لتقدير اســـــتدامة مجيع األرصـــــدة الســـــمكية، فإن التقدم احملرز واإلجنازات املرتاكمة تتيح 
وابإلضــــافة إىل ذلك،  ن اســــتدامة مصــــايد األمساك يف الســــنوات املقبلة.ظهور منهجية ثالثية املســــتو�ت لتحســــني اإلبالغ ع

أصــــــــدرت املنظمة مؤخرًا دورة للتعّلم اإللكرتوين بثالث لغات توفّر من خالل اخلطوط التوجيهية واألدوات اإللكرتونية العملية 
أهداف التنمية املســـــتدامة،  من 1-4-14لتدريس/التدريب على أســـــاليب التقييم ألصـــــحاب املصـــــلحة لإلبالغ عن املؤشـــــر ا

من أهداف التنمية املســتدامة خالل الفرتة  1-4-14املســتخدمة يف تقدمي ســبع حلقات عمل تدريبية للمنظمة بشــأن املؤشــر 
 مشارك/ خبري وطين. 500بلًدا و 80، مبشاركة ما ال يقل عن 202115و 2019املمتدة بني عامي 

املســامهة االقتصــادية اليت تقدمها املوارد البحرية يف االقتصــادات  1-7-14يرصــد مؤشــر هدف التنمية املســتدامة  -13
16 الوطنية من خالل مصـــايد األمساك، وذلك عرب احتســـاب مصـــايد األمساك املســـتدامة كنســـبة من الناتج احمللي اإلمجايل.

ت عنها، وتقلل من عبء وتســـــــتند املنهجية إىل املعايري الدولية وتســـــــتعني ابملدخالت اليت ســـــــبق للوكاالت الدولية أن أبلغ

                                                      
14  Hilborn .2020 وآخرون .www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1909726116 
عمل إقليمية، اهليئة اإلقليمية ملصايد األمساك جلنوب شرق آسيا، وشرق أفريقيا، واحمليط اهلادئ، وثالث حلقات عمل حمددة عقدت أربع حلقات   15

  يف البلدان الناطقة ابللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية.
 .01-02-2021 آخر حتديث:. Methodology .1-ب-14مؤشر هدف التنمية املستدامة . البيا�ت الوصفية ملؤشر هدف التنمية املستدامة  16

01.pdf (un.org)-07-14-Metadata 

http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1909726116
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-14-07-01.pdf
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وميكن هلذا املؤشــــــر أن يعطي صــــــورة جمدية عن أمهية مصــــــايد األمساك يف االقتصــــــادات  اإلبالغ امللقى على عاتق البلدان.
  الوطنية، ما يضمن ختصيص املوارد اليت قد تعود ابلنفع على القطاع بصورة أكثر توازً�.

ياس التقدم احملرز من جانب البلدان يف مدى تنفيذ إىل ق 1-6-14ويســــــــــعى مؤشــــــــــر هدف التنمية املســــــــــتدامة  -14
الصــــــــــكوك الدولية الرامية إىل مكافحة الصــــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم ابالســــــــــتناد إىل ردود األعضــــــــــاء على 

ت ويشـمل املؤشـر مخسـة متغّريا االسـتبيان لرصـد تنفيذ مدونة السـلوك بشـأن الصـيد الرشـيد والصـكوك الدولية ذات الصـلة.
ومت إســـناد وزن ترجيحي لكل من  وهي الســـياســـات، والتشـــريعات، واإلطار املؤســـســـي، والعمليات واإلجراءات املؤســـســـية.

هذه املتغريات تبًعا ألمهيتها يف القضــــاء على الصــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، مع مراعاة جماالت التداخل بني 
 بعد صدور كل طبعة من استبيان مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد.وتتاح نقاط املؤشر كل سنتني  صكوك حمددة.

املتعّلق ابلتقدم الذي حترزه البلدان يف مدى تطبيق إطار  1-ب-14ويتم تقييم مؤشــــــــر هدف التنمية املســــــــتدامة  -15
قانوين، تنظيمي، ســياســايت ومؤســســي، ابالســتناد إىل ثالثة أســئلة عن تنفيذ اســتبيان مدونة الســلوك بشــأن الصــيد الرشــيد، 

عزيز حقوق وتشـــــكل هذه األســـــئلة مؤشـــــرات غري مباشـــــرة على اجلهود الرامية إىل ت جييب عليها األعضـــــاء مرّة كل ســـــنتني.
) وجود قوانني أو أنظمة أو سياسات 1( وصول صغار الصيادين إىل املوارد البحرية وإىل تيسريها، وتتعّلق األسئلة مبا يلي:

