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 موجز

بتعلق  يف ماتقدم هذه الوثيقة حملة عامة عن العمل الذي اضططططططططططططةلعأل ذي منظمة اعةذبة نالغرياعة ذخطططططططططططط   ت   املنا  
 املرتنكةعن املسائل اعخرى ذات الصلة ابلبيئة، نال سيما معدات الصيد  مبصابد اعمساك نترذية اعحياء املائية، فضاًل 

نتقدم هذه الوثيقة إفادة . الضارية الةحالب نتكاثر ،الضجيج حتأل املائين ، البحربة نالنفاايت، املهملةأن املفقودة أن 
 بلدا للتقدمي الدعم املباشطططر ذ عن العمل املعياريي يف إطاري االسطططتجاذة لتوتطططيات اللجنة ملعااة املسطططائل املذكورية أعاله

 ذات الصلة. العامليةناملسامهة يف العمليات  من خالل املخاريبع امليدانية اععضاء

ننثيقة معلومات  ؛(COFI/2020/8الواثئق التالية: نثيقة عمل عن العمليات العاملية ناإلقليمية ) الوثيقةهذه ل نتكم  
الواريد  املعلومات اعساسية عن الدنريةنثيقة ن ؛ (COFI/2020/Inf. 15.4) لصيد الرشيدالعمل اخلاص ابذرانمج عن 
املبادرية ذني منظمة اعةذبة نالغرياعة ن ابالشططططططططططططططرتاك  2019عام يف اليت نُظمأل العمل اإلقليمية  حلقةحول تقربر  فيها

 املهملةمعدات الصطططيد املرتنكة أن املفقودة أن ذخططط   أفضطططل املماريسطططات ملنع  العرضطططيالعاملية ملكافحة معدات الصطططيد 
فربق اخلرباء املعين  املتم لططططة يف 43 عمططططلالالتقربر املؤقطططأل ال ططططا   موعطططة ن  ؛(COFI/2020/SBD.6)ناحلطططد منهططططا 

البحربطة الطدنليططة املنظمططة ذرانمج الخططططططططططططططراكطة ذني ن ؛ (COFI/2020/SBD.8) اباوانطب العلميططة حلمططابطة البيئططة البحربطة
 (.COFI/2020/SBD.13) نمنظمة اعةذبة نالغرياعة
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 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة

 إن اللجنة مدعوة إىل:
 على العمل الذي اضطططططططةلعأل ذي خالل الفرتة الفاتطططططططلة ما ذني الدنريتني ذخططططططط   ت   املنا  نتقدمي  إذداء تعليقاهتا

اععضططططاء  بلدا لتعغبغ الدعم املقدم لل سططططتعااها منظمة اعةذبة نالغرياعةاملقبلة اليت  اعنلوايتالتوجيهات ذخطططط   
، مبا يف ذلك اإلجراءات اليت تسططتهدا ا تمعات املعتمدة على مصططابد اعمساك آلاثري ت   املنا  تصططدبها لتعغبغ

ا من أجل تنفيذ نزايدة طموح مسطططططططططططامهاهتا احملددة نطنيً نترذية اعحياء املائية، نحتدبث خةةها الوطنية للتكيف، 
 اتفاق ابريبس.

  مية املستدامة نمن أهداا الت 1-14 قصداملالتعان  ذني الوكاالت لتحقيق جمال ا ابلتقدم احملرز يف اإلحاطة علمً ن
 خالل ذرانمج الخططططططططططططططراكات( من منع التلوث البحري جبميع أنواعي ناحلد مني ذدريجة كب ة، 2025)حبلول عام 

GloLitter (COFI/2020/SBD.13)  نتقدمي املخطططططططططططورية ذخططططططططططط   نكاالت اعمم املتحدة اعخرى أن املنظمات
 الدنلية اليت بنب ي أ  تخاريك يف هذا الربانمج.

  توتططيات ذخطط   الدنري نالو ائف املناسططبة اليت بنب ي أ  تضططةلع  ا منظمة اعةذبة نالغرياعة ملعااة القضططااي  ريفعن
 ،البحربة نالنفاايت، نتكاثر الةحالب الضطططططارية، ملائيالضطططططجيج حتأل اعلى نجي اخلصطططططوص  ،ذات الصطططططلة ابلبيئة

معدات الصطططططيد العمل اإلقليمية اعريذع ذخططططط   أفضطططططل املماريسطططططات ملنع  حلقاتنتنفيذ التوتطططططيات الصطططططادرية عن 
 .(COFI/2020/SBD.6)ناحلد منها  املهملةاملرتنكة أن املفقودة أن 

 ميكن توجيي أي استفساريات ذخ   مضمو  هذه الوثيقة إىل:

 نب حبرير طالسي دة 

 املواريد السمكي ة عن ةمسؤنل

 tarub.bahri@fao.orgالرببد اإللكرتن : 
  

mailto:tarub.bahri@fao.org
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 مقدمة -أوًل 

إنتاج  نظمابلبيئة نخاتطططططططططة تلك املرتبةة ابلنظم اإلبكولوجية املائية ن  ذات الصطططططططططلةهناك اهتمام متغابد ابملسطططططططططائل  -1
البخطططططربة اعخرى على البيئات املائية، م ل  ناآلاثريأ  ت   املنا  إىل  اآلخذة يف التغابداعدلة  خططططط نتاليت تدعمها.  اعةذبة

على اعمن  عواقبالبحربة، هلا أتث  كب  على ريفاهية النظم اإلبكولوجية املائية، نابلتايل هلا  نالنفاايتاريتفاع دريجة احلرارية 
عدد من اخلياريات ملعااة هذه  نبتاحمصطططابد اعمساك نترذية اعحياء املائية.  اليت تنخططط  يف تمعاتا سطططبل عي  ال ذائي ن 
 إىلاحلاالت يف معظم نمت التوتططططططططططل من أم لة حقيقية على أريض الواقع.  اسططططططططططتنباطها، ناليت مت اآلخذة يف التغابداملخانا 
 .إعادة تنفيذهااختباريها على أريض الواقع نميكن توسيع نةاقها أن جرى احللول ن 

يف السططططططنوات السططططططاذقة  انةلقألااهود اليت  منظمة اعةذبة نالغرياعة، ناتططططططلأل الفرتة الفاتططططططلة ذني الدنريتنيخالل ن  -2
( 2يف ذلك ت   املنا (؛ )هلا نالتعامل معها )مبا  نالتصططططدي السططططلبية( فهم اآلاثري البيئية 1ملسططططاعدة البلدا  نا تمعات على )

هذا القةاع االقتصطططططادي يف ت   املنا  ناضطططططةراابت النظام  حصطططططة نتقليص( 3) ؛االسطططططتفادة من الفرص املرتبةة ذت   املنا ن 
معدات الصيد املرتنكة أن املفقودة اإلبكولوجي عن طربق حتسني مماريسات الصيد نالغرياعة، نزايدة املعرفة ابلقضااي الناشئة م ل 

مجيع اعنخطططةة يف اإلطاري العام  نقد نُفذت. ، نتكاثر الةحالب الضطططاريةالضطططجيج حتأل املائينالنفاايت البحربة، ن  ،املهملةأن 
من  نذدعم ملنظمة اعةذبة نالغرياعةمن خالل الربانمج العادي  جرى متوبلهان ، 17ن 14ن 13ن 2 عهداا التنمية املسطططططططتدامة
 .، نمن خالل تعغبغ الخراكات القائمة ناادبدةاعطراا ااهات املاحنة املؤسسية نال نائيةقدمتها اعموال من خاريج امليغانية 

 
 تغري املناخ والتعامل معها آاثرفهم  -ااثنيً 

الدنلية الصططططططططططادري عن اهليئة احلكومية  1ذخطططططططططط   احمليةات نال الا االيدي 2019يف التقربر اخلاص لعام  تنريد  -3
قد ن  627،2ريقم  منظمة اعةذبة نالغرياعةالصططططادرية عن  الفنية وثيقةأهم الرسططططائل ذات الصططططلة الواريدة يف ال املعنية ذت   املنا 

عالنة على ن املنا .  ت  آلاثري ابلذكر قةاع مصططططططططططططططابد اعمساك نترذية اعحياء املائية ابعتباريه اعك ر عرضططططططططططططططة التقربر خص 
املناقخططططططططططططططات اليت تقودها اتفاقية اعمم  نذلك يف إطاريال ذائية  نظمالوعي أبمهية احمليةات نمسططططططططططططططامهتها يف ال بتغابدذلك، 

بُعتغم مسطططططامهات  6ن امسطططططامهة وددة نطنيً  163أشطططططاري أحدث حتليل إىل أني من ذني . ن املتحدة اإلطاريبة ذخططططط   ت   املنا 
 أشططططططاريتف يف قةاع الغرياعة، منها إىل التكي   147تفاق ابريبس، أشططططططاري قدمتها البلدا  كجغء من التغامها اب 3احتدبدها نطنيً 

 .مصابد اعمساك نترذية اعحياء املائية، مبا يف ذلك إدارية احمليةات ناملناطق الساحليةمنها إىل  112
ت   املنا  على قةاع  آاثري، فإ  مسططططططتوى عدم اليقني ذخطططططط   الفجوات املعرفية ريةم التعامل ذصططططططورية تدري ية معن  -4

فق  ع  التنبؤات ذت   املنا  ختضطططططططططططع لعدد من االعتباريات االجتماعية  نال حيدث هذا. امصطططططططططططابد اعمساك ال بغال مرتفعً 
ناالقتصادبة، نلكن ذسبب تعقيد عمليات النظام اإلبكولوجي اليت بقوم عليها قةاع مصابد اعمساك. نمع ذلك، ناتلأل 

                                                      
.2019اهليئطططة احلكوميطططة الططدنليطططة املعنيطططة ذت   املنطططا .  1 ا على الراذ :  . التقربر اخلططاص ابحمليةطططات نال الا االيطططدي يف  ططل منطططا  مت    )متطططاح أبضطططططططططططططططططً

SROCC_SPM_ar.pdf/07/2020/3https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/.) 
2 . Impacts of climate 2018s. Smith, S. & Poulain, F., ed-Barange, M., Bahri, T., Beveridge, M.C.M., Cochrane, K.L., Funge

change on fisheries and aquaculture. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper 627.  .628رينما، منظمة اعةذبة نالغرياعة 
 (./en.pdf9705en/i9705i/3www.fao.orgتفحة. )متاح أبًضا على الراذ : 

 28ا، نحىت نقأل التقدمي كانأل املسطططططامهات احملددة نطنًيا لالحتاد اعنرينل تت لف من ذلدً  196مت ل املسطططططامهات احملددة نطنًيا ناليت بُعتغم حتدبدها نطنًيا  3
 ا مبا يف ذلك اململكة املتحدة.ذلدً 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2020/07/SROCC_SPM_ar.pdf
http://www.fao.org/3/i9705en/i9705en.pdf
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على نضطططططططططططططع اسطططططططططططططرتاتيجيات فعالة للتكيف مع ت   املنا  نالتخفيف من آاثريه  لمن أججهودها  عةمنظمة اعةذبة نالغريا
عن زايدة قيادهتا يف منتدايت اعمم املتحدة نالعمليات العاملية  ، فضططاًل طرق التعامل معيلقةاع مبا يف ذلك التوجيي ذخطط   ا

منظمة اعةذبة  تعلى طلبات انة مصططططططططططابد اعمساك، نفذ ذناءً ن نخاتططططططططططة تلك اليت تتنانل ت   املنا  نريفاهية احمليةات. 
نالتكيف آاثري ت   املنا   من جمموعة من اعنخططططططططططةة اليت هتدا إىل دعم البلدا  اععضططططططططططاء نالخططططططططططركاء للتخفيفنالغرياعة 

املعرفة نتبادهلا،  نضططعصططابد اعمساك نترذية اعحياء املائية نالنظم اإلبكولوجية املائية، من خالل ما بتعلق مب ذفعالية معها يف
االسرتاتيجية املخرتكة ذخ   ت   املنا  مع  املنجغبتماشى العمل ن نذناء القدريات.  نالعرنض التوضيحيةالسياسات،  ننضع

 .الدنرية السادسة ناخلمسو  ذعد املائة  لس منظمة اعةذبة نالغرياعة اليت أقرهتا

 
 السياسات لوضع اتوالتوجيه املعرفةتعزيز قاعدة  -ألف

 آاثريذخطططط    املعرفةقاعدة  توسططططيععلى  الفرتة الفاتططططلة ذني الدنريتني نشططططركافها يف منظمة اعةذبة نالغرياعةعملأل  -5
مبا يف ذلك  معها لتكيفاالتخفيف منها ن ذخ   خياريات وضع السياسات ل اتتوجيه نتقدمي، نمواطن الضعفت   املنا  

