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 مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف جمال مصايد األمساك وتربية األحياء املائية
 2030خطة عام  لتحقيق

  

 موجز

وجتري  .2030تقدم هذه الوثيقة حملة عامة عن مســــــــــامهة مصــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف حتقيق خطة عام 
مناقشة التقدم احملرز والتحد�ت املطروحة يف هذا الشأن مع التشديد على دور منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) يف 

اقدم الوثيقة وت الرصـد، ودعم تنمية القدرات.و وضـع املنهجيات،  تنمية تربية  يف جمالآخر املعلومات عن العمل  أيضـً
  مبادرة النمو األزرق. وحالة على حنو مستداماألحياء املائية 

حتقيق األمن الغذائي والتغذية يف اســــــــــرتاتيجية  علىويتم التشــــــــــديد على قدرة مصــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية 
ـــــــــــــــــــد من جدول األعمال. إطار املنظمة ورؤيتها للعمل يف جمال التغذية اللتني تتم معاجلتهما يف وميكن إجياد  هذا البنـ

معلومـــــــات إضــــــــــــــــــــــافيـــــــة عن هـــــــذه االســــــــــــــــرتاتيجيـــــــة والرؤيـــــــة يف ورقـــــــة املعلومـــــــات املصــــــــــــــــــــــاحبـــــــة هلـــــــذه الوثيقـــــــة 
)COFI/2020/Inf.11.1.( 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة
 إن اللجنة مدعوة إىل:

  مبا يف ذلك أوجه التآزر 2030التأكيد على مسامهة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف حتقيق خطة عام ،
 ف التنمية املستدامة؛اهدأمن  14اهلدف  إطار مع غا�ت تتجاوز تلك اليت يتم تناوهلا يف

  من أهداف التنمية  14واإلشــــــارة إىل الدور الرئيســــــي الذي تؤديه املنظمة يف رصــــــد املؤشــــــرات يف إطار اهلدف
املنتد�ت الدولية مثل التقرير املرحلي العاملي اخلاص  إلصــــــدار املطبوعات يفاملســــــتدامة ويف توفري اإلســــــهامات 

 أبهداف التنمية املستدامة؛
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 لقــدرات يف البلــدان يف جمــال تقــدمي التقــارير عن مؤشــــــــــــــــرات أهــداف التنميــة واإلقرار ابلثغرات احلــاليــة جلهــة ا
 املستدامة وما جيري االضطالع به من تنمية للقدرات ذات الصلة؛

  ودعم املبادرات الرامية إىل تنمية القدرات يف جمال رفع التقارير والرصــــــــــــــــد يف مصــــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء
متويل إضــــايف غري تقليدي وغري اعتيادي من مصــــادر من خارج امليزانية  إلجيادش املائية، مبا يف ذلك تعزيز النقا

اســــــتدامة مصــــــايد األمساك وتربية تحقيق ل 2030ومصــــــادر إضــــــافية للمعلومات من أجل دعم تنفيذ خطة عام 
 األحياء املائية؛

 دها من جانب البلدان، عن املؤشـــرات ورصـــ رفع التقاريرلتوســـيع نطاق  املنظمة اليت تقرتحها ططخلوالتســـليم اب
ودعم  وأتييد هذه اخلطط من أهداف التنمية املســــــتدامة، 14وال ســــــيما املؤشــــــرات اليت تندرج يف إطار اهلدف 

 ؛2030املبادرات اليت من شأ�ا أن تقود البلدان إىل حتقيق مقاصد خطة عام 
  توفري التوجيهات من منظور مصـــــايد و  ،مســـــودة اســـــرتاتيجية املنظمة ورؤيتها للعمل يف جمال التغذيةإدراك أمهية

األمساك وتربية األحياء املائية، وضـــمان قدرة مصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية على حتســـني األمناط الغذائية 
حتقيق والية املنظمة وإحراز مزيد من التقدم يف  ومســامهتها يفالصــحية والوقاية من ســوء التغذية جبميع أشــكاله 

 ؛2030خطة عام  تنفيذ
 إىل النـــداء الـــداعي إىل اختـــاذ املزيـــد من اإلجراءات املتكـــاملـــة والتعـــاونيـــة لتحقيق أهـــداف التنميــة  واإلشــــــــــــــــــارة