) وأي مبادرات 2أو خطط أو اســـــرتاتيجيات تســـــتهدف أو تُعىن بشـــــكل حمدد بقطاع مصـــــايد األمساك الصـــــغرية احلجم؛ (
يف ســـياق األمن الغذائي  احلجممصـــايد األمساك الصـــغرية  لضـــمان اســـتدامةحمددة جارية لتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية 

) ووجود آليات يســــــــاهم من خالهلا الصــــــــيادون والعاملون يف جمال 3والقضــــــــاء على الفقر (اخلطوط التوجيهية الطوعية)؛ (
ب يتعّلق ابملوارد البحرية -14وحىت لو كان هدف التنمية املستدامة  ات صنع القرارات.األمساك على نطاق صغري يف عملي

فقط، جيب أن يوّجه هذا املقصــد ومؤشــره على قدم املســاواة العمل املتصــل مبصــايد األمساك الداخلية الصــغرية النطاق اليت 
وتساعد املنظمة أعضاءها والشركاء اآلخرين على  قر.تؤدي دورًا مماثًال يف حتقيق األمن الغذائي والتغذوي والقضاء على الف

عرب  17ب ورفع التقارير بشـــــــــــــأنه، وقد أاتحت دورة للتعّلم اإللكرتوين-14تكوين فهم أفضـــــــــــــل هلدف التنمية املســـــــــــــتدامة 
ل عن مصـــــــــــايد  COFI:FT/XVIII/2022/5وميكن االطالع يف الوثيقة  اإلنرتنت ابللغات الســـــــــــت. على حتليل مفصـــــــــــّ

 ب.-14ة النطاق والتجارة الدولية مبا يشمل هدف التنمية املستدامة األمساك صغري 

اليت تقودها املنظمة فرصـــــــة كبرية  2022توّفر الســـــــنة الدولية ملصـــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية يف عام  -16
 مساك صــــــغرية النطاق.ب وغري ذلك يف اجملاالت ذات الصــــــلة مبصــــــايد األ-14للتقدم يف حتقيق هدف التنمية املســــــتدامة 

خلطة العمل العاملية للســـنة الدولية حول االســـتدامة االقتصـــادية ودعم ســـالســـل القيمة الشـــاملة ملصـــايد  2وتتمحور الركيزة 
وينطوي ذلك على إمكانية النفاذ إىل األســـــــــــــــواق، والبنية التحتية  األمساك وتربية األحياء املائية صـــــــــــــــغرية النطاق واحلرفية.

وسالسل القيمة الشاملة اليت متّكن صيادي األمساك ومربّيها، والعاملني يف جمال صيد األمساك، من توفري منتجات املناسبة، 
وتقوم اللجنة التوجيهية  مسكية ذات جودة عالية وأبســــــعار معقولة، وتعزيز التنمية االقتصــــــادية، واســــــتحداث فرص العمل.

ألحياء املائية احلرفية املؤلفة من ممثلني عن األقاليم الســـبعة يف املنظمة، فضـــًال الدولية للســـنة الدولية ملصـــايد األمساك وتربية ا
عن اجلهات الفاعلة غري احلكومية، مبا فيها الصـــــــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية، واملنتدى الدائم املعين حبقوق الشـــــــــــــــعوب 

كومية، فضــــــــــًال عن عدد متزايد من اجلهات األصــــــــــلية، ومنظمات اجملتمع املدين، واألوســــــــــاط البحثية، واملنظمات غري احل

                                                      
 1-ب-14مؤشر هدف التنمية املستدامة  أكادميية التعليم اإللكرتوين التابعة ملنظمة األغذية والزراعة.  17

elearning.fao.org/course/view.php?id=348 

https://elearning.fao.org/course/view.php?id=348
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الداعمة، بتنظيم فعاليات ومحالت للتوعية بقيمة مصـــــايد األمساك صـــــغرية النطاق ابلنســـــبة إىل التنمية املســـــتدامة، وإلرســـــاء 
 .18األساس لتعزيز أنشطة حمددة أو الشروع فيها

 التعاون مع املنظمات واألجهزة الدولية األخرى
 ة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصحة احليوانالدستور الغذائي ومنظم

 عملت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـــــحة العاملية مًعا لتقدمي املشـــــورة العلمية إىل هيئة الدســـــتور الغذائي. -17

 خالل الفرتة الفاصــــــــــلة بني الدورات، مشلت املخرجات الرئيســــــــــية إصــــــــــدار النســــــــــخة الثانية من "التوجيهات الفنية لتطوير
إىل جانب ترمجتها إىل اللغة اإلســــــبانية  19اجلوانب املتعلقة مبناطق الرتبية يف برامج إصــــــحاح الرخو�ت الثنائية الصــــــمامات"