تلك  ألنحتليالت نطنية نإقليمية نشطططططططططططبي قةاعية. ن ل اسطططططططططططتعراضطططططططططططات يف هذا الصطططططططططططدد أجربألن إدارية خماطر الكواريث. 
توليفة من املعاريا احلالية ذخطط   اآلاثري ذات الصططلة ابملنا  على مصططابد اعمساك نترذية اعحياء  االسططتعراضططات نالتحليالت

 5نختفيفها،اعحياء املائية العاملية املنبع ة من ترذية نحتدبد كمية ةازات الدفيئة  4املائية على املسططططططططططططططتوبني العاملي ناإلقليمي،
نمماريسة  6العدبد من االسطتعراضطات اإلقليمية إلدارية خماطر الكواريث يف قةاع مصطابد اعمساك نترذية اعحياء املائية،إجراء ن 

                                                      
ر مطططط ططططاًل، ا 4 El Niño Southern . 2020, M., Takahashi, K., Avadí, A., Poulain, F. & Harrod, C. Bertrand, A., Lengaigneنططططظططططُ

Oscillation (ENSO) effects on fisheries and aquaculture. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 660 . رينما، منظمة
ا على الراذ :  Deep-. 2018منظمططة اعةططذبططة نالغرياعططة.  ؛(/EN.pdf8348en/CA8348ca/3http://www.fao.orgاعةططذبططة نالغرياعططة. )متططاح أبضطططططططططططططططططً

ocean climate change impacts on habitat, fish and fisheries, by Lisa Levin, Maria Baker, and Anthony Thompson (eds) FAO 

Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 638 . : ا عطططططططلطططططططى الطططططططراذططططططط رينمططططططططا، مطططططططنطططططططظطططططططمططططططططة اعةططططططططذبططططططططة نالطططططططغرياعططططططططة. )مطططططططتططططططططاح أبضططططططططططططططططططططططً
EN.pdf2528en/CA2528ca/3www.fao.org/ .)Cambio  -Guía básica . 2020Manjarrez, J. y Lovatelli, A. -Barbieri, M.A., Aguilar

climático pesca y acuicultura. Fortalecimiento de la capacidad de adaptación en el sector pesquero y acuícola chileno al 

Santiago de Chile. cambio climáticoا على الراذ : غرياعة. ، منظمة اعةذبة نال   (؛/es.pdf1598es/cb1598cb/3www.fao.org)متاح أبضططططططططططططططططً
 CERMES .2020 .Climate change and fisheries, by Shelly-Ann Cox, Hazel A. Oxenford, and Irisمنظمطططة اعةطططذبطططة نالغرياعطططة ن

Monnereau . : متاح أبًضا على الراذ( .رينما، منظمة اعةذبة نالغرياعةEN.pdf1471en/CB1471cb/3www.fao.org/.) 
5  greenhouse gas Quantifying and mitigating . 2019Rashid, M. -Ur-MacLeod, M., Hasan, M.R., Robb, D.H.F. & Mamun

emissions from global aquaculture. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 626 . رينما، منظمة اعةذبة نالغرياعة. )متاح
 (./EN.pdf7130en/CA7130ca/3www.fao.orgأبًضا على الراذ : 

 ICSF .2019 .Disaster risk management and sea safety in the Indian − Cyclone Ockhiن منظمطططة اعةطططذبطططة نالغرياعطططةنظُر م اًل، ا  6

marine fisheries sector .ا على الراذ : تطططططططططططططططفحططة.  72. رينمطا  ,.Molnár, K (؛/en.pdf2904EN/ca2904CA/3www.fao.org)متططاح أبضططططططططططططططططً

Székely, C. and Láng, M. 2019. Field guide to the control of warmwater fish diseases in Central and Eastern Europe, the 

Caucasus and Central Asia. FAO Fisheries and Aquaculture Circular No.1182 ،تطططططططفحة. )متاح  124منظمة اعةذبة نالغرياعة. . أنقرة
 Development of a Sustainable Fisheries. 2019منظمة اعةذبة نالغرياعة.  (؛/en.pdf4730en/ca4730ca/3www.fao.orgأبًضا على الراذ : 

Fund for the Western Central Atlantic: Wilderness Markets and Conservation International .ا على تطططططفحة.  30. رينما )متاح أبضطططططً
 (./en.pdf3176EN/ca3176CA/3www.fao.orgالراذ : 

http://www.fao.org/3/ca8348en/CA8348EN.pdf)؛
http://www.fao.org/3/ca2528en/CA2528EN.pdf
http://www.fao.org/3/cb1598es/cb1598es.pdf)؛
http://www.fao.org/3/cb1471en/CB1471EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca7130en/CA7130EN.pdf
http://www.fao.org/3/CA2904EN/ca2904en.pdf)؛
http://www.fao.org/3/ca4730en/ca4730en.pdf)؛
http://www.fao.org/3/CA3176EN/ca3176en.pdf
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ق البحربة احملمية ناخلربات املتعلقة ابملناط 7النمو اعزريق يف آسيا ناحملي  اهلادئ، عةراضاملتكامل ناملبتكر  االستغرياع املائي
 مواطن ندرياسططة 9إنتاج اعةذبة املائية، نظميف  التكيف القائم على النظام اإلبكولوجي ناسططتعراض 8يف  ال نةرب أفربقيا،

منظمة اعةذبة نالغرياعة يف تبادل اخلربات ناملماريسططات اايدة للتكيف مع  ألسططامهن  10ضططعف جمتمعات الصططيد يف ميا اري.
 23بومي )ندنة اخلرباء ذخطط   املعرفة التقليدبة نمصططابد أمساك السططكا  اعتططليني يف منةقة القةب الخططمايل ت   املنا  يف 

ا من الخططططططعوب اعتططططططلية ا نابح ً ا نتططططططيادً خب ً  40أك ر من نمجعأل الندنة  11، رينما، إبةاليا(.2019 أبلول/سططططططبتمرب 24ن
لتبادل نجهات النظر حول العناتططططر اليت ميكن أ  توجي نتدعم سططططياسطططة نفسططططها نأتططططحاب املصططططلحة اآلخربن من املنةقة 

 .لخعوب اعتليةاخلاتة ابمصابد اعمساك 
 650الفنية ريقم  وثيقةالصططططططططططططططادرية عن منظمة اعةذبة نالغرياعة، تسططططططططططططططتعرض ال 627الفنية ريقم  وثيقةذناًء على الن  -6

ناعسططططططاليب املتاحة لتقييم خياريات التكيف يف قةاع  الصططططططادرية عن منظمة اعةذبة نالغرياعة نتقدم توجيهات ذخطططططط   النهج
 للتع ر، نالتصططططططدي بُندم عليها قلما اليت مصططططططابد اعمساك نترذية اعحياء املائية مبا يف ذلك اعطر الناشططططططئة )م ل اإلجراءات

مسطططططططططاعدة  هو ناهلدا العام من ذلك( ناعدنات االقتصطططططططططادبة، الةوبل اعجللتكيف تحقيق ااحملتمل، نالتخةي  املبكر ل
من  13مبادئ توجيهية وددة ُنضططططططعألكما   12التكيف ناملماريسططططططني على حتدبد التدخالت اعك ر مالءمة. ناضططططططعي خة 

حول دمج مصططططططططابد اعمساك نترذية اعحياء املائية يف  تقنيةإريشططططططططادات  إعةاء دا الوطنية  أجل تططططططططياةة خة  التكيف
املعنو  "معااة الغرياعة نال اابت نمصططططططابد منظمة اعةذبة نالغرياعة  مةبوعنلتكملة  تططططططياةة نتنفيذ خة  التكيف الوطنية
درياسططططططططططططططة أنلية  منظمة اعةذبة نالغرياعةكما أجرت   14املبادئ التوجيهية التكميلية". -اعمساك يف خة  التكي ف الوطنية 

                                                      
Aquaculture for -Report of FAO Regional Training Workshop on Innovative Integrated Agro. 2019. منظمة اعةذبة نالغرياعة  7

Blue Growth in Asia-Pacific, Kunming, China, 12-17 June 2017. FAO Fisheries and Aquaculture Report. No. 1292 . .رينما 

 (./EN.pdf7038en/CA7038ca/3www.fao.org)متاح أبًضا على الراذ : 
 Participatory monitoring and evaluation in marine protected areas: experiences from North. 2019. منظمة اعةذبة نالغرياعة  8

and West Africa/Suivi et évaluation participatifs dans les aires marines protégées: expériences en Afrique du Nord et de 

l’Ouest. FAO Fisheries and Aquaculture Circular/Circulaire sur les pêches et l’aquaculture no.1173 . .منظمة اعةذبة نالغرياعة. رينما
 (./b.pdf2898B/ca2898CA/3www.fao.org)متاح أبًضا على الراذ : 

9  based solution -A nature –based adaptation in the agriculture sector -Ecosystem. 2020Abdelmagied, M. and Mpheshea, M. 

(NbS) for building the resilience of the food and agriculture sector to climate change . .ا رينما منظمة اعةذبة نالغرياعة. )متاح أبضططططططططً
مسطططططططططامهة شطططططططططعبة (. ]حيتوي هذا املةبوع على فصطططططططططل حول النظم اإلبكولوجية املائية من /EN.pdf0651en/CB0651cb/3www.fao.orgعلى الراذ : 

 مصابد اعمساك[
10  Vulnerability  -Participatory rural appraisal. 2019Thein, A. K., Gregory, R., Akester, M., Poulain, F. and Langeard, R. 

study of Ayeyarwady Delta fishing communities in Myanmar and social protection opportunities. FAO Fisheries and 

1177Aquaculture Circular no. . .متاح أبًضا على الراذ :رينما( .منظمة اعةذبة نالغرياعة   en.pdf2893EN/ca2893CA/3www.fao.org/.) 
11  /peoples/arctic/ar-http://www.fao.org/indigenous نظمتها شعبة مصابد اعمساك يف منظمة اعةذبة نالغرياعة، نالفربق املعين ابلخعوب . ندنة

 الخعوب اعتلية.اعتلية يف منظمة اعةذبة نالغرياعة، ننزارية الغرياعة نال اابت الفنلندبة، نحكومة كندا، نمنتدى اعمم املتحدة الدائم املعين ذقضااي 
12  making and economics of adaptation to climate change in the -Decision. 2019, F. Watkiss, P., Ventura, A. and Poulain

fisheries and aquaculture sector. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper 650 . .ا رينما منظمة اعةذبة نالغرياعة. )متاح أبضطططططً
 (./en.pdf7229en/ca7229ca/3www.fao.orgعلى الراذ : 

13  Supplement to  -Addressing fisheries and aquaculture in national adaptation plans . 2020Brugere, C. and De Young, C. 

the UNFCCC NAP Technical Guidelines . .ا عططططططططططلططططططططططى الططططططططططراذطططططططططط : رينمططططططططططا مططططططططططنططططططططططظططططططططططمططططططططططة اعةططططططططططذبططططططططططة نالططططططططططغرياعططططططططططة. )مططططططططططتططططططططططاح أبضطططططططططططططططططططططططططً
en.pdf2215en/ca2215ca/3www.fao.org/.) 