ســالســل قيمة مصــايد األمساك وتربية األحياء  على امتدادوحتديد اإلجراءات يف جمال بناء القدرات  املســتدامة.
  مواصلة تطويرها؛ ميكن من الفقر وحتقيق األمن الغذائي والتغذية وإدارة املوارد، وكيف من أجل احلداملائية 

  على حنو لتنمية تربية األحياء املائية  2030واإلقرار ابلتقدم احملرز واإلجراءات املتخذة يف جمال تعميم خطة عام
 ؛اوإدراك أمهيته، مستدام

 حول الُنهج واالســتثمارات املتصــلة ابلنمو األزرق يف جمال تنفيذ خطة  اتوتبادل اخلربات، مبا يف ذلك النجاح
 ، وحتقيق مقاصد أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة مبصايد األمساك.2030عام 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Audun Lemالسّيد 

 �ئب مدير
 شعبة مصايد األمساك

 fao.orgAudun.Lem@الربيد اإللكرتوين: 
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 مقدمة -أوًال 
االسرتاتيجيات اليت تعتمدها البلدان واملنظمات الدولية  حتديد شكل يف 2030تستمر خطة التنمية املستدامة لعام  -1

وتتمتع أهداف التنمية  واجملتمع املدين واليت ترمي إىل إقامة عامل منصــــف ومزدهر ومســــتدام ال يتخّلف فيه أحد عن الركب.
دي الشامل واملستدام ، أبمهية حمورية لتحقيق النمو االقتصا2030واليت تشكل خطة عام  هدًفا 17املستدامة البالغ عددها 

  الذي يعاجل الشواغل البيئية واالقتصادية واالجتماعية.

البلدان املتقدمة  ابلنســـــــبة إىلعلى مســـــــتوى العامل مبا أ�ا تتســـــــم ابلقدر نفســـــــه من األمهية  2030خطة عام  وتطّبق -2
طبيعتها، حيث إن التقدم يف جمال معّني وإن الرتابط بني أهداف التنمية املسـتدامة جيعلها غري قابلة للتجزئة حبكم  والنامية.

ا اا شـــــديدً تركيزً  2030خطة عام  وترّكز يســـــاعد على إحراز تقدم يف جمال آخر. على الُنهج املتكاملة للتنمية وتتطّلب  أيضـــــً
ســــــارات  لآلاثر واملقايضــــــات بني م شــــــامًال مبا يتيح حتليًال  امشــــــرتكً  اتقييمً تقييم النتائج النامجة عن املؤشــــــرات ذات الصــــــلة 

ا طموحة وتدعو إىل اتباع ُ�ج شــــــاملة وتشــــــاركية من أجل القضــــــاء وتعد أهداف التنمية املســــــتدامة أهدافً  التنمية املختلفة.
 على الفقر واجلوع وإدارة املوارد الطبيعية بطريقة مستدامة.

املعين مبؤشـــرات أهداف التنمية املســـتدامة واجملموعة الرفيعة املســـتوى بشـــأن  توأّما فريق اخلرباء املشـــرتك بني الوكاال -3
 تاناخلرباء املكّلف اجمموعت ما، فه2030الشــــراكة والتعاون وبناء القدرات املعنية ابإلحصــــاءات خلطة التنمية املســــتدامة لعام 

وتتألف اجملموعتان من دول أعضــــاء،  .2030بوضــــع وتنفيذ إطار عاملي للمؤشــــرات اخلاصــــة أبهداف ومقاصــــد خطة عام 
 وتضّمان وكاالت إقليمية ودولية بصفة مراقبني.

 للدول األعضــــــــــــــاء يف جمال دمج أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة يف خطط التنمية الوطنية. الدعم العاموتقدم املنظمة  -4

ع الســـياســـات، وبناء الشـــراكات، وتعترب األغذية والزراعة أســـاســـية لتحقيق التنمية املســـتدامة وتســـتمر املنظمة يف دعم وضـــ
ووجهة أهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة واإلطار  األبعاد الثالثة لالســـــــــــــــتدامة. القائمة علىوتنمية القدرات، وتنفيذ املشـــــــــــــــاريع 

، وضـــمان عدم ختلف أحد عن االســـرتاتيجي للمنظمة هي معاجلة األســـباب اجلذرية للفقر واجلوع، وبناء جمتمع أكثر عدًال 
عديدة مبا يف ذلك من خالل جتميع البيا�ت واملعلومات، ووضــــــــع املعايري،  أدوارًاا الصــــــــدد، تؤدي املنظمة ويف هذ الركب.