اليت طلبتها جلنة الدســــــتور الغذائي املعنية ابألمساك واملنتجات الســــــمكية، فضــــــًال عن التقرير املشــــــرتك الصــــــادر عن منظمة 
ة للــــــدماألغــــــذيــــــة والزراعــــــة ومنظمــــــة الصـــــــــــــــحــــــة ال مــــــة النظرية احلــــــالــــــّ  عــــــامليــــــة بشــــــــــــــــــــأن أدوات تقييم املخــــــاطر للضـــــــــــــــُ

)Vibrio parahaemolyticus) والُضمة اجلارحة (Vibrio vulnificus.املرتبطة ابملأكوالت البحرية ( 

اخلرباء املشـــرتك  مثل اجتماعوقامت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـــحة العاملية بتنظيم الكثري من الفعاليات  -18
بني املنظمتني بشأن تقييم املخاطر امليكروبيولوجية حول سالمة وجودة املياه املستخدمة يف إنتاج املنتجات السمكية، وقد 

امليكروبيولوجية املناســـــــبة واملالئمة لغرض احلصـــــــول على مصـــــــادر املياه خالل إنتاج  يف املعايريأاتح هذا االجتماع البحث 
وســـــينشـــــر التقرير املنبثق عن هذا االجتماع كجزء من ســـــلســـــلة تقييم  قها على قطاعات مصـــــايد األمساك.األغذية مع تطبي

املخاطر امليكروبيولوجية، ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـــــــــــحة العاملية؛ واجتماع اخلرباء املشـــــــــــرتك بني منظمة األغذية 
خماطر هتدد ســـــالمة األغذية  وثيقة حتددحرية، الذي ســـــيعّد والزراعة ومنظمة الصـــــحة العاملية بشـــــأن ســـــالمة األعشـــــاب الب

وسيوّفر التقرير املنبثق عن هذا االجتماع أساًسا للنهوض ابلعمل يف  ومرتبطة ابستهالك األعشاب البحرية والنبااتت املائية.
 هذا اجملال وتوجيه املزيد من اإلجراءات اخلاصة هبيئة الدستور الغذائي.

والزراعة عن كثب مع املنظمة العاملية لصـــحة احليوان ملواصـــلة بلورة مســـار اإلدارة التدرجيي  وتعمل منظمة األغذية -19
وقّدمت املنظمة العاملية لصـــــــحة احليوان الدعم للفعالّيات االفرتاضـــــــية اليت  لتحســـــــني األمن البيولوجي لرتبية األحياء املائية.

)، واملؤمتر العاملي لرتبية 2021والصــــــحة البيطرية (يونيو/ حزيران  نظمتها منظمة األغذية والزراعة، مثل احلوار حول األمساك
). 2021)، وحدث بعنوان "صــــحة مسك البلطي: إىل أين؟"(ديســــمرب/ كانون األول 2021األحياء املائية (ســــبتمرب/ أيلول 

اليت  20 2025-2021ة وقد أعربت منظمة األغذية والزراعة عن دعمها لالســرتاتيجية اخلاصــة بصــحة احليوا�ت املائية للفرت 
 وضعتها املنظمة العاملية لصحة احليوان.

يف إطار الفريق القيادي الثالثي العاملي املعين مبقاومة مضــــــــــــــادات امليكروابت (زائد بر�مج األمم املتحدة للبيئة)،  -20
ســـرتاتيجيات وخطط تعمل منظمة األغذية والزراعة عن كثب مع املنظمة العاملية لصـــحة احليوان، مبا يشـــمل حول تنفيذ اال

 .21العمل اخلاصة مبقاومة مضادات امليكروابت

                                                      
18  2022/home/ar-aquaculture-fisheries-https://www.fao.org/artisanal 
19  https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb5072en  
 .2025-2021االسرتاتيجية اخلاصة بصحة احليوا�ت املائية للفرتة  .2021 املنظمة العاملية لصحة احليوان.  20
. aahs.pdf-oie-https://www.oie.int/app/uploads/2021/05/en 

21  https://www.fao.org/publications/card/en/c/CB5545AR 

https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/home/ar/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb5072en
https://www.oie.int/app/uploads/2021/05/en-oie-aahs.pdf
https://www.fao.org/publications/card/en/c/CB5545AR
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خالل دورة هيئة الدســـــــــــــتور الغذائي، مت االتفاق على أن أتخذ منظمة األغذية والزراعة زمام القيادة ابلتعاون مع  -21
فنية مشـــــــــرتكة بني اللجنة احلكومية الدولية للمحيطات التابعة لليونســـــــــكو والوكالة الدولية للطاقة الذرية لوضـــــــــع توجيهات 

وســـــــــــتوّجه الوثيقة الســـــــــــلطات املختصـــــــــــة  الوكاالت الثالث لتنفيذ نظم لإلنذار املبكر بشـــــــــــأن تكاثر الطحالب الضـــــــــــارة.
شــــــأن تكاثر الطحالب بواملؤســــــســــــات املعنية العاملة يف جمال محاية املســــــتهلك أو الرصــــــد البيئي لتنفيذ نظم اإلنذار املبكر 