تطططططططفحة.  101. رينما. Addressing agriculture, forestry and fisheries in national adaptation plans. 2017منظمة اعةذبة نالغرياعة.   14
 (./e.pdf6714i-a/3www.fao.org)متاح أبًضا على الراذ : 

http://www.fao.org/3/ca7038en/CA7038EN.pdf
http://www.fao.org/3/CA2898B/ca2898b.pdf
http://www.fao.org/3/cb0651en/CB0651EN.pdf
http://www.fao.org/3/CA2893EN/ca2893en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7229en/ca7229en.pdf
http://www.fao.org/3/ca2215en/ca2215en.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6714e.pdf
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ا  ذناًء نذلك الت  ات يف مصططططططابد اعمساك الةبيعية ذسططططططبب ت   املنا  اليت تسططططططببها لمخاطر للتحدبد الدنل اعك ر تعرضططططططً
على القةاع، نتقدبرات التبعية الت ذنبة ناالقتصطططططادبة،  أثره اامع ذنيمن خالل  اليت حُتسطططططبعلى دريجة خماطر ت   املنا  

النامجة اعك ر عرضطططة للمخاطر  وطنية. نقد سطططاعد ذلك يف اختياري البلدا  العخطططربن اعنىلالتنموبة الؤشطططرات امل  عنفضطططاًل 
تدخالت ال، ن منظمة اعةذبة نالغرياعةتعبئة املواريد من  مماريسططططططططططططططات اتباعذ ية ت   املنا  على مصططططططططططططططابد اعمساك،  عن آاثري
املناطق الساحلية املداريبة من أفربقيا جنوب الصحراء الكربى، ابإلضافة إىل عدة دنل جغريبة ت  ة يف  خاتة)ية السياسات

يف قةططاع  اهنج الغرياعططة الططذكيططة منططاخيططً  اتبططاع   للتعلم اإللكرتن  حولدنريات أُعططدتعالنة على ذلططك، ن (. احملي  اهلططادئيف 
يف قةاع مصططابد اعمساك نترذية ت   املنا  نالتخفيف من آاثريه  التكيف مع نحول 15مصططابد اعمساك نترذية اعحياء املائية،

 16.اعحياء املائية
ذرانمج اننسططن لنهج النظام اإلبكولوجي يف مصططابد اعمساك يف إطاري  وثأنخططةة البح نُفذتعالنة على ذلك، ن  -7

GCP/GLO/690/NOR)) سططططططططططططفينة اعحباث البحربة "، ابسططططططططططططتخدامDr Fridtjof Nansen " يف مناطق فرعية خمتلفة
ت   املنا  على  آاثري فهم حتسططططططططططططططني منالبياانت ناملعلومات ناملعرفة اليت مت مجعها  نسططططططططططططططتمكن 17لقارية اعفربقية.ل متامخة

 الصططططططعيدبن اإلقليمي ناحمللي. نذدعم من عدد من املخططططططاريبع اإلقليمية ملنظمة اعةذبة نالغرياعة يف البحر اعذي  املتوسطططططط  
حبث حول قاذلية أتثر مصطططططابد اعمساك ذت   املنا  يف  ُأجري كذلك، ناهليئة العامة ملصطططططابد أمساك البحر اعذي  املتوسططططط 

من املتوقع أ  حيدد هذا ن مبا يف ذلك البحر اعدريايتيكي نالبحر اعسطططود.  18ةرب ننسططط  نشطططرق البحر اعذي  املتوسططط ،
 إلدارية مصابد اعمساك على املدى الةوبل. ناملتينةالبحث جمموعة من خياريات التكيف الفعالة من حيث التكلفة 

 من املتوقعاليت يف معااة اآلاثري  احامسً  اإدارية مصطططططططططططططابد اعمساك نترذية اعحياء املائية املتكيفة نالفعالة دنريً  ؤدينت -8
سططططططططططططططبططل عيخططططططططططططططهططا. نمع ذلططك، فططإ  أحططد على ت   املنططا  على النظم املططائيططة نا تمعططات اليت تعتمططد عليهططا ن  أ  حيططدثهططا

الصادرية عن منظمة اعةذبة نالغرياعة هي أ  تقييمات جناح مماريسات اإلدارية  627الفنية ريقم  وثيقةاالستنتاجات الرئيسية لل
عمل اخلرباء حول تكيف إدارية مصطططابد اعمساك مع ت   املنا   حلقةهتدا ن لتكيف. لكانأل تفتقر إىل درياسطططات  ةالًبا ما

ننزارية املصطططططططططططططططابطد منظمطة اعةطذبطة نالغرياعطة  عقطدهتطا، رينمطا، إبةطاليطا(، اليت 2019 تخططططططططططططططربن ال طا /نوفمرب 14إىل  12من )
مصططططططابد يف قةاع  املتبعة فيةيإىل سططططططد هذه الفجوة املعرفية من خالل حتليل اخلربات العملية لادارية التك ناحمليةات يف كندا

 19لصمود.املماريسات اايدة لغايدة قدرية مصابد اعمساك على ا عن حتدبد أم لةمن خالل ملنا  ن ا لتعامل مع ت  لاعمساك 

                                                      
ا عطططططططططلطططططططططى الطططططططططراذططططططططط : smart fisheries and aquaculture-Climate. 2020مطططططططططنطططططططططظطططططططططمطططططططططة اعةطططططططططذبطططططططططة نالطططططططططغرياعطططططططططة.   15 . )مطططططططططتطططططططططاح أبضططططططططططططططططططططططططً

elearning.fao.org/course/view.php?id=579.) 
ا على الراذ : . Climate change adaptation and mitigation in fisheries and aquaculture. 2020منظمة اعةذبة نالغرياعة.   16 )متاح أبضطططططً

elearning.fao.org/course/view.php?id=544.) 
ا على الراذ : تطططططططططططططططفحطططة.  9. رينمطططا. 2018Nansen Programme Yearly Summary -EAF. 2019منظمطططة اعةطططذبطططة نالغرياعطططة.  17 )متطططاح أبضطططططططططططططططططً

EN.pdf7044en/CA7044ca/3www.fao.org/.) 
first session of the -General Fisheries Commission for the Mediterranean. Report of the twenty. 2019منظمة اعةذبة نالغرياعة.   18

Scientific Advisory Committee on Fisheries, Cairo, Egypt, 24–27 June 2019 / Commission générale des pêches pour la 
Méditerranée. Rapport de la vingt-et-unième session du Comité scientifique consultative des pêches. Le Caire, Égypte, 24-27 

juin 2019. FAO Fisheries and Aquaculture Report/FAO Rapport sur les pêches et l’aquaculture No. 1290 .متاح أبًضا على . رينما(
 (./b.pdf6704b/ca6704ca/3www.fao.orgالراذ : 

19  Adaptive management . 2021Bahri, T., Vasconcellos, M., Welch, D., Johnson, J., Perry, R.I., Ma, X., & Sharma, R., eds. 
of fisheries in response to climate change. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper 667 

https://elearning.fao.org/course/view.php?id=544
http://www.fao.org/3/ca7044en/CA7044EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca6704b/ca6704b.pdf
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أُعيد الت كيد على أمهية حتسططططني مماريسططططات إدارية مصططططابد اعمساك لبناء اسططططتدامة قةاع مصططططابد اعمساك نترذية ن  -9
 21إىل  18من صطططططابد اعمساك )اإلدارية املسطططططتدامة ملت   املنا  خالل ندنة مع  ابعتباريه التعامل اعنسطططططباعحياء املائية 

من الندنة حول  6ناختتمأل املناقخطططططططططات اليت عقدت خالل االسطططططططططة  20إبةاليا(.، رينما، 2019 تخطططططططططربن ال ا /نوفمرب
احلايل يف املالحظات  التوجيذتسطططططططلي  الضطططططططوء على سطططططططبع ريسطططططططائل تؤكد  21واجهة ت   املنا "مل"إدارية مصطططططططابد اعمساك 

الواريدة يف اعسططططاسططططية  العبارياتكانأل إحدى ن ت   املنا .  للتعامل معناملماريسططططات اليت تعترب ضططططرنريبة لتعغبغ االسططططتدامة 
الصططناعة ذخططكل أسططرع من املؤسططسططات املتخلفة  تكي فن  على املسططتوى احملليحلول إ اد اجة إىل احل تلك الرسططائل هي

يف ذلك التواتططططططل  تنفيذ النهج الخططططططاملة نالقةاعية نالوقائية، مبا اليت مي لها قيمةعلى الاملناقخططططططات  نأكدتعن الركب. 
املصططططططططططلحة ناسططططططططططتخدام اإلدارية املكانية ملراعاة التحوالت يف توزبع اعنواع نالت  ات يف العمليات  الفعال ذني أتططططططططططحاب

اإلنصطططاا نالعدالة املناخية كمبدأ أسطططاسطططي ملعااة ختصطططيص مواريد مصطططابد اعمساك نالوتطططول إليها.  ننخططط اإلبكولوجية. 
اليت ل التوريبد، نإضططافة قيمة إىل املواريد اادبدة أن الفعالة لبناء القدرية على الصططمود تنوبع سططالسطط طرق التعاملتخططمل ن 

النسطططططططططططططاء  تؤدبي، مع مراعاة الفرنق ذني اانسطططططططططططططني ناملهاريات احملددة نالدنري اإل ال الذي ميكن أ  ال تقدري حق قدريها
يف ذلك ما ، مبا ننقلها خططاطرهانتالضططوء على االذتكاري نالةرق اادبدة امع البياانت  جرى تسططلي أخ ًا، ن نالخططباب. 

 اإلنذاري املبكر. نظمبتعلق ذبدائل الت مني احلدب ة ن 

الصططططططططططططططادرية عن منظمة اعةذبة نالغرياعة، مييل كل من ت   املنا  نالفقر إىل  627الفنية ريقم  وثيقةكما نريد يف الن  -10
على جمتمعات الصططططططططيد  اسططططططططلبً  الت ث ا، نمن املتوقع أ  بؤدي ت   املنا  إىل تفاقم الفقر ن لفئات اعك ر ضططططططططعفً املسططططططططا  اب

املناطق السططططاحلية نالدنل ااغريبة نتعترب الضططططعيفة نتلك اليت تواجي عدم املسططططاناة، نال سططططيما النسططططاء نالخططططعوب اعتططططلية. 
ملخاطر املنا ، نةالًبا ما بعا  اعشططططططخاص الذبن بعيخططططططو  نبعملو  يف ا تمعات السططططططاحلية من  عرضططططططةالصطططططط  ة النامية 

عالية من التعرض ناحلساسية الملستوايت الذي ختلفي اابلت ث  املخرتك  مع اقرتانيابملنا   املتعلقعف مستوايت عالية من الض
ذقاء عخططططططططططر سططططططططططنوات فق  لتحقيق خةة مع ن خياريات التكيف.  نةيابالبنية التحتية الداعمة، تبع ر تقلب املنا ، ن جتاه 

منظمة لتغامات البلدا  ابتفاق ابريبس، تقرتح إىل اابلنسبة  احامسً  اعامً  كا   2020 كو  عامن  2030التنمية املستدامة لعام 
لفقر ا الراذةة ذني ا التحدايت  تُعاجلحتسطططططططططني الةرق اليت ذ ية  نت   املنا الفقر   مع ذني مكافحةهنًجا  اعةذبة نالغرياعة

يهما أك ر متاسطططططططططًكا نفعالية كل  طرق التعامل معنت   املنا  يف مصطططططططططابد اعمساك ناملناطق السطططططططططاحلية نلضطططططططططما  أ  تكو  
"معااة العالقة ذني ت   املنا  نالفقر: هنج منسطططق يف سطططياق خةة  املعنو  منظمة اعةذبة نالغرياعةبقدم تقربر ن ناسطططتدامة. 

التعامل مع سطططياسطططات نإجراءات متماسطططكة نريناذ  ذني  نضطططع، أدنات نهنًجا متكاماًل لدعم 22ناتفاق ابريبس" 2030عام 
 املنا  نمبادريات احلد من الفقر ناعمن ال ذائي. ت  

أهداا التنمية  - نطنًيااملسطططامهات احملددة  حواريبة يف إطاريكا  ما نريد أعاله هو املوضطططوع الرئيسطططي حللقة عمل ن  -11
 ،2020املناخي ملا ذعد عام  عملالد اعمساك املقانمة للمنا  نأنلوايت ا تمعات الساحلية يف بذخ   دمج مصا املستدامة

                                                      
 Proceedings of the International Symposium on Fisheries Sustainability: strengthening the. 2020منظمة اعةذبة نالغرياعة.   20

science-policy nexus. FAO headquarters, 18–21 November 2019, Rome, Italy. Fisheries and Aquaculture Proceedings No. 65 .
 (./en.pdf9165en/ca9165ca/3www.fao.org)متاح أبًضا على الراذ : تفحة.  166رينما. 

21  /en/6session/2-symposium/programme/day-fisheries-www.fao.org/about/meetings/sustainable. 
22ssing the climate change and poverty nexus: a coordinated . Addre2019Charles, A., Kalikoski, D. & Macnaughton, A.  

approach in the context of the 2030 agenda and the Paris agreement .مطططططططططططنطططططططططططظطططططططططططمطططططططططططة اعةطططططططططططذبطططططططططططة نالطططططططططططغرياعطططططططططططة. . رينمطططططططططططا
EN.pdf6968en/CA6968ca/3www.fao.org/. 

http://www.fao.org/3/ca9165en/ca9165en.pdf
http://www.fao.org/about/meetings/sustainable-fisheries-symposium/programme/day-2/session6/en/
http://www.fao.org/3/ca6968en/CA6968EN.pdf
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 /نوفمرب 28إىل  26من ) من سططكا  الربفنالضططعفاء فقراء صططاا الالفوائد املخططرتكة عهداا التنمية املسططتدامة ل ناسططت الل
حددنا أفضططططططططططل  البحر الكاريبيب إقليما من ذلدً  11مم لو  حكوميو  من  احضطططططططططططرهنقد  ،، ذرابدن (2019تخطططططططططططربن ال ا  

 نكانأل. اإلقليمت   املنا  نالتخةي  اإل ائي يف قةاع مصطططططططططابد اعمساك يف  ملواجهةاملماريسطططططططططات نالنهج ناخلةوات التالية 
النهج الذي  مع ملناقخة تنفيذ " تلفةخامل القةاعاتاملتعددبن ن تحاب املصلحة عمنتدى  حلقة العمل احلواريبة عبارية عن
املخاريكو  يف حلقة العمل  نأجنغ" يف سياق الصيد على نةاق ت   نا تمعات الساحلية. ذني مكافحة الفقر نت   املنا 

الفقر  مواطن الضططططططعف أمام( تقييمات 1)سططططططلسططططططلة من التقييمات اخلاتططططططة ابلنظام على املسططططططتوى القةري، مبا يف ذلك: 
التقططدم احملرز يف عن تقططاريبر ن ( 3)؛ تقييم االحتيططاجططاتعمليططات ت ةيططة احلمططابططة االجتمططاعيططة ن يف فجوات الن ( 2)ناملنططا ؛ 

خرائ  ن ( 4)تنمية القدريات؛ يف جمال حتياجات االأهداا التنمية املسططططططططططططتدامة، مبا يف ذلك  - نطنًيااملسططططططططططططامهات احملددة 
صططط  ة النةاق ال مصطططابد اعمساكةراض أهداا التنمية املسطططتدامة ع - نطنًياالةربق القةاعية اخلاتطططة ابملسطططامهات احملددة 

تعدد اعذعاد املندنة عرب اإلنرتنأل مرتبةة  ذا النخططططاا ملناقخططططة نتائج جتربب مؤشططططر الفقر  ُعقدتن نا تمعات السططططاحلية. 
البحر الكاريبيب يف سططططياق ت   املنا  ك داة مهمة ملعااة العالقة ذني الفقر نت   املنا   إقليمقةاع مصططططابد اعمساك يف على 

نسططططططُتنفذ أنخططططططةة الدعم املسططططططتقبلية ابلتعان  الوثيق مع احلكومة الوطنية نااامعات احمللية نمنظمات  اك.يف مصططططططابد اعمس
 ا تمع املد  نمنظمات الصيادبن.