  لصنع القرارات. دعًماوالعمل على تقدمي املشورة إىل البلدان 

ية وقد مت تعيني بعض الوكاالت الدولية كراعية ملؤشـــــــــــــرات حمّددة، مع مســـــــــــــؤولية متكني عملية وطنية وإقليمية وعامل -5
 مؤشــــــرًاكوكالة راعية لواحد وعشــــــرين   األغذية والزراعة ولقد مت اختيار منظمة لتقدمي تقارير عن أهداف التنمية املســــــتدامة.

 2و 1من مؤشــرات أهداف التنمية املســتدامة ووكالة مســامهة يف مخســة مؤشــرات إضــافية تشــمل أهداف التنمية املســتدامة 
  .15و 14و 12و 6و 5و
 وتتســــــم اإلدارة الصــــــحيحة ملواردها األمساك وتربية األحياء املائية أحد نظم إنتاج األغذية الرئيســــــية،مصــــــايد وتعترب  -6

أبمهية حمورية لتحقيق التنمية اليت حتافظ على األمن الغذائي وســــــــبل العيش وكرامة اإلنســــــــان واملوارد الطبيعية، وهذه حقيقة 
من قبيل جلنة مصــــــــايد األمساك وجلنتيها الفرعيتني املختصــــــــتني بتجارة  دوليةالنتد�ت امليتم التســــــــليم هبا بشــــــــكل متزايد يف 

ويف هذا الســـياق، تقوم شـــعبة مصـــايد األمساك التابعة للمنظمة بتنســـيق العمل املتعّلق أبربعة  األمساك وبرتبية األحياء املائية.
  1-7-14و 1-6-14و 1-4-14من أهـداف التنميـة املســــــــــــــــتـدامـة، وهي املؤشــــــــــــــــرات  14مؤشــــــــــــــــرات يف إطـار اهلـدف 

 من خالل توفري الدعم املنهجي لبعص عناصر البيا�ت. 1-ج-14، وتساهم يف املؤشر 1-ب-14و
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، يســـــــاهم احلياة حتت املاء -من أهداف التنمية املســـــتدامة  14اهلدف وابإلضـــــــافة إىل دوره الرئيســـــــي يف حتقيق  -7
ية يف إحراز تقدم يف حتقيق جمموعة واســـــــــــعة من أهداف بر�مج عمل املنظمة يف جمال مصـــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائ

 التنمية املستدامة األخرى، مبا فيها األهداف التالية:

 

حفظ احمليطـــات والبحـــار واملوارد البحريــــة  احليـــاة حتـــت املـــاء:بشــــــــــــــأن  14اهلـــدف  -
نة دارةتعد اإلو  واســتخدامها على حنو مســتدام لتحقيق التنمية املســتدامة. صــايد مل احملســّ

لتوفري  حمور�ً ا وتكنولوجياهتا أمرً  ،وممارســـاهتا ،وســـياســـاهتا ،األمساك وتربية األحياء املائية
األمن الغذائي والتغذية وســــــــــبل العيش وضــــــــــمان اتســــــــــام املمارســــــــــات بطابع أخالقي 

  ومستدام.

 

العمل الالئق والنمو بشــــــــــــأن  8القضــــــــــــاء على الفقر، واهلدف بشــــــــــــأن  1اهلدف  -
تدعم األنشـطة املتعلقة  احلد من أوجه عدم املساواة:بشأن  10االقتصادي، واهلدف 

مليون شــــــخص حول  120مبصــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية ســــــبل عيش أكثر من 
وسيعود ضمان توافر سالسل قيمة مسؤولة ومستدامة  العامل، غالبيتهم يف البلدان النامية.

يف اجملتمع، ما يزيد من قدرة مصـــــــــــــايد  ضـــــــــــــعًفاوأكثرهم  فقرًاة على أشـــــــــــــد الناس ابملنفع
  األمساك على حتقيق القدرة االقتصادية على الصمود.