حرية واملاحلة، وحتديًدا لتلك اليت تؤثر على ســــالمة األغذية أو األمن الغذائي، وبصــــفة خاصــــة الضــــارة املوجودة يف املياه الب
الطحالب الضارة املتكاثرة القاعّية، والطحالب الضارة املتكاثرة اليت تتسبب يف نفوق األمساك، والطحالب املتكاثرة السامة 

  .22راء (سيانوبكتري�)اخلض-السطحية، والطحالب الضارة املتكاثرة البحرية الزرقاء

 منظمة العمل الدولية
. وقد ل فرتة الســـــــنتني متواصـــــــًال ومنتًجالقد كان التعاون بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية خال -22

شـــــارك املمثلون عن أمانة كل منظمة يف عدد من االجتماعات واحلوارات يف املقار الرئيســـــية اليت عقدت بصـــــورة افرتاضـــــية 
ويواصل التعاون يف سياق العمل  امليدان، وقّدموا املسامهات الفنية والبيا�ت إلعداد الواثئق واخلطوط التوجيهية الفنية. ويف

عه، متاشـــــــًيا مع االلتزامات العاملية ذات الصـــــــلة بشـــــــأن العمل الالئق، ويف ســـــــياق  الالئق يف مصـــــــايد األمساك تطوره وتوســـــــّ
من أهداف التنمية املســتدامة، واخلطوط التوجيهية الطوعية لضــمان اســتدامة مصــايد األمساك الصــغرية النطاق يف  8 اهلدف

، 23ســــياق األمن الغذائي، وإعالن جلنة مصــــايد األمساك يف املنظمة بشــــأن مصــــايد األمساك املســــتدامة وتربية األحياء املائية
، 25، وحوار فيغو 24زراعة واملنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدوليةوجمموعة العمل املشـــــــــــــــرتكة بني منظمة األغذية وال

 .26والعمل اجلاري بشأن املسؤولية االجتماعية يف سالسل القيمة يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

مصــــــــايد وواصــــــــلت املنظمة العمل على تعميم خطة توفري العمل الالئق، اليت وضــــــــعتها منظمة العمل الدولية يف  -23
 .3 2030 وخطة عام 2021جلنة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية لعام  مع إعالناألمساك وتربية األحياء املائية، متاشًيا 

الســياســات على يف جمال ومشلت األنشــطة اليت أجريت توليد املعارف، والدعوة يف احملافل اإلقليمية والعاملية، وتقدمي الدعم 
القطري لتحقيق معايري العمل األســـاســـية يف املناطق الريفية وتعزيز إمكانية حصـــول صـــيادي األمساك والعاملني يف  املســـتوى

 جمال صيد األمساك على احلماية االجتماعية.

يهــدف إىل توجيــه  27وقــد أعــّدت املنظمــة، ابلتعــاون مع منظمــة العمــل الــدوليــة واملنظمــة البحريــة الــدوليــة، دليًال  -24
ات ومتخذي القرارات وغريهم من أصــــحاب املصــــلحة يف قطاع مصــــايد األمساك والقطاع البحري وقطاع واضــــعي الســــياســــ

  العمل من أجل تشجيع املصادقة على الصكوك التالية املتعلقة مبصايد األمساك وتنفيذها:

 

                                                      
 3البند  الدورة الرابعة عشرة. بر�مج املواصفات الغذائية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية. .2021 هيئة الدستور الغذائي.  22

 .2021 مايو/ أ�ر. 13و CX/CF21/14/3. 3-7الوثيقة  من جدول األعمال.
ttps%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252proxy/en/?lnk=1&url=h-codexalimentarius/sh-who-fao.org/fao

2021%252Fcf14_03e.pdf-14%252FWDs-735-Fcodex%252FMeetings%252FCX 
23  https://www.fao.org/3/ne472ar/ne472ar.pdf 
24  en.pdf3069en/cb3069cb/3fao.org/ 
25  fao.org/in-action/globefish/news-events/details-./news/en/c/1303900 
26  .https://www.fao.org/3/nb389ar/nb389ar.pdf 
27  .fao.org/3/cb0627en/cb0627en.pdf 

https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-735-14%252FWDs-2021%252Fcf14_03e.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-735-14%252FWDs-2021%252Fcf14_03e.pdf
https://www.fao.org/3/ne472ar/ne472ar.pdf
https://www.fao.org/3/cb3069en/cb3069en.pdf
https://www.fao.org/in-action/globefish/news-events/details-news/en/c/1303900/
https://www.fao.org/in-action/globefish/news-events/details-news/en/c/1303900/
https://www.fao.org/3/nb389ar/nb389ar.pdf
https://www.fao.org/3/nb389ar/nb389ar.pdf
https://www.fao.org/3/cb0627en/cb0627en.pdf
https://www.fao.org/3/cb0627en/cb0627en.pdf
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 2012 ،اتفاقية كيب اتون الصادرة عن املنظمة البحرية الدولية •