 

 احلد من ضعف جمتمعات الصيد وتربية األمساك إزاء تغري املناخ والكوارث الطبيعية -ابء
ذخططططططططططططططكل كب  خالل هذا القر  يف  ل مجيع  دن  أدىن شططططططططططططططك الظواهر ااوبة الخططططططططططططططدبدةمن املتوقع أ  تغداد  -12

 ننُفذت 23سطططططططيناريبوهات انبعااثت ةازات الدفيئة، مع احتمال حدنث آاثري إنسطططططططانية ناجتماعية ناقتصطططططططادبة نذيئية مدمرة.
ذ رض امل اإلداريبة يف مجيع أحناء الع نطرق التعاملجمموعة متنوعة من تداذ  التكيف مبا يف ذلك احلد من خماطر الكواريث 

 التداذ : على قةاع مصابد اعمساك نترذية اعحياء املائية. نتخمل هذه آاثريهاحلد من نا الت هب للظواهر ااوبة الخدبدة
 

   ؛خماطر املنا لتعامل مع نأطر تنظيمية مستن ة ل إداريبةسياسات نخة 
  ؛ناإلنذاري املبكر الرتدأنظمة ن 
  ؛اخلدمات املالية املبتكرةجتميع املخاطر أن حتوبلها من خالل ن 
  ؛املخاطر م ل السالمة يف البحر أن البىن التحتية املقانمة للمنا ن الضعف نتداذ  احلد من مواطن 

  التطط هططب ناالسططططططططططططططتجططاذططة حلططاالت الةواريئ املتعلقططة ابملنططا  من خالل التططدريبططب نتنميططة القططدريات يف تقييم ن
أدنات التقييم السططططططططططططربع، نتوحيد البياانت ناسططططططططططططتخدام  ناسططططططططططططتحداثهلا،  نالتصططططططططططططديذعد الكواريث  ما

 .التكنولوجيات اادبدة
جترذة أدنات الرتططططططد ناإلنذاري املبكر نالنخططططططر على ذدعم من مرفق البيئة العاملية،  ري العمل يف ميا اري نمالني ن  -13

 الكواريث املرتبةة ابملنا  يف نجيالقدرية على الصططططمود جمتمعات مصططططابد اعمساك نترذية اعحياء املائية  دا زايدة لصططططاا 

(GCP/MLW/053/LDF نGCP/MYA/020/LDF.) 
                                                      

23  The Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate of the IPCC (SROCC) and Poulain, F., and 
Wabbes, S. 2018. Impacts of climate-driven extreme events and disasters. In: Barange, M., Bahri, T., Beveridge, M.C.M., 
Cochrane, K.L., Funge-Smith, S. & Poulain, F., eds. 2018. Impacts of climate change on fisheries and aquaculture. FAO 

Fisheries and Aquaculture Technical Paper 627. Chapter 23 .ا عطلطى الطراذط : . رينمططططططططا مطنطظطمططططططططة اعةططططططططذبططططططططة نالطغرياعططططططططة. )مطتططططططططاح أبضططططططططططططططططططططططً
en.pdf9705en/i9705i/3www.fao.org/.) 

http://www.fao.org/3/i9705en/i9705en.pdf
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، اجتمع خرباء املالية نمصططابد اعمساك من ذن الدب  نالصططني ناهلند نإندننيسططيا ناليااب  نالفلبني 2019يف عام ن  -14
اء ملناقخططططططة سططططططبل حتسططططططني نتططططططول عمل إقليمية للخرب  حلقةناتبلند ناململكة املتحدة نكندا نالوالايت املتحدة اعمربكية يف 

نقد  24ذناء قدريهتم على الصطططططططمود يف مواجهة الكواريث نت   املنا .ذ ية يف آسطططططططيا  إىل اخلدمات املاليةالصطططططططيادبن تططططططط اري 
ابلتعان  الوثيق مع منظمة اعةذبة نالغرياعة.  هذا احلدثلالئتماانت الغرياعية آلسطططططططططططيا ناحملي  اهلادئ  الربفيةالراذةة  ألنظم

تصطططميم ذرانمج لبناء القدريات يف لدعم حتسطططني الوتطططول إىل اخلدمات املالية ن  25يف نضطططع مبادئ توجيهية عمليةنسطططامهأل 
 .خلدمات املالية  تمعات املصابد الص  ةلتقدمي ا

منظمة اعةذبة نضطططططعأل ن التكيف العملي ذخططططط   السطططططالمة يف البحر. على  يف مجيع أحناء العامل عملال نبتواتطططططل -15
نتنفيذ حغمة اإلذالغ عن  نضطططططططططع ري ن  26للسطططططططططالمة يف البحر لصططططططططط اري الصطططططططططيادبن. دلياًل  مج خليج البن النذران نالغرياعة

الوكالة النرن ية  احلوادث نالوفيات نذناء القدريات لصططط اري الصطططيادبن ذخططط   السطططالمة يف البحر يف شطططرق الكاريبيب ذدعم من
ت   املنا  يف قةاع مصططططططابد اعمساك شططططططرق البحر نمخططططططرنع "التكيف مع  ،(GCP/GLO/959/NOR) للتعان  اإل ائي

 منظمة اعةذبة نالغرياعة.من ن  املمول من مرفق البيئة العاملية "الكاريبيب
مركغ إدارية املواريد نالدرياسات البيئية التاذع اامعة قام  27،ملنظمة اعةذبة نالغرياعةذناًء على املواد اإلريشادبة احلالية ن  -16

ب اعمحر يف ةربنادا إبجراء تدريبب ملنظمة اعةذبة نالغرياعة ذخ   مصابد اعمساك نترذية اعحياء نمجعية الصلياهلند ال رذية 
 ذلدا  ةمبخطططاريكة سطططبع 2018 أبلول/تدريبب املدريذني، يف ةربنادا يف سطططبتمرب دنرية ، إىل جانبئللةواري  التصطططدياملائية على 

نجغري ةربنادبن( نذتموبل  ،نسانأل فنسنأل ،سانأل لوسيان سانأل كيتس ننيفيس، ن ةربنادا، ن دنمينيكا، ن )أنتي وا نذرذودا، 
 منظمة اعةذبة نالغرياعةكما تقوم مخططططططرنع "التكيف مع ت   املنا  يف قةاع مصططططططابد اعمساك شططططططرق البحر الكاريبيب".   من

مجيع الدنريات التدريببية ال الث إىل تعغبغ  نهتدا .ئلةواري االت احل التصطططططططدي حولدنرية تعليمية إلكرتننية قصططططططط ة  إبعداد
حلاالت الةواريئ اليت تؤثر على قةاع مصطططططططططابد اعمساك نترذية اعحياء  نالتصطططططططططديبتعلق ابلت هب  يف ماااودة ناملسطططططططططاءلة 

 .املائية
ميعها لكواريث، حبيث ميكن مخاريكتها نجتا النامجة عنحلساب اعضراري ناخلسائر نبُعد توحيد البياانت أمرًا مهًما  -17
صطططططططابد اعمساك الةبيعية نترذية اعحياء مب بتعلق يف ما ناملفصطططططططلةألضطططططططراري ناخلسطططططططائر العاملية ا معة عداد عمليات تقييم لإل

منهجية مؤسططسططية حلسططاب اعضططراري ناخلسططائر يف القةاعات الغرياعية، مبا يف ذلك  منظمة اعةذبة نالغرياعة ننضططعألاملائية. 
 مصابد اعمساك نترذية اعحياء املائية، ابستخدام استبيا  جتميع البياانت.

                                                      
. finance, credit and insurance for -Report of the Expert workshop on Guidelines for micro. 2019. منظمططة اعةططذبططة نالغرياعططة 24

small-scale fisheries in Asia, Bangkok, Thailand, 7-9 May 2019. FAO Fisheries and Aquaculture Report No. 1280 رينما. )متاح ،
 (./EN.pdf6482en/CA6482ca/3www.fao.orgأبًضا على الراذ : 

25fisheries to insurance services in Asia. A  scale-Guidelines for increasing access of small. 2019Tietze U., van Anrooy, R.  
handbook for insurance and fisheries stakeholders. In support of the implementation of the Voluntary Guidelines for Securing 

Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication . رينما، منظمة اعةذبة نالغرياعة. )متاح
 (./en.pdf5129en/ca5129ca/3www.fao.orgأبًضا على الراذ : 

26  /1207200ar/ar/c/-fisheries/resources/detail-scale-small-guidelines-www.fao.org/voluntary. 
27 Fisheries and aquaculture emergency response guidance. 2014Cattermoul, B.; Brown, D. & Poulain, F. (eds).   . رينما، منظمة

. خةوا Brown, D. & Poulain, F. (eds)  .2013ن (؛/e.pdf3432i-a/3www.fao.orgتفحة. )متاح أبًضا على الراذ :  167اعةذبة نالغرياعة. 
تطططططططفحة.  134العرذي ة[.  ةاع مصطططططططابد اعمساك نترذية اعحياء املائي ة حول تقومي اعضطططططططراري ناالحتياجات يف حاالت الةواريئ. رينما. ]النسطططططططخةتوجيهي ة لق

 (./a.pdf3433i-a/3www.fao.org)متاح أبًضا على الراذ : 

http://www.fao.org/3/ca6482en/CA6482EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca5129en/ca5129en.pdf
http://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/resources/detail-ar/ar/c/1207200/
http://www.fao.org/3/a-i3432e.pdf)؛
http://www.fao.org/3/a-i3433a.pdf


COFI/2020/9 10 

 

على مدى العقد ن أتث  هائل على إدارية الكواريث.  ذواسططططططططةة اعقماري االتططططططططةناعيةعن ذعد كا  لالسططططططططتخططططططططعاري ن  -18
تسطططططططططوانمي اللتكنولوجيا على نةاق ناسطططططططططع لتقييم مدى اآلاثري اليت تسطططططططططببها الغالزل نأمواج هذه ا اسطططططططططتخدمألاملاضطططططططططي، 

على نةاق ناسططع أداة  ذواسططةة اعقماري االتططةناعيةعن ذعد االسططتخططعاري عترب بُ ن ناععاتطط  نالفيضططاانت نحرائق ال اابت. 
لالستفادة ن سعة، نيف فرتات زمنية قص ة. معلومات عرب مناطق نا ذخكل أساسيتتيح  عهنادعم ريئيسية إلدارية الكواريث، 

املبتكرة من أجل احلصطططططول على تقييمات  نالتكنولوجياتمع البياانت اعخرى  ا، ميكن اسطططططتخدامههذه اعداةن الكاملة م
 .28يف هذا السياق امفيدً  إطاريًااملتاحة  منظمة اعةذبة نالغرياعةإريشادات  نتُعدكاملة. 