 

تتســـم مصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية  القضــاء التام على اجلوع:بشــأن  2اهلدف  -
حتقيق األمن الغــــذائي أبمهيــــة حــــامســــة يف مكــــافحــــة اجلوع وتعترب عوامــــل هــــامــــة متّكن 

األغذية املغذية لسكان العامل الذين  ا، موفـّرً ويستمر استهالك األمساك ابالرتفاع والتغذية.
يف املائة  20مليار شـــــــــخص على حوايل  3.3ومن بني هؤالء، حيصـــــــــل  تتزايد أعدادهم.

من متوســــــــــــــــط نصــــــــــــــــيــب الفرد من متنــاول الربوتينــات احليوانيــة من األمســاك واملنتجــات 
اوتتيح مصــــايد األمساك وتربية األحياء املائية  كية.الســــم ركائز األمن  لتحقيقفريدة  فرصــــً

 الغذائي يف ظل استمرار تزايد عدد سكان العامل.

 

تعمل املرأة يف مجيع مراحل ســلســلة قيمة مصــايد  املسـاواة بني اجلنسـني:بشـأن  5اهلدف  -
 يف املائة من العاملني يف تســـويق األمساك وجتهيزها بعد احلصـــاد. 50األمساك ومتثل حوايل 

وقد تشـــــــــكل اجلهود الرامية إىل متكني املرأة من خالل تعزيز إمكانية حصـــــــــوهلا على فرص 
ا ملكافحة أوجه  حمفزً كاملة ومتساوية يف قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، عامًال 

 وحتقيق قدر أكرب من الشمولية. نينساجل بنياملنهجية  عدم املساواة

 

إلقامة نظم غذائية  فرًصاتتيح األمساك  :ْني االستهالك واإلنتاج املسؤولبشأن  12اهلدف  -
ومن شــــــأن تنفيذ  مســــــتدامة هلا بصــــــمة كربونية أدىن من األغذية احليوانية املصــــــدر البديلة.

الســـــياســــات املناســـــبة اليت تشـــــجع ممارســـــات االســـــتهالك واإلنتاج املســـــتدامني يف مصـــــايد 
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ا حنو حتقيق أمناط استهالك وإنتاج أكثر األمساك وتربية األحياء املائية أن يدعم املضي قدمً 
 استدامة وإدارة املوارد الطبيعية على حنو مستدام واستخدامها بكفاءة.

 

تغّري الظروف املنــاخيــة وحــالــة احمليطــات،  يؤثر العمــل املنــاخي:بشـــــــــــــأن  13اهلــدف  -
ســــــــيما ارتفاع درجات حرارة املياه ونزع األكســــــــجني والتحّمض يف البيئات املائية،  وال

ابلفعل على توزّع األرصــــــــدة الســــــــمكية ووفرهتا يف العديد من املناطق، وســــــــوف يطرح 
 األمساك وأمام تربية األحياء املائية.حتد�ت كبرية أمام اســــــــــتدامة العديد من مصــــــــــايد 

ة واملبتكرة والفعالة والتكّيفية إلدارة مصـــــــايد األمساك واإلجراءات جلاعوتعترب التدابري ال
وســتضــمن مصــايد  الرقابية والســياســاتية أســاســية لضــمان اســتدامة األرصــدة الســمكية.

العديدة اليت ميكن األمساك املســــــــــــــتدامة أن تتمكن أجيال املســــــــــــــتقبل من جين الفوائد 
 .لألمساك أن توّفرها

 

ال ميكن حتقيق املقاصــد واألهداف إال من خالل العمل  الشــراكات:بشــأن  17اهلدف  -
الشـــــــــــــــراكات بني القطاعني العام واخلاص، ومع األوســـــــــــــــاط  إقامة ويشـــــــــــــــمل ذلك .مًعا

ااألكادميية واجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية، ولكن  عرب احلدود الوطنية  أيضــــــــــــــــً
اويتوخى هذا العمل  ومن خالل اجلهود واحللول املتعددة األطراف. التعاون الدويل  أيضــــــً