 ،الصيد وإصدار تراخيصهم ومراقبتهمحرية الدولية بشأن معايري تدريب طواقم سفن االتفاقية الدولية للمنظمة الب •
1995 

 2007اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل يف صيد األمساك، •

اتفاقية منظمة األغذية والزراعة بشــــــــــأن تدابري دول امليناء ملنع الصــــــــــيد غري املشــــــــــروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم  •
  .2009ء عليه،وردعه والقضا

وابإلضـــــــــــــــافة إىل ذلك، تتعاون منظمة األغذية والزراعة مع منظمة العمل الدولية يف إطار عملية التنقيح املقبلة  -25
 للتصنيف املوّحد الدويل للمهن يف ما يتعلق ابملدو�ت ذات الصلة بقطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.

 املنظمة البحرية الدولية
، أمانتا 2000على طلب جلنة مصــــايد األمساك يف دورهتا الثالثة والعشــــرين، عملت يف أكتوبر/تشــــرين األول  بناءً  -26

صـــــة املشـــــرتكة بني منظمة األغذية  مًعا املنظمة البحرية الدولية ومنظمة األغذية والزراعة على إنشـــــاء جمموعة العمل املخصـــــّ
واجتمعت  د غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم واملســــــــائل ذات الصــــــــلة.والزراعة واملنظمة البحرية الدولية واملعنية ابلصــــــــي

وكانت هذه هي الدورة  2019.28جمموعة العمل املخصــــصــــة هذه ثالث مرات منذ إنشــــائها، مع انعقاد اجتماعها يف عام 
 األوىل اليت تشارك فيها منظمة العمل الدولية رمسًيا.

د من الشـــــواغل املشـــــرتكة املتعّلقة أبعالم املواءمة، وإعادة حتديد وقد تطرقت جمموعة العمل املخصـــــصـــــة إىل العدي -27
علم الســــــــــفن اليت متارس الصــــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، ومســــــــــؤوليات دول العلم ودول امليناء، وغريها من 

اليت أجرهتا جمموعة العمل  وأدت نتائج املناقشـــــات األخرية املســـــائل املتعّلقة ابلصـــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.
 100املخصصة إىل توسيع نطاق مشروع الرتقيم يف املنظمة البحرية الدولية ليشمل مجيع سفن الصيد اليت تتخطى محولتها 

وقد شــــــــّكل ذلك تطورًا مهمًّا  مرتًا. 12طّن وســــــــفن الصــــــــيد العاملة يف املياه خارج واليتها الوطنية واليت يبلغ طوهلا الكلي 
إىل السجل العاملي للمنظمة لسفن الصيد وسفن النقل املربّدة وسفن التموين، واالتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها ابلنسبة 

دولة امليناء ملنع الصــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضــــــاء عليه، والصــــــكوك واملبادرات الدولية األخرى 
 ذات الصلة.

ا املســــــــــــاعدة للمنظمة البحرية الدولية من أجل الرتويج التفاق كيب اتون، وتقّدم منظمة األغذية والزرا -28 عة أيضــــــــــــً
ا يف ما يتعّلق مبعدات الصــــــــيد املرتوكة أو  والشــــــــؤون املتعلقة ابلســــــــالمة يف البحار. وعالوة على ذلك، جيري التعاون أيضــــــــً

 .29ستيكيةاملفقودة أو املهملة اليت تشكل جزًءا كبريًا من التلوث البحري ابملواد البال
 

                                                      
 .2019أكتوبر/تشرين األول  25إىل  23توّرميولينوس، إسبانيا من   28
التابعة لفريق اخلرباء املشرتك املعين  43موعة العمل األمانة الفنية جملمبا يشمل املشاركة يف قيادة الشراكة العاملية ملعاجلة مشكلة القمامة البحرية، و   29

 .GloLitterة"، وتنفيذ مشروع الشراكات ابجلوانب العلمية حلماية البيئة البحرية، واليت تعىن بــــــــ"مصادر النفا�ت البحري
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 االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة

حملة حمّدثة عن التعاون مع االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة وســـــــــــــــائر  COFI:FT/XVIII/2022/7تعرض الوثيقة  -29
 املبادرات املعنية بصون التنوع البيولوجي.