، ميكن للمواريد السططططططمكية أ  توفر نسططططططيلة ملعااة مخططططططاكل العجغ ال ذائي يف أعقاب نأثرهنوع احلدث  نحسططططططب -19
قدريات الصططططططططططيد إىل االسططططططططططت الل املفرا للمواريد السططططططططططمكية، توسططططططططططيع بؤدي الكاريثة. نمع ذلك، هناك خةر بتم ل يف أ  

ابلفعل خاريج حدندها  اعمساك اُتصططططططةاد فيهسططططططيما يف املناطق اليت تداري فيها املخغنانت السططططططمكية ذخططططططكل سططططططيء أن  ال
لتقييم السططططططططططططربع حلاالت الةواريئ يف اأداة  منظمة اعةذبة نالغرياعة نضططططططططططططعألالبيولوجية قبل حالة الةواريئ. نملعااة ذلك، 

يف الصومال نجنوب السودا  يف  ناختربتمصابد اعمساك، اليت استخدمأل يف البدابة يف مصابد اعمساك الداخلية، قةاع 
 . ل  رنا طواريئ معقدةيف  2018عام 

 
 هاوتنفيذ وضع املشاريع -يمج

دعم التكيف نإدارية املخاطر نذناء ذ رض  هانتنفيذعدد من املخططططططططططططططاريبع  ذوضططططططططططططططع منظمة اعةذبة نالغرياعةقامأل  -20
تطططططططندنق البيئة العاملية  مخطططططططاريبعمتوبل  ان ري حاليً القدرية على الصطططططططمود يف قةاع مصطططططططابد اعمساك نترذية اعحياء املائية. 

نكمبوداي ذن وبال ذن الدب  نتياري يف  ااملمولة من خالل الصططططططططططططططندنق اخلاص لت   املنا  ن/أن تططططططططططططططندنق البلدا  اعقل  وً 
 29نمالني نميا اري نتيموري ليخطططططططيت. نشطططططططيلي نشطططططططرق الكاريبيب نالعدبد من الدنل ااغريبة الصططططططط  ة النامية يف احملي  اهلادئ

ا  نبتواتطططططططططططل العمل ذتموبل من اليااب  نالنرنبج نذلجيكا )إقليم  منظمة اعةذبة نالغرياعةاملخطططططططططططاريبع اليت تنفذها  علىأبضطططططططططططً
الفالندريز(، لدعم إدارية مصططططططططططططططابد اعمساك نترذية اعحياء املائية يف البلدا  اععضططططططططططططططاء يف مواجهة ت   املنا . نتخططططططططططططططمل 

مسططاعدة مباشططرة للبلدا   اللذبن بقدما نالربانمج العادي  التقين املمولة من ذرانمج التعان  املخططاريبعالتدخالت املخصططصططة 
ملنا  ا الصطططططامدة يف نجي ت  ذخططططط   مبادرية مصطططططابد اعمساك هناك مخطططططرنع  التقينذرانمج التعان  نكم ال على اععضطططططاء. 

ملؤمتر ما قبل مؤمتر  التقينذخطططط   تقدمي الدعم هناك مخططططرنع الربانمج العادي  نعلىحتسططططني سططططبل املعيخططططة يف ةامبيا ذ رض 
منظمة عالنة على ذلك، كانأل ن اعطراا يف كوسططططططتاريبكا نمؤمتر اعطراا اخلامس نالعخططططططربن الذي تسططططططتضططططططيفي شططططططيلي. 

ا جغًءا من االحتاد املنفذ ملخططططططططرنع اعةذبة نالغرياعة شططططططططربًكا  20 إىل جانباملمول من االحتاد اعنرينل  ClimeFish أبضططططططططً
عةراض بد اعمساك نترذية اعحياء املائية من خالل التنبؤ الفعال نتةوبر أدنات اإلدارية مصططاقةاع آخر، لدعم التكيف يف 

  .(GCP/INT/262/EC) لتكيف مع ت   املنا ا

                                                      
28 . Guidance on spatial technologies for disaster risk2018, J., Wickliffe, L.C. & Dean, A., eds. Manjarrez-Aguilar  

IGO.  0.3SA -NC-pp. Licence: CC BY 34management in aquaculture. Summary version. Rome, FAO. 
. Guidance on 2018Manjarrez, J., Wickliffe, L.C. & Dean, A., eds. -) and Aguilaren.pdf2659EN/ca2659/CA3.org/www.fao(

spatial technologies for disaster risk management in aquaculture. Full document. Rome, FAO. 312 pp. Licence: CC BY-NC-

)en.pdf2240EN/ca2240CA/3http://www.fao.org/IGO. ( 0.3SA . 
Fisheries –s work on climate change ’FAO . 2019نظُر منظمة اعةذبة نالغرياعة. اللحصول على معلومات مفصلة حول هذه املخرنعات،  29

pp 64. 2019aquaculture &  .متاح أبًضا على الراذ : . رينما(en.pdf7166en/ca7166ca/3www.fao.org/.) 

http://www.fao.org/3/CA2659EN/ca2659en.pdf
http://www.fao.org/3/CA2240EN/ca2240en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7166en/ca7166en.pdf
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ت   املنا  ابعتباريه أحد ذرانمج اننسطططططططن لنهج النظام اإلبكولوجي يف مصطططططططابد اعمساك تتنانل املرحلة احلالية من ن  -21
مت  ات احمليةات لتحسطططني املعرفة  اثري ت   املنا   ذ ية ريتطططدالصطططيد ااائر نالتلوث،  جانب إىلعوامل اإلجهاد الرئيسطططية 

يف  ذات التياريات الصطاعدةاااريبة ابلنظم اإلبكولوجية السطاحلية  وثتتعلق أنخطةة البحن على املسطتوبني اإلقليمي نالوطين. 
ذات بال اليت تتدفق على احلدند الخطططططرقية للنظم اإلبكولوجية أن وال نكوت دبفواري/خليج ةينيا ال رل، نتياريات كناريي نذن و 

مبيق نتنغانيا( ا، ناارا ناارا الداخلي قبالة السططططططواحل اانوذية الخططططططرقية عفربقيا )جنوب أفربقيا نموز تياريات الصططططططاعدةلا
 .نخليج البن ال

ذدعم من  أُعدتت   املنا   ذخطططططططططط  جدبدة  مخططططططططططاريبع مقرتحات 8على  نمتأل املوافقة يف فرتة السططططططططططنتني اعخ ة -22
على املسططططططططططططططتوى القةري  خططاتططططططططططططططططةأنخططططططططططططططةططة  بضططططططططططططططممخططططططططططططططرنع عططاملي ا تنفيططذ ن ري حططاليططً . منظمططة اعةططذبططة نالغرياعططة

(GCP/GLO/959/NORيف سطططططططانأل لوسطططططططيا )  نضطططططططعجنوب أفربقيا نالفلبني،  دا حتسطططططططني قدرية هذه البلدا  على ن 
بتعلق  يف ماننضططططططططططع أخرى  القائمة منظمة اعةذبة نالغرياعةجمموعة أدنات  ابسططططططططططتخدام نتنفيذها اسططططططططططرتاتيجيات التكيف

ابملنا  يف كمبوداي، منها مخطططططططططرنعا   ذعمليات ذات تطططططططططلةثالثة مخطططططططططاريبع نتتعلق صطططططططططابد اعمساك نترذية اعحياء املائية. مب
عطططططططرفطططططططا  ابسططططططططططططططططططططم " TCP/CMB/3701/C1 (18/III/CMB/236 )"، مبطططططططا يف ذلطططططططك CAPFISH-Capture)بطططططططُ

 يف ماملنا  ا ا يف نجينتطططمودً  ن واًل  اسطططتدامة  و بكو  أك رتعغبغ ، نهي مخطططاريبع هتدا إىل (GCP/CMB/043/ECن
 تططططططططططمود( على زايدة GCP/CMB/038/LDFصططططططططططابد املياه العذذة نالبحربة يف كمبوداي، نريكغ مخططططططططططرنع ناحد )بتعلق مب

 معرنفا ) آخرا  هناك مخطططرنعا ن لتكيف مع ت   املنا . ل ا تمعات السطططاحلية املعتمدة على مصطططابد اعمساك يف كمبوداي
( قيد التنفيذ لدعم تيموري ليخيت GCP/TIM/009/GFFن GCP/TIM/011/LDF"، مبا يف ذلك IkanAdaptابسم "

مصطابد لسطبل العي  فيها املعتمدة على احلفاظ على التنوع البيولوجي  نقاذلية نعلى الصطموديف تعغبغ القدرية على التكيف 
  My-Coastمن خالل مخططططططططططططططرنع  منظمة اعةذبة نالغرياعةتسططططططططططططططعى عالنة على ذلك، ن اعمساك نترذية اعحياء املائية. 

(GCP/MYA/026/GFF)  من ملنةقة السططططططططططططططاحلية اانوذية مليا اري يف اإىل تعغبغ احلفظ القائم على النظام اإلبكولوجي
منظمططة ري، نختفيف آاثري ت   املنططا  ناعمن ال ططذائي. كمططا تقوم لتنوع البيولوجي البحمن اجين فوائططد مسططططططططططططططتططدامططة أجططل 

( لتعغبغ أفضل مماريسات التكيف مع ت   TCP/GAM/3702/C2) التقينذتنفيذ مخرنع ذرانمج التعان   اعةذبة نالغرياعة
 املنا  يف ةامبيا.

اسططططتدامة مصططططابد أمساك البحر اعذي   عةراض( 2020-2017تنفيذ اسططططرتاتيجية منتصططططف املدة ) اأبضططططً  ري ن  -23
من  حتقيقها املخرجات املتوقع نمننالبحر اعسططططود يف إطاري اهليئة العامة ملصططططابد أمساك البحر اعذي  املتوسطططط . املتوسطططط  

، اليت سططططتعتمد على نتائج البحث املخصططططص حول هذا املوضططططوع، هو إنخططططاء اسططططرتاتيجية هذه املدة منتصططططفاسططططرتاتيجية 
 امل مع اآلاثري احملتملة لألنواع ال ازبة نت   املنا  على مصابد اعمساك.تكيف للتع

 

 فهم النبعااثت وإمكانيات التخفيف من مصايد األمساك وتربية األحياء املائية -الد

أنخططططططةة مصططططططابد اعمساك نترذية  ذصططططططمة الكرذو  النامجة عنانبعااثت ةازات الدفيئة أن  نخف قيا  نفهم  بُعد -24
بخططططكل اسططططتهالك الوقود أثناء الصططططيد ن ةوبلة اعجل. المن حيث االسططططتدامة البيئية ناالقتصططططادبة  امهمً  ااعحياء املائية أمرً 

أكرب مسططططططططاهم منفرد يف انبعااثت ةازات الدفيئة، على الرةم من أ  االنبعااثت ختتلف نفًقا لةربقة نأنواع الصططططططططيد نكذلك 
الرئيسية ل ازات  املسبباتمن  املستهلك داخل املغاريعبعترب إنتاج اععالا نالكهرابء ن إىل مناطق الصيد. املقةوعة ة املساف

كانأل على منت سفن الصيد أن على أ، سواء نالتجهيغ الصيدتعتمد أنخةة ما ذعد ن ترذية اعحياء املائية.  قةاع الدفيئة يف
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ج رافًيا  مدادسطططططالسطططططل اإل نتوسطططططع ريقعةجتارية اعمساك  تغابد بسطططططاهمالخطططططاطك، ذخطططططكل كب  على الوقود )أن الةاقة(. كما 
 االنبعااثت.إتداري ذات القيمة املضافة أبًضا يف زايدة الةلب على الةاقة ن املتةورية املنتجات تغابد ن 

يف انبعااثت ةازات  ناسططططططططت الهلاغ اعمساك جتهي نمع ذلك، هناك نقص يف البياانت، ال سططططططططيما ذخطططططططط   مسططططططططامهة -25
إىل أتث  نفاايت الةعام املنغلية نال ذائية، خاتططة ابلنسططبة  نكا  قيا  من الدرياسططات على اإلنتاج. ك  ريكغت  قد ن الدفيئة. 

 نسبًيا. ملنتجات السمكية، قليالً ا

السطياسطات الرئيسطية يف مدننة السطلوك ذخط   الصطيد الرشطيد اليت نضطعتها  رسطمتوجيهات لالنميكن االطالع على  -26
، نخف  الصطططططيدنما ذعد  الصطططططيديف أنخطططططةة على حنو أك ر كفاءة لةاقة ا ابسطططططتخداممنظمة اعةذبة نالغرياعة، نهي تتعلق 

نقل نالتخغبن سطططططليمة نال التجهيغطرق تكو  أ   من أجل ضطططططما ، نتعميمهاالتكنولوجيات املناسطططططبة  ناذتكاري ،االنبعااثت
أهداا نمبادئ نأحكام اتفاقية اعمم املبادئ التوجيهية الةوعية لت مني مصطططططططابد اعمساك الصططططططط  ة النةاق ذيئًيا. كما تعغز 

نفًقا ن املتحدة اإلطاريبة ذخططططططط   ت   املنا  ناسطططططططرتاتيجيات التكيف نالتخفيف نكفاءة الةاقة يف سطططططططلسطططططططلة القيمة أبكملها. 
التخفيف حتسططني كفاءة سططلسططلة القيمة نتعغبغ القيمة  بخططملالصططادرية عن منظمة اعةذبة نالغرياعة،  627الفنية ريقم  وثيقةلل

تخطططجيع الصطططيد ن ؛ هدريالفاقد ناملناحلد من املضطططافة احمللية من خالل توسطططيع نةاق سطططالسطططل الترببد ناملماريسطططات الصطططحية؛ 
 .يات التجهيغنتكنولوج ،نترذية اعحياء املائية ،االذكي مناخيً 

أك ر  نتكنولوجيططات حتفظ الةططاقططة نتكو تقنيططات  من خالل اعتمططادميكن احلططد من انبعططااثت ةططازات الططدفيئططة ن  -27
ا ن الصطططيد نالغرياعة.  كفاءة يف جمايل ناحلد من  حنو أفضطططلعلى  ملنتجاتاتحسطططينات من خالل اسطططتخدام ذ القيامميكن أبضطططً

 أمهيةالسطططوق  املوجهة من نخمةةات إتطططداري الخطططهاداتاملعاب  نتكتسطططي يف سطططالسطططل القيمة. اعةذبة من هدري املن  الفاقد
ا. كما  ا ن التحول من مصططادري الةاقة ة  املتجددة إىل مصططادري الةاقة املتجددة.  بُؤخذ يف االعتباريأبضططً  النظر يفميكن أبضططً

 يئية.االستهالك املستدام للم كوالت البحربة الذي  مع ذني الفوائد ال ذائية نالتكاليف الب

املعلومططات املوثقططة عن نتططائج اإلجراءات املتخططذة، نال عن  ال بتططاح إال قليططل منبتعلق جبهود التخفيف،  يف مططان  -28
النامجة عن  العدبد من املبادريات لتحدبد ذصططططططططططططمة الكرذو   ري العمل علىالدرين  املسططططططططططططتفادة عرب القةاع. نمع ذلك، 
نجامعة  املركغ العاملي لألمساكتعمل منظمة اعةذبة نالغرياعة ن ن . د منهاناحل قةاع مصططططططططططططططابد اعمساك نترذية اعحياء املائية

)تسطططططلي   Illuminating Hidden Harvests درياسطططططة ذعنوا إعداد على ابلخطططططراكة مع خرباء على مسطططططتوى العامل دبوك 
يف انبعااثت ةازات  نتنظرتبحث يف مسططططامهة مصططططابد اعمساك الصطططط  ة يف التنمية املسططططتدامة الضططططوء على الصططططيد اخلفي( 

مخرنع تعغبغ استدامة مصابد اعمساك نترذية اعحياء املائية  نبُتوقع أ  بعملالدفيئة من املصابد الص  ة ناستخدام الةاقة. 
نالطذي  ،املمول من االحتطاد اعنرينل 30(/EC/028GCP/GLOيف جمموعطة دنل أفربقيططا نالبحر الكططاريبيب ناحملي  اهلطادئ )

الكاريبيب ناحملي  البحر فربقيا ن أسططططططططططططططنوات ذقيادة جمموعة دنل  5ذرانمج مدتي ضططططططططططططططمن  ندريجنب 2020عام يف أنائل  انةلق
تنفيذ ذالربانمج نُكلف سططالسططل قيمة مع شططركات تطط  ة نمتوسططةة احلجم.  10منظمة اعةذبة نالغرياعة، يف  نتنفذهاهلادئ 

أخ ًا، تواتططل منظمة اعةذبة نالغرياعة الرتنبج ن هم يف احلد من انبعااثت ةازات الدفيئة. االتدخالت اليت من شطط هنا أ  تسطط
على تلبية  ا هغبنتسططططططططططاعد ها نتدخيناعمساك لتجفيف  متةورية تكنولوجيانهي ،  ااخلاتططططططططططة  Thiaroyeتقنية التجهيغ ل

يف السطططططططن ال  املتةوريةهذه التكنولوجيا  ناذتكرتمعاب  سطططططططالمة اعةذبة، نكذلك يف احلد من اسطططططططتهالك خخطططططططب الوقود. 
 اآل  يف العدبد من البلدا  يف أفربقيا نآسيا ناحملي  اهلادئ. نتُعتمد

                                                      
30 /acp/en-4-action/fish-www.fao.org/in. 
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 زايدة بروز مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف املناقشات العاملية -هاء
 لعدة قطاعات حول تغري املناخ والشاملة

 
احمليةات يف إطاري اتفاقية اعمم املتحدة  ذخطططططططططططط  الغخم  تواتططططططططططططل تكوبن، الفرتة الفاتططططططططططططلة ذني الدنريتنيخالل  -29

، ابلتعان  مع مم لي البلدا ، يف سلسلة منظمة اعةذبة نالغرياعةشاريكأل ن . الت كيد عليياإلطاريبة ذخ   ت   املنا  نأعيد 
مصططططابد  تؤدبياملخصططططصططططة للمفانضططططني ذخطططط   املنا ، نذلك لنخططططر املعلومات حول الدنري الذي ميكن أ   الفعالياتمن 

كما هو ن اعمساك نترذية اعحياء املائية يف التكيف مع املنا  نالتخفيف من آاثريه نعرض أم لة ملموسطططططططة للعمل امليدا . 
بوم العمل املناخي ذخطططط   احمليةات الذي ُنظم خالل يف  منظمة اعةذبة نالغرياعةاحلال يف السططططنوات السططططاذقة، شططططاريكأل 

)كاتوفيتخطططططططططططططي، ذولندا( نيف عام  2018اعطراا يف اتفاقية اعمم املتحدة اإلطاريبة ذخططططططططططططط   ت   املنا ، يف عام  مؤمتري
ابإلضطططافة إىل ذلك، تسطططاهم منظمة اعةذبة نالغرياعة يف جمموعة ن )مدريبد، إسطططبانيا، ابسطططتضطططافة حكومة شطططيلي(.  2019

العمل التاذعة التفاقية اعمم املتحدة اإلطاريبة ذخططط   ت   املنا  ناملعنية ابلتكيف السطططاحلي، مما بضطططمن التم يل املناسططب 
نشاريكأل يف حواري اتفاقية اعمم املتحدة  31مقرتًحا منظمة اعةذبة نالغرياعةقدمأل ن ملصابد اعمساك نترذية اعحياء املائية. 

اهليئة الفرعية للمخططططورية العلمية  فعاليات حمليةات نت   املنا  الذي عقد خاللبتعلق اب ما يفاإلطاريبة ذخطططط   ت   املنا  
مسططططططططططططططططامهطططات إىل قمطططة املنطططا  يف نيوبوريك  قططُطدمطططألكمطططا  2020.32 كطططانو  اعنل/دبسططططططططططططططمرب 3ن 2نالتكنولوجيطططة بومي 

 Nature’sمنا  الةبيعة ) مركغ، نيوبوريك، الوالايت املتحدة اعمربكية( على نجي اخلصطططوص إىل 2019 أبلول/)سطططبتمرب

Climate Hub حمليةات عام ذخطططططططط   اغ على احللول القائمة على الةبيعة، نبوم العمل االفرتاضططططططططي ريك  حدث ( يف إطاري
 ناحللقة الدرياسططططططططية اخلامسططططططططة 33(،Sain-Biliana Cicin، يف ذكرى الدكتورية 2020 تخططططططططربن ال ا /نوفمرب 20) 2020

 International EbA Community ofللتكي ف القائم على النظم اإلبكولوجية ) حول جمتمع املماريسططططططططططني الدنليني

Practice )(لعرض عمل 2020نوفمرب/تخطططططططططربن ال ا   25ن 24 ابوم )املسطططططططططتمر يف جمال نظم  منظمة اعةذبة نالغرياعة
  34.إنتاج اعةذبة املائية

إزالة ال اابت" اليت أطلقها اعمني العام لألمم املتحدة يف قمة العمل  عكس مسططططططططارييف مبادرية " املنظمةتسططططططططاهم ن  -30
حتأل قيادة ذرانمج اعمم املتحدة للبيئة نمنظمة اعةذبة نالغرياعة نمبخاريكة منظومة اعمم ن . 2019 أبلول/املناخي يف سبتمرب

عي الغرياعة نال طاابت. نمن خالل املتحطدة ككطل، من املتوقع تك يف اإلجراءات ضططططططططططططططد إزالة ال طاابت نتدهوريها عرب قةطا
على تعغبغ العمل القةاعي داخلًيا املسطططططامهة يف ااهود املبذنلة على نةاق اعمم املتحدة، سطططططتعمل منظمة اعةذبة نالغرياعة 

شطططعبة سطططتسطططاهم ن ". حتوبل النظم ال ذائية إلطعام كوكبنا من دن  إزالة ال اابتذي الصطططلة، مبا يف ذلك من خالل مبادرية "
من خالل الرتكيغ ذخطططكل أسطططاسطططي على ةاابت املان رنا ناملناطق السطططاحلية نالنظم اإلبكولوجية  ملنظمةاعمساك ابمصطططاد 

 الداخلية اليت تساهم حالًيا يف إزالة ال اابت أن تت ثر  ا.

 

                                                      
31---202003311247.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/4https://www 
>and_Climate_Change_final.pdfFAO_Submission_Dialogue_on_Ocean_ 
32  -mitigation-and-adaptation-strengthen-to-how-consider-to-dialogue-change-climate-and-https://unfccc.int/event/ocean

action.  
33  /2020-day-action-oceans-initiative.com/virtual-https://roca 
34  .pdf51604568071profocus.nl/upload/event/Invitation_EbA_CoP_-https://images.agri 

https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/202003311247---FAO_Submission_Dialogue_on_Ocean_and_Climate_Change_final.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/202003311247---FAO_Submission_Dialogue_on_Ocean_and_Climate_Change_final.pdf
https://unfccc.int/event/ocean-and-climate-change-dialogue-to-consider-how-to-strengthen-adaptation-and-mitigation-action
https://unfccc.int/event/ocean-and-climate-change-dialogue-to-consider-how-to-strengthen-adaptation-and-mitigation-action
https://unfccc.int/event/ocean-and-climate-change-dialogue-to-consider-how-to-strengthen-adaptation-and-mitigation-action
https://roca-initiative.com/virtual-oceans-action-day-2020/
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 تقليل اآلاثر البيئية املختارة للصيد وتربية األحياء املائية -اثلثا

 املهملةتقييم وتقليل آاثر معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو  -ألف
املبادئ التوجيهية  منظمة اعةذبة نالغرياعة يف، أقرت الدنرية ال ال ة نال الثو  للجنة مصابد اعمساك 2018يف عام  -31

الرشططيد اليت نضططعتها مدننة السططلوك ذخطط   الصططيد التوجيهية الةوعية  تلك املبادئُتكمل ن . معدات الصططيد لوسططمالةوعية 
 املهملة نأاملفقودة  نأيف منع نتقليل معدات الصططططططيد املرتنكة  اععضططططططاء، نهي أداة مهمة إلريشططططططاد منظمة اعةذبة نالغرياعة

 .الصيد ة  القانو  دن  إذالغ ندن  تنظيم، نيف مكافحة العرضي نأتث ها م ل الصيد
، العرضططططياملبادرية العاملية ملكافحة معدات الصططططيد ، عقدت منظمة اعةذبة نالغرياعة، ابلتعان  مع 2019يف عام ن  -32
 املهملةذخططططط   أفضطططططل املماريسطططططات ملنع معدات الصطططططيد املرتنكة أن املفقودة أن العامل  يف كل أحناءعمل إقليمية  حلقاتأريذع 

نالفهم خبصططططططططططططوص إطاري أفضططططططططططططل املماريسططططططططططططات املتعلقة  كا  اهلدا من حلقات العمل هذه هو زايدة الوعين  ناحلد منها.
عةراض إدارية معدات  العرضططططيابملبادئ التوجيهية الةوعية لوسططططم معدات الصططططيد ناملبادرية العاملية ملكافحة معدات الصططططيد 

تقربر نبُتاح عمل جمموعة من التوتيات حول اإلجراءات اليت بتعني اختاذها يف املناطق املعنية.  حلقةكل   نجنم عنالصيد. 
 (.COFI/2020/SBD.6) للدنرية معلومات أساسيةالعمل اإلقليمية اعريذع كوثيقة  حلقات

منظمة اعةذبة إحدى منظمات ا تمع املد  اليت دعمأل  العرضططينتُعد املبادرية العاملية ملكافحة معدات الصططيد  -33
عمل المن خالل حلقات عية لوسططططططططططططططم معدات الصططططططططططططططيد املبادئ التوجيهية الةو لتنفيذ  نةاايهتايف حتقيق أهدافها  نالغرياعة

للمبادرية ، شطططططططططط لأل منظمة اعةذبة نالغرياعة مقعًدا يف ا موعة التوجيهية السططططططططططاذقة 2015منذ عام ن . التجرببيةخططططططططططاريبع املن 
جملس  نأُنخطططككمنظمة خرباء مسطططتقلة. ي(  اآل  جملس اخلرباء االسطططتخطططاري )ُتسطططمى  العرضطططي العاملية ملكافحة معدات الصطططيد