 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
منتظمة مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــــــــادي يف أنشـــــــــــطة تتعاون منظمة األغذية والزراعة بصـــــــــــورة  -30

عديدة هتّم الطرفني، مبا فيها التوقعات الزراعية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــــــــــــادي ومنظمة األغذية والزراعة، 
ر الدعم يف مصـــــــايد األمساك. ويغطي واإلحصـــــــائيات اخلاصـــــــة مبصـــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية، وقاعدة بيا�ت تقدي

مطبوع "التوقعات الزراعية" الســـــــنوي املشـــــــرتك بني املنظمتني توقعات العرض والطلب على ســـــــلع زراعية خمتارة على املدى 
. ويتضــمن هذا 2031-2022التوقعات للفرتة  2022الذي ســينشــر يف يوليو/ متوز  2022وســيقدم إصــدار عام  املتوســط.

فصــًال منفصــًال عن األمساك يصــف النتائج الرئيســية لنموذج األمساك الذي وضــعته منظمة األغذية  2011املطبوع منذ عام 
والزراعة ابلتعاون واالتفاق مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــــــــادي. والنتائج مهّمة، ليس فقط لقطاع مصـــــــــــايد 

ا للروابط وأوجه االعتماد املتب ادل القائمة مع قطاعات األغذية األخرى، وال ســــــــــــيما قطاعي األمساك بوجه عام، بل أيضــــــــــــً
 األعالف وإنتاج احليوا�ت األرضية.

املنظمتان بعمل مكّثف لتبســـــــيط عملية مجع اإلحصـــــــاءات عن مصـــــــايد األمساك وتربية األحياء  اضـــــــطلعتوقد  -31
 املائية، هبدف احلد قدر اإلمكان من العبء الذي تتحمله البلدان وتنسيق اإلحصاءات اليت جيري نشرها بشكل أفضل.

للتأّكد من عدد صــــــــــيادي األمساك ومربّيها  وجيري حالًيا تنفيذ عملية مشــــــــــرتكة جلمع البيا�ت عن العمالة يف هذا القطاع،
وحتصـــــل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــادي على بيا�ت اإلنتاج والتجارة مباشـــــرة  بلًدا. 47وجمّهزيها يف حوايل 

لية لتفادي من منظمة األغذية والزراعة، كما توّقفت عن مجع بيا�ت اإلنتاج لرتبية األحياء املائية ومصـــــــــــايد األمساك الداخ
 ازدواجية اجلهود.

وتقوم قاعدة بيا�ت تقدير الدعم يف مصــــايد األمساك بقياس الدعم الذي تقدمه احلكومات إىل مصــــايد األمساك  -32
منظمة والبلدان املشـــاركة من غري األعضـــاء يف  يف مجيع البلدان األعضـــاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــادي

وتشمل قاعدة  اليت تتمتع مبصايد أمساك حبرية كبرية، ووصفه بطريقة متسقة وشفافة. يف امليدان االقتصاديالتعاون والتنمية 
. ونظرًا إىل أمهيتها ومن أجل توســيع نطاق تغطيتها، جرت مناقشــات متواصــلة حول توســيع نطاق ابلدً  37البيا�ت حالًيا 

 نظمة األغذية والزراعة.تغطيتها، وذلك من خالل التعاون مع وكاالت أخرى منها م

 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد)
تواصــــــــــل منظمة األغذية والزراعة تعاو�ا مع مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية يف ما خيص القضــــــــــا� املتصــــــــــلة  -33

ويتناول جمال التعاون الرئيســـــــــــي تزويد األعضـــــــــــاء مبعلومات عن  ابلتجارة اليت تعين مصـــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية.
الروابط القائمة بني إدارة مصـــايد األمساك وجتارهتا واملناقشـــات املتعلقة إبعا�ت مصـــايد األمساك وأهداف التنمية املســـتدامة 

وابإلضافة إىل ذلك، نُظمت  .يف منظمة التجارة العاملية، مبا يشمل احلوارات الرفيعة املستوى يف جمال السياسات يف جنيف
 عدة فعالّيات افرتاضية ابالشرتاك مع األعضاء والقطاع بشأن هذه املواضيع.



10 COFI:FT/XVIII/2022/2 

 

وعالوة على ذلك، يعمل مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية على تقدمي املســــــاعدة الفنية للفعالّيات االفرتاضــــــية  -34
راعة، واملوّجهة إىل األعضــــــاء أو اجلمهور بصــــــفة عامة، مع الرتكيز املتصــــــلة بتجارة األمساك اليت تنظمها منظمة األغذية والز 

 على سالسل قيمة مصايد األمساك. 19-بشكل رئيسي على املسؤولية االجتماعية وآاثر جائحة كوفيد

 شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة
مم املتحدة وبني منظمة األغذية خالل فرتة السنتني املاضية، مت تعزيز التعاون القائم بني شعبة اإلحصاءات يف األ -35