ي ذ، نالاملبادرية العاملية ملكافحة معدات الصطططططططططيد لقيادةحكم فين نجتاريي نيف جمال احلوكمة  إلاتحة اخلرباء االسطططططططططتخطططططططططاريي
 .نجمموعات العمل التاذعة هلا فيها ناملخاريكنيندعم تلك املبادرية قيادة يف  ذدنريه بخاريك

بة نالغرياعة ذوضططططع اسططططرتاتيجية عاملية شططططاملة منظمة اعةذ دنريهتا ال ال ة نال الثنيانة مصططططابد اعمساك يف  نكلفأل -34
املبادئ التوجيهية الةوعية لوسططم معدات  ندعم تنفيذ املهملةمبعدات الصططيد املرتنكة أن املفقودة أن  املتصططلةملعااة القضططااي 

اليت تخطططمل اهليئات الدنلية ذات الصطططلة نأتطططحاب املصطططلحة اآلخربن. ناسطططتجاذة لذلك، نضطططعأل منظمة اعةذبة الصطططيد 
معدات الصطططيد املرتنكة أن املفقودة أن  ، مبا يف ذلك اإلجراءات ذخططط  الرشطططيدنالغرياعة ذرانمج عمل ذخططط   عمليات الصطططيد 

ا (ملغبد من التفاتططيل COFI/2020/inf. 15.4 ظران) البحربة نالنفاايت، ناملرجتع العرضططي نالصططيد، املهملة ؛ ننقعأل أبضططً
ا، على معااة  ابلتعان  معملسطططططططاعدة البلدا  النامية،  البحربة الدنليةنظمة املمع  أممية تطططططططرفةاتفاقية   مسططططططط لةالنرنبج أبضطططططططً
 مغبد من التفاتيل حول ذرانمج الخراكات نتُتاح .(GloLitter ذرانمج الخراكات) املصدريالبالستيكية البحربة  النفاايت

 .COFI/2020/SBD.13 يف الوثيقة هذا

 
 فهم أتثريات النفاايت البحرية -ءاب

إىل  17من )لفربق اخلرباء املخططرتك املعين اباوانب العلمية حلمابة البيئة البحربة دعمأل الدنرية اخلامسططة ناعريذعو   -35
، مبا يف ذلك معدات الصيد املصدريالبحربة  ابلنفاايت ةعمل معني جمموعة، رينما، إبةاليا( إنخاء 2018 أبلول/سبتمرب 20
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التاذعة لفربق اخلرباء املخططططرتك املعين اباوانب العلمية حلمابة البيئة  43)جمموعة العمل  ابلخططططحناملتصططططلة النفاايت اعخرى ن 
 .البحربة الدنلية نابلخراكة مع ذرانمج اعمم املتحدة للبيئةنظمة امل، ذرعابة منظمة اعةذبة نالغرياعة ن البحربة(

يف التطاذعطة لفربق اخلرباء املخططططططططططططططرتك املعين اباوانطب العلميطة حلمطابطة البيئطة البحربطة  43جمموعطة العمطل أُنخططططططططططططططئطأل ن  -36
نعقدت أنل اجتماع افرتاضططي لوضططع خةة عمل نجدنل زمين للنتائج على النحو املنصططوص عليي يف  2019 نيسططا /أذربل

يف رينما اسططتضططافتي  حبضططوري اععضططاء اأنل اجتماع هل 2019 تخططربن اعنل/يف أكتوذرموعة تلك ا نعقدت اختصططاتططاهتا. 
البحربة، نمسطططططططططامهاهتا  النفاايتنمسطططططططططتوى نأتث  لتقدمي تقربر نمناقخطططططططططة النتائج املتعلقة مبصطططططططططادري  منظمة اعةذبة نالغرياعة

 لتلك ا موعةالتقربر املؤقأل ال ا  نبُتاح البياانت.  املوجودة يف   راتاملصطططدري نالالبحربة املختلفة  النفاايت نآاثريالنسطططبية، 
 .COFI/2020/SBD.8الوثيقة  ضمن

يف الخطططططططططططراكة العاملية ملعااة مخطططططططططططكلة النفاايت البحربة أُطلقأل  35ابلتوتطططططططططططيات الواريدة يف إعال  مانيال، نعماًل  -37
الربازبل نتسطططططططططعى إىل محابة تطططططططططحة اإلنسطططططططططا  نالبيئة العاملية عن طربق احلد من يف  20ريبو+مؤمتر يف  2012حغبرا  بونيو/

الوكاالت الدنلية عاملية جتمع  مبادريةهي نالخططططططططططططططراكة العاملية ملعااة مخططططططططططططططكلة النفاايت البحربة البحربة نإداريهتا.  النفاايت
منظمطة  نانتخبطألناحلكومطات ناملنظمطات ة  احلكوميطة ناعنسططططططططططططططاا اعكطادمييطة نالقةطاع اخلطاص نا تمع املطد  ناعفراد. 

 آذاري/يف ماري لخططططططططراكة العاملية ملعااة مخططططططططكلة النفاايت البحربة  موعة التوجيهية ليف ااعةذبة نالغرياعة كرئيس مخططططططططاريك 
 يل الساد  للحةام البحري ملدة عامني إىل جانب حكومة سيخيل.يف املؤمتر الدن  2018

ملخاريكة ناملسامهة يف إىل ا يف الدنرية الراذعة امعية اعمم املتحدة للبيئةنُدعي فربق إدارية البيئة التاذع لألمم املتحدة  -38
البالسطططتيكية الدقيقة من خالل توف  مجلة أموري  نااغبئاتالبحربة  ابلنفاايتفربق اخلرباء املخصطططص املفتوح العضطططوبة املعين 

البحربة مبا يف  ابلنفاايتذات الصطططططلة  ات التاذعة لألمم املتحدةميع الوكاالت نالربامج ناملبادريات ناخلرب جب نضطططططع قائمةمنها 
يف إدارية البيئة ربق قرري كباري مسطططؤنيل فاسطططتجاذة هلذه الدعوة، ن البالسطططتيكية الدقيقة.  نااغبئاتالبالسطططتيكية  النفاايتذلك 
بعمل مم ال  ن . املنظومةإنخططططاء فربق عمل مخططططرتك ذني الوكاالت إلعداد املسططططامهة املةلوذة على مسططططتوى  2019 أايري/مابو

لفائدة فربق نظمة املاتصططططال يف  كجهيتمصططططابد اعمساك   شططططعبةاملنا  نالبيئة ن  شططططعبةكل من   يفمن منظمة اعةذبة نالغرياعة 
تنسيقية نمجع الجتماعات عدًدا من اال الفربقالبالستيكية الدقيقة. نقد عقد  نااغبئاتالبحربة  ابلنفاايتاملعين إدارية البيئة 

 املعلومات ذات الصلة ناععمال اليت قامأل  ا منظمة اعةذبة نالغرياعة ذخ   هذا املوضوع. كل

 11من  مؤلفشطططططططامل  ميذرانمج عل علىذرانمج اننسطططططططن لنهج النظام اإلبكولوجي يف مصطططططططابد اعمساك حيتوي ن  -39
على النظم اإلبكولوجية البحربة،  النفاايت البحربة نااغبئات البالسطططططططططتيكية نآاثريها  هوري 6ب ةي املوضطططططططططوع ن موضطططططططططوًعا. 

متأل درياسططططططة توزبع ن البالسططططططتيكية الدقيقة على سططططططالمة امل كوالت البحربة.  للجغبئاتالت ث  احملتمل  8املوضططططططوع بخططططططمل ن 
البالسطططططططططططتيكية الدقيقة ناللدائن الدقيقة يف  نااغبئاتحربة يف قاع البحر )املسطططططططططططتعادة يف شطططططططططططباك اار القاعية( الب النفاايت

الدرياسططططططات حتدبد تركيبة  تلكتتضططططططمن ن اعمساك قبالة السططططططواحل ال رذية نالخططططططرقية عفربقيا نيف خليج البن ال قبالة ميا اري. 
الدرياسططططططططات، سططططططططيكو  أحد  تلكذناًء على نتائج ن . معهد البحوث البحربةمتقدمة يف  يةالبوليمر ابسططططططططتخدام تقنيات حتليل

البحربة هلا أتث   النفاايتمن املؤكد أ  ن . نتقدبر هذه النسطططبة اليت بولدها قةاع الصطططيد النفاايتااوانب هو حتدبد نسطططبة 
يف مصطططططابد الخطططططواطك التقليدبة اجتماعي ناقتصطططططادي كب  على عدد من مصطططططابد اعمساك، نبتجلى ذلك ذخطططططكل أنضطططططح 

                                                      
35  &isAllowed=y1ManillaDeclarationREV.pdf?sequence=/12347/11822.500.20http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/ 
 

http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/12347/ManillaDeclarationREV.pdf?sequence=1&isAllowed=y


COFI/2020/9 16 

 

ابإلضطططافة إىل ذلك، لوحظ نجود كميات كب ة من نفاايت قاع البحر يف عرض البحر يف ن خطططباك اارا يف خليج ةينيا. ذ
 ال بوجد حالًيا أي دليل على أ  اللدائن الدقيقة تخكل هتدبًدا لسالمة امل كوالت البحربة.ن هذه املنةقة. 

 تخططططربن ال ا /يف نوفمرب أُطلقأللالنضططططمام إىل شططططراكة النفاايت البالسططططتيكية اليت  اعةمنظمة اعةذبة نالغري  نُدعيأل -40
تعغبغ اإلدارية السطططططليمة للنفاايت البالسطططططتيكية  إىلالخطططططراكة  نترمي 36نتدبرها أمانة اتفاقيات ابزل نرينتردام ناسطططططتكهومل. 2019

كلما كا  مناسطططًبا، سطططتسطططاهم ن على املسطططتوايت العاملية ناإلقليمية نالوطنية نمنع نتقليل توليدها، مبا يف ذلك يف البيئة البحربة. 
أنخططةتها اااريبة يف إطاري الدرين  املسططتفادة من  تبادلعن  ، فضططاًل الفنيةاملخططورية  سططتقدممنظمة اعةذبة نالغرياعة ابملعلومات ن 

 .GloLitter الخراكات )مجع البياانت نمعااتها( نذرانمجذرانمج اننسن لنهج النظام اإلبكولوجي يف مصابد اعمساك 

 

 على املوارد السمكية الضجيج حتت املائيفهم أتثريات  -يمج

اامعية العامة لألمم املتحدة، من خالل قراريها السططططططططططنوي ذخطططططططططط   مصططططططططططابد اعمساك  ذدأت، 2010اعتباريًا من عام  -41
كططانو    10لتنفيططذ مططا تتضطططططططططططططمنططي اتفططاقيططة اعمم املتحططدة لقططانو  البحططاري املؤريخططة  1995ذةرق منهططا اتفططاق عططام املسطططططططططططططتططدامططة، 

اعريتططططططدة السططططططمكية الك  ة من أحكام ذخطططططط   حفظ نإدارية اعريتططططططدة السططططططمكية املتداخلة املناطق ن  1982اعنل/دبسططططططمرب 
 الضجيج حتأل املائيمنظمة اعةذبة نالغرياعة على إجراء درياسات حول آاثري  يف تخجيع 37،االريحتال، نالصكوك ذات الصلة

الدنرية ال ال ة عن اآلاثري االجتماعية ناالقتصادبة املرتبةة ذي. نقد كرريت  على املواريد السمكية نمعدالت تيد اعمساك، فضاًل 
 .الضجيج حتأل املائيللجنة مصابد اعمساك طلب اامعية العامة لألمم املتحدة اليت أشاريت ذقلق إىل مس لة  نال الثو 

هذه  تؤدبيابلنظر إىل أمهية م ل هذه الدعوات لعمل هيئات مصطططططططططططططابد اعمساك اإلقليمية نالدنري الذي ميكن أ  ن  -42
ا يف  التاذعة ملنظمة ة ملصططططططابد أمساك البحر اعذي  املتوسطططططط  اهليئة العام ألالدرياسططططططات، نظم تلكم ل  إعداداهليئات أبضططططططً

على اعمساك  نآاثريه الضططططططططططططططجيج حتأل املائيعمل حول " حلقة، منظمة ريعابة احمليةاتاعةذبة نالغرياعة، ابالشططططططططططططططرتاك مع 
 38نالغرياعة.نظمة اعةذبة  الرئيسي ملقر  امليف  2019فربابر/شباا  22ن 21بومي نالالفقاريايت ناملواريد السمكية "

على املواريد السمكية، من  الضجيج حتأل املائي آاثريهو تسهيل فهم  تلكالعمل  حلقةكا  اهلدا الرئيسي من ن  -43
حتدبد ن ( 2)املبلغ عنها على اعمساك نالالفقاريايت؛  الضطططططجيج حتأل املائي آاثري( اسطططططتعراض 1): هي أموري أخرىمجلة ذني 

، ئيحتأل املا الضطططجيجأنخطططةة ذخطططربة أخرى، ال سطططيما مثة الصطططيد نلكن  بُقيد فيهااليت املناطق يف البحر اعذي  املتوسططط  
، منها االجتماعية ناالقتصططادبة اآلاثري، نخاتططة اآلاثريالنظر يف كيفية منع هذه ن ( 3)أ  تؤثر على املواريد السططمكية؛  هاميكن

بتعلق ابلتلوث  يف ماتحدة لقانو  البحاري اتفاقية اعمم املمناقخطططططططططططة التةوريات اعخ ة داخل ن ( 4)على املواريد السطططططططططططمكية؛ 
 العاذر للحدند يف أعايل البحاري.

لضططططططططجيج حتأل ابالعدبد من الدرياسططططططططات، ابإلضططططططططافة إىل اخلربات اإلقليمية املتعلقة  ُقدمألنخالل حلقة العمل،  -44
اهليئة العامة ملصطططابد أمساك البحر  نابلنظر إىل نالبة 39، ناليت سطططهلأل ذدنريها فهم آاثريه احملتملة على املواريد السطططمكية.املائي

                                                      
36  Default.aspx/8096asticwaste/PlasticWastePartnership/tabid/www.basel.int/Implementation/Pl 
37  https://www.un.org/Depts/los/general_assembly/general_assembly_resolutions.htm - 38/65Resolution  
38Report of Joint GFCM/OceanCare Workshop on anthropogenic underwater noise and impacts on fish, invertebrates and  

fish resources ا على الراذ : 2019فربابر/شطططططططططططططططبطططططاا  22-21 –، املقر  الرئيسطططططططططططططططي ملنظمطططططة اعةطططططذبطططططة نالغرياعطططططة، رينمطططططا، إبةطططططاليطططططا . )متطططططاح أبضططططططططططططططططططططً
http://www.fao.org/gfcm/technical-meetings/detail/en/c/1194253/.) 

 تقربر عن عمل عملي ة اعمم املتحدة التخطططططططططططططانريب ة ة  الرمسي ة املفتوحة ابب العضطططططططططططططوب ة املتعل قة ابحمليةات نقانو  البحاري يف اجتماعهامن  13يف الفقرة  39
التالية "، تتوفر املعلومات الضجيج حتأل املائييف اامعية العامة لألمم املتحدة ناليت نريكغت مناقخاهتا على موضوع " 2018اليت عقدت يف التاسع عخر 

http://www.basel.int/Implementation/Plasticwaste/PlasticWastePartnership/tabid/8096/Default.aspx
https://www.un.org/Depts/los/general_assembly/general_assembly_resolutions.htm
http://www.fao.org/gfcm/technical-meetings/detail/en/c/1194253/
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بتعلق إبنخططاء مناطق مصططابد اعمساك  يف ما، نال سططيما سططلةاهتا التنظيمية اعذي  املتوسطط  التاذعة ملنظمة اعةذبة نالغرياعة
حتأل  لضطططططجيجا ما إذا كا ، أنتطططططأل حلقة العمل أبني سطططططيكو  من املناسطططططب توسطططططيع نةاق املعرفة حول نريتطططططدها املقيدة

، نطربقة ا على ااهود املبذنلة للحفاظ على املواريد السمكية املوجودة فيهاؤثر سلبً بض هذه اإلجراءات املكانية ن قو ب ئياملا
 .قيام ذذلكال

 ئيحتأل املا للضططططجيجاجتماعي ناقتصططططادي  أثردرياسططططة من شطططط هنا تعميق فهم أي  إبعدادالعمل  حلقةأنتططططأل ن  -45
. ملصططططططابد أمساك البحر اعذي  املتوسطططططط  نمناطق مصططططططابد اعمساك املقيدة ابهليئة العامة بتعلق يف ماعلى املواريد السططططططمكية 

ااهاز االسطططتخطططاريي العلمي ذخططط   مصطططابد اعمساك  نظر فيهابكي لالدرياسطططة نسطططُتقدم  هذهعلى إعداد ا حاليً العمل جارٍي ن 
 يف الوقأل املناسب.اهليئة العامة ملصابد أمساك البحر اعذي  املتوس  التاذع 

أ  تعممها ، إىل اامعية العامة لألمم املتحدة ن جهوزها فوريالدرياسططططططططططططططة،  منظمة اعةذبة نالغرياعةم نميكن أ  تقد -46
 على هيئات مصابد اعمساك اإلقليمية اعخرى اليت قد جتري درياسات مماثلة.

 

 األغذية وفهمهاتكاثر الطحالب الضارة على املوارد السمكية وسالمة  آاثرمنع  -الد

زهاري العوالق النباتية، أن تكاثر الةحالب الدقيقة، أن الةحالب السططططططططططططططامة، أن املد اعمحر، أن تكاثر الةحالب إ -47
نوع من الةحالب  300عن حوايل  فيدنأُ . املدن الضطططططططططططططارية، كلها مصطططططططططططططةلحات للظواهر الةبيعية اليت حدثأل عرب التاريب  

من املعرنا أ  ريذع هذه اعنواع تقربًبا تنتج السطططططططططططططموم ن ، بسطططططططططططططمى اإلزهاري. ةمجاعي تكو   اهرةالدقيقة يف ذع  اعحيا  
آاثري مدمرة عندما تؤدي إىل نفوق اعمساك نالالفقاريايت عن  كذلكتكاثر الةحالب ة  السامة  نميكن أ  بكو  ل. اعحيائية

ع الةحالب، على الرةم من أهنا ذع  أنوا نميكن أ  تنتج طربق توليد حاالت نقص اعكسطجني نانسطداد اعجهغة التنفسطية. 
 raphidophytes Chattonella، إفرازات ميكن أ  تسططططططبب تلًفا عنسططططططجة اخلياشططططططيم الرقيقة لألمساك )ال تسططططططمم اإلنسططططططا 

ميكن أ  تعططططا  احليواانت املططططائيططططة من نفيططططات ن  Karlodinium.)40ن dinoflagellates Kareniaن Heterosigmaن
 ذائي نسططططبل المن ابلنسططططبة إىل اع بتحول اعمر إىل معضططططلةمدمرة، مما قد بؤدي إىل خسططططائر اقتصططططادبة نةذائية، نيف النهابة 

 عي .

اك إىل عد اعنواع الةحلبية اليت تُنتج مسوًما عصططططططططططططططبية قوبة ناليت ميكن أ  جتد طربقها من خالل احملاري ناعمستُ ن  -48
جموعة متنوعة من اعمراض املعدبة املعوبة نالعصططططبية تتسططططبب مبحيث  نسططططا كني من البخططططر مصططططدري قلق أكرب لااملسططططتهل

تسمم احملاري السام لألعصاب، ن تسمم احملاري اإلسهايل، ن فقدا  الذاكرة، املسبب لاحملاري نتسمم  ،)م ل تسمم احملاري املخلول
واتية يف مجيع أحناء العامل كمن املقدري أ  تسططبب السططموم السططين . (لسططيكوات امساك اأبتسططمم الن  41أزاسططب اسططيد،تسططمم واري ن 

                                                      
نأذرزت عدة نفود ما للضططططططططططططططططططططجيج الناجم يف احمليةات عن اعنخةة البخربة من آاثري على أنواع حبربة ننظم إبكولوجية  - حول آاثري الضجيج حتأل املائي"

أ  املسطططططططططططططططططططططططططتوايت املتغابدة من وددة، مبا يف ذلك اآلاثري الواقعة يف ال دبيات البحربة، ناعمساك ذخطططططكل عام نعلى اعنواع املهاجرة. نالحظأل عدة نفود 
ن لأل . طططططططططاسططططططططططططةالضطططجيج حتأل املاء الناجم عن اعنخةة البخربة تؤثر على قدريات اعنواع البحربة على االعتماد على الصطططوت يف ن ائفها احلياتية احلسطططططط

ا الوفود إحداث ت  ات يف سلوك اعنواع نطرق هجرهتا، فعرقلة اآلاثري السطلبية للضطجيج الناجم عن اعنخةة البخرب ة على احلياة البحربة اليت أشطاريت إليه
 - A/73/124االتصطططططططططططططططططططططال نأذعطططططططدت احليواانت عن منطططططططاطق ال طططططططذاء نالتكطططططططاثر، نتسطططططططططططططططببطططططططأل يف االجهطططططططاد ناإلتطططططططططططططططططططططاابت نالوفطططططططاة. الوثيقطططططططة ريقم 

124/73https://undocs.org/ar/A/. 
40 16&Itemid=5unesco.org/index.php?option=com_content&view=article&id=-http://hab.ioc 
 أزاسب اسيد هي مسوم ذويل إب ر البحربة اليت ترتاكم يف أنواع خمتلفة من احملاري نقد اريتبةأل ذتسمم شدبد يف ااهاز اهلضمي البخري. 41

https://undocs.org/ar/A/73/124
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العصبية عساذيع أن حىت سنوات، نناحد ابملائة  اآلاثريقد تستمر ن  ؛سنوايً السيكوات ا حالة تسمم أبمساك  50 000حوايل 
 42من هذه احلاالت قاتلة.

إىل خلق ذيئة مواتية لتكاثر الةحالب الضططارية، ناليت ببدن أهنا  السططاحليةناإلفراا يف إثراء املياه بؤدي ت   املنا  ن  -49
 السططلبيةتقدم هام حيد من اآلاثري  ُأحرزالعقود املاضططية. ناسططتجاذة لذلك،  خاللأتططبحأل أك ر تواترًا نأك ر ك افة نانتخططاريًا 

تططططططططاريمة تتنانل أنواع تكاثر الةحالب الضططططططططارية يف البيئة،  ريتططططططططدمن خالل تنفيذ ذرامج الةافية لتكاثر الةحالب الضططططططططارية 
إىل الوضططططططططططع متاًما ابلنسططططططططططبة  خيتلفنالسططططططططططموم البحربة يف امل كوالت البحربة، ناعمراض البخططططططططططربة املرتبةة  ا. نمع ذلك، 

لة عن تسططططمم املسططططؤن  Gambierdiscusأنواع إىل يف قاع املياه السططططاحلية، خاتططططة ابلنسططططبة  تتكاثراليت  ةلةحالب القاعيا
الدنل ااغريبة نتعترب مل كوالت البحربة على مسططططططتوى العامل. يف ااعك ر شططططططيوًعا ة  البكت ي ، نهو التسططططططمم ابلسططططططيكوات ا

، نقد تؤدي الت  ات العاملية يف املنا  إىل ابلسيكوات اتسمم الالص  ة يف املناطق االستوائية معرضة ذخكل خاص لعواقب 
هلذا السطططططططططبب، أُث  تسطططططططططمم ن ة نالت ث ات على املواريد الةبيعية ناالقتصطططططططططادبة للسطططططططططكا  املتوطنني. تفاقم معدالت اإلتطططططططططاذ

 نيسطططططططا /أذربل 7إىل  3من يف انة الدسطططططططتوري ال ذائي املعنية ابمللواثت يف اعةذبة يف دنريهتا احلادبة عخطططططططرة )ابلسطططططططيكوات ا 
طلبأل اللجنة مخطططططططططططططورية علمية من منظمة اعةذبة نالغرياعة نمنظمة الصطططططططططططططحة العاملية ن ، ريبو دي جان ن، الربازبل(. 2017

املخورية يف دنريهتا احلادبة عخرة  تلك اللجنة ألعلى نجي اخلصوص، طلبن للسماح ذوضع خياريات مناسبة إلدارية املخاطر. 
)التقييم السطططططمي نتقييم  ciguatoxinsالتقييم الكامل لسطططططموم منظمة اعةذبة نالغرياعة/منظمة الصطططططحة العاملية  منالعلمية 

ملرض، ناملتجانسطططات، نطرق الكخطططف؛ نذناًء على ذلك، التوجيي اإلتطططاذة ابالتعرض(، مبا يف ذلك التوزبع اا رايف نمعدل 
التقربر املخرتك ملنظمة اعةذبة  نبتيح، 2018 تخربن ال ا /لخرباء يف نوفمربل ُعقد اجتماعن . لوضع خياريات إدارية املخاطر

اعسططططا  لتوجيي تططططياةة نصططططوص ابلسططططيكوات ا عن اجتماع اخلرباء ذخطططط   تسططططمم  الصططططادريلغرياعة نمنظمة الصططططحة العاملية نا
 43الدستوري ال ذائي املناسبة نتقدمي املخورية لألعضاء.

                                                      
42 e.pdf3215i-a/3www.fao.org/ 
 ,19Report of the Expert Meeting on Ciguatera Poisoning. Rome–23 .  2020نمنظمة الصطططططططططططططططحة العاملي ة.  نالغرياعةمنظمة اعةذبة  43

. Rome9Food Safety and Quality No.  .2018November  . : متاح أبًضا على الراذ(EN.pdf8817en/CA8817ca/3www.fao.org/.) 

http://www.fao.org/3/ca8817en/CA8817EN.pdf