جمموعة البيا�ت اإلحصـــــــــــــــائية عن التجارة وتنقيح التصـــــــــــــــنيف املركزي  تبادلوالزراعة. ومشلت جماالت التعاون الرئيســـــــــــــــية 
) وهي تبحث يف CPC 2.1وقد اضــــــــــــطلعت املنظمة بدور قيادي يف عملية التنقيح الســــــــــــابقة (النســــــــــــخة  .30للمنتجات

 الرموز اخلاصة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية خالل دورة التنقيح اجلديدة.إمكانية مواصلة تعزيز 

 منظمة اجلمارك العاملية

ســــتخدم النظام املنســــق لتوصــــيف الســــلع األســــاســــية وترميزها كأســــاس لتحصــــيل الرســــوم اجلمركية ولوضــــع  -36 يــــــــــــــــــــُ
يف املائة من جتارة البضــــائع وفًقا هلذا  98من بلد، ويصــــنَّف أكثر  200اإلحصــــاءات التجارية الدولية من جانب أكثر من 

وتتعاون منظمة األغذية والزراعة مع منظمة اجلمارك العاملية لتحسني جودة وتغطية جتارة األمساك من خالل  النظام املنسَّق.
ق لع حتســني مواصــفات األنواع وأشــكال املنتجات يف النظام املنســق. يف  2022ام وقد صــدرت النســخة احلالية للنظام املنســّ

، وهي تبّني بشـــــــــكل جّيد التعديالت اليت اقرتحتها املنظمة يف النســـــــــختني الصـــــــــادرتني يف عامي 2022يناير/ كانون الثاين 
وعملت منظمة األغذية والزراعة يف الســـنوات األخرية بشـــكل رئيســـي مع منظمة اجلمارك العاملية لإلجابة  .2017و 2012

انة هذه األخرية ولتجّنب حمو رموز األمساك واملنتجات السمكية اليت تغطي حجم التجارة على األسئلة الفنية الواردة من أم
وابإلضـــــــافة إىل ذلك، أصـــــــدرت منظمة األغذية  مليون دوالر أمريكي للبنود فرعية. 50الذي يقل عن العتبة احملددة بقيمة 

لومات تســـــــــــويق األمساك وهو دليل بعنوان "النظام والزراعة، ابلتعاون مع منظمة اجلمارك العاملية مطبوًعا لنظام خدمات مع
. ويرد يف هذا املطبوع وصــف كامل لألنواع 31"2017طبعة عام  -التســميات -املوّحد لرموز األمساك واملنتجات الســمكية 

يســــــــــري املدرجة يف كل رمز من رموز النظام املوّحد املنطبقة على منتجات مصــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية من أجل ت
 .2022وستصدر نسخة منقحة وحمّدثة وموسعة يف عام  من جانب العاملني يف قطاع األمساك. التصنيف

 منظمة التجارة العاملية
خالل عملية التفاوض احلالية بشــــــــــأن اإلعا�ت املقدمة إىل مصــــــــــايد األمساك، تســــــــــتمر منظمة األغذية والزراعة  -37

وابإلضافة إىل ذلك، ويف إطار التحضري للمؤمتر الوزاري الثاين عشر  عند الطلب.بتقدمي الدعم الفين ملنظمة التجارة العاملية 
الذي مت أتجيله، أصـــــدرت منظمة األغذية والزراعة جمموعة من ملخصـــــات الســـــياســـــات التجارية لتقدمي حملة عن القضـــــا� 

د، مت إعداد وثيقتني من خملصـــــــات ويف هذا الصـــــــد الرئيســـــــية املتعلقة ابألمساك وذات الصـــــــلة بعمل منظمة التجارة العاملية.
وتســـّلط الوثيقة األوىل الضـــوء على أمهية التجارة الدولية مبنتجات  الســـياســـات اليت تتعلق مبصـــايد األمساك بشـــكل صـــريح.

                                                      
أنواع  يشّكل تصنيف االستهالك الفردي تصنيًفا كامًال للمنتجات يغطي السلع واخلدمات. وهو يوفر إطارًا للمقارنة الدولية ويعزز مواءمة خمتلف  30

 اإلحصاءات املتعلقة ابلسلع واخلدمات.
31  _hs_code/2-issuu.com/globefish/docs/fao_wco_ 

https://issuu.com/globefish/docs/fao_wco_-_hs_code/2
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فيما تبحث الوثيقة الثانية يف الركائز  .32مصــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف عّدة بلدان وال ســــــــــيما يف البلدان النامية
املقدمة إىل مصـــايد األمساك، والصـــيد  اإلعا�تاألســـاســـية املتصـــلة ابلوالية التفاوضـــية احلالية ملنظمة التجارة العاملية بشـــأن 

 .33املفرط وأرصدة األمساك املستغلة إبفراط وطاقات الصيد املفرطة، والصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم

اوقامت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة ا -38 بوضــــــــــــــع وتنفيذ أنشــــــــــــــطة لبناء القدرات وتقدمي  لتجارة العاملية أيضــــــــــــــً
ومن املقرر أن  املســـــــاعدة الفنية ترّكزت على البلدان النامية وتغطي طائفة واســـــــعة من مواضـــــــيع التجارة املتصـــــــلة ابألمساك.

 افر املوارد من خارج امليزانية.ا بتو تستمر هذه األنشطة، رهنً 

  املتحدةاالتفاق العاملي لألمم 
تتعــاون منظمــة األغــذيــة والزراعــة ابنتظــام مع التحــالف لرعــايــة احمليطــات التــابع لالتفــاق العــاملي لألمم املتحــدة يف  -39

فقد ســـــامهت املنظمة يف وضـــــع توجيهات عملية متنوعة للتحالف لرعاية احمليطات التابع  اجملاالت ذات االهتمام املشـــــرتك.
، وشـــــاركت يف خمتلف 36ومصـــــايد األمساك 35، واألعشـــــاب البحرية34تربية األحياء املائيةلالتفاق العاملي لألمم املتحدة عرب 

الفعالّيات واملطبوعات املندرجة يف املســـــــار األزرق حنو تنفيذ إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــــــأن تغري املناخ، وعقد 
يف غالســــــكو، ووثيقة بعنوان "البصــــــمة الزرقاء من أجل  مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشــــــأن تغري املناخ

والتوعية ابلعمل املتصـــــــــــــــل ابحمليطات حنو   37ة"درجة مئوي 1.5حميطات ذكية مناخًيا واحلد من ارتفاع درجات احلرارة إىل 
 ا. اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وما بعدهيفالدورة السادسة والعشرين ملؤمتر األطراف 

                                                      
32  https://www.fao.org/3/cb5410ar/cb5410ar.pdf 
33  /trade/publications/detail/en/c/1414771-and-https://www.fao.org/markets 
34  -esPrincipl-Ocean-Sustainable-Compact-Global-assets.s3.amazonaws.com/docs/publications/UN-communications-ungc
.%20Aquaculture.pdf 

35  -Ocean-Sustainable-ctCompa-assets.s3.amazonaws.com/docs/publications/UN%20Global-communications-ungc
Seaweed.pdf-Principles 

36 -Ocean-Sustainable-Compact-ns/UN%20Globalassets.s3.amazonaws.com/docs/publicatio-communications-ungc
.Seaweed.pdf-Principles 

37  .unglobalcompact.org/library/5968 

https://ungc-communications-assets.s3.amazonaws.com/docs/publications/UN-Global-Compact-Sustainable-Ocean-Principles-%20Aquaculture.pdf
https://ungc-communications-assets.s3.amazonaws.com/docs/publications/UN-Global-Compact-Sustainable-Ocean-Principles-%20Aquaculture.pdf
https://ungc-communications-assets.s3.amazonaws.com/docs/publications/UN-Global-Compact-Sustainable-Ocean-Principles-%20Aquaculture.pdf
http://www.ungc-communications-assets.s3.amazonaws.com/docs/publications/UN%20Global-Compact-Sustainable-Ocean-Principles-Seaweed.pdf
http://www.ungc-communications-assets.s3.amazonaws.com/docs/publications/UN%20Global-Compact-Sustainable-Ocean-Principles-Seaweed.pdf
http://www.ungc-communications-assets.s3.amazonaws.com/docs/publications/UN%20Global-Compact-Sustainable-Ocean-Principles-Seaweed.pdf
http://www.ungc-communications-assets.s3.amazonaws.com/docs/publications/UN%20Global-Compact-Sustainable-Ocean-Principles-Seaweed.pdf
http://www.ungc-communications-assets.s3.amazonaws.com/docs/publications/UN%20Global-Compact-Sustainable-Ocean-Principles-Seaweed.pdf
http://www.ungc-communications-assets.s3.amazonaws.com/docs/publications/UN%20Global-Compact-Sustainable-Ocean-Principles-Seaweed.pdf
http://www.unglobalcompact.org/library/5968
http://www.unglobalcompact.org/library/5968

	المقدمة
	المواضيع العالمية
	اللجنة الفرعية المختصة بتربية الأحياء المائية التابعة للجنة مصايد الأسماك
	برنامج منظمة الأغذية والزراعة ذو الأولوية للتحوّل الأزرق
	أهداف التنمية المستدامة
	التعاون مع المنظمات والأجهزة الدولية الأخرى
	الدستور الغذائي ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان
	منظمة العمل الدولية
	المنظمة البحرية الدولية
	الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
	منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
	مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)
	شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة
	منظمة الجمارك العالمية
	منظمة التجارة العالمية
	الاتفاق العالمي للأمم المتحدة