يف جمال إدارة املوارد الســــــــــــــــمكية يف األجهزة اإلقليمية ملصــــــــــــــــايد األمساك من أجل تعزيز 
تطبيق مدونة الســـلوك بشـــأن الصـــيد الرشـــيد وما يرتبط هبا من خطوط توجيهية، وخطط 

 واتفاقات. عمل،

بتيســري من خطة واليت حتققت من أهداف التنمية املســتدامة  14وترّكز هذه الوثيقة على االجنازات املرتبطة ابهلدف  -8
ا عن أنشـطة الرصـد ورفع التقارير، والتحد�ت القائمة، واالحتياجات يف كما أ�ا تقدم موجزً  عمل شـعبة مصـايد األمساك.

اوتقدم الوثيقة  .14جمال بناء القدرات، والتقدم احملرز يف حتقيق املقاصـــــــــد اليت يشـــــــــملها اهلدف  ا عن مبادرتني موجزً  أيضـــــــــً
 ومهامن أهداف التنمية املستدامة،  خمتارتني للمنظمة تشارك الشعبة فيهما وتتسمان أبمهية خاصة ابلنسبة إىل معاجلة عدد
ملائية تدام اســــــــــــرتاتيجية املنظمة ورؤيتها للعمل يف جمال التغذية وتنمية تربية األحياء ا ومبادرة النمو  على حنو مســــــــــــ

رت الشـــــــعبة حتقيقها األزرق ، كما أ�ا تســـــــّلط الضـــــــوء على بعض األمثلة على أوجه التقدم العملي ذات الصـــــــلة اليت يســـــــّ
 يتعّلق جبميع أهداف التنمية املستدامة. ما يف

 
من أهداف  14التقدم احملرز والتحد�ت املّتصلة برصد مؤشرات ومقاصد اهلدف  -ااثنيً 

 التنمية املستدامة، ورفع التقارير بشأ�ا ومعاجلتها
بشـــــــــأن الصـــــــــيد أن التوجيهات الدولية كتلك اليت توّفرها املنظمة من خالل مدونة الســـــــــلوك  عموًمامن املســـــــــّلم به  -9

الرشــــيد، و�ج النظام اإليكولوجي يف مصــــايد األمساك وتربية األحياء املائية، واخلطوط التوجيهية الطوعية لضــــمان اســــتدامة 
مصـــايد األمساك صـــغرية النطاق يف ســـياق األمن الغذائي والقضـــاء على الفقر، والرؤية املشـــرتكة الســـتدامة األغذية والزراعة، 
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دولة امليناء وغريها، تشــكل عناصــر أســاســية يف تنفيذ التغيري ورصــد التقدم حنو تطبيق  اليت تتخذها تدابريالواالتفاق بشــأن 
 .2030خطة عام 

قة للمؤشــــرات  -10 ، 1-ب-14و 1-7-14و 1-6-14و 1-4-14وتقع على املنظمة، بوصــــفها اجلهة الراعية واملنســــّ
 مسؤولية مباشرة للقيام مبا يلي:

 
 لوضع وتوثيق املؤشرات.توجيه العملية املنهجية  )1(
 ودعم القدرات اإلحصائية للبلدان من أجل توليد البيا�ت الوطنية ونشرها. )2(
 ومجع البيا�ت من مصادر وطنية، وضمان قابلية مقارنتها واتساقها. )3(
 ونشر البيا�ت لتمكني رصد التقدم احملرز على املستو�ت العاملية واإلقليمية والوطنية. )4(
املرحلي الســــــــــنوي العاملي اخلاص أبهداف التنمية املســــــــــتدامة الذي يرفع إىل املنتدى  واملســــــــــامهة يف التقرير )5(

 السياسي الرفيع املستوى.
 

 ، ولكن بعد انعقاد الدورة الثالثة والثالثني للجنة31ا كمؤشـــرات من املســـتوى ســـابقً مصـــّنفة هذه املؤشـــرات  وكانت -11
ولقد متت املوافقة اآلن  .دهااملنهجيات وتنقيحها من أجل رصـــــــــــ، اســـــــــــتمرت املنظمة يف العمل على تطوير 2018عام  يف

من أهــداف التنميـة  14بنجــاح على هــذه املنهجيــات، األمر الــذي أدى إىل االرتقــاء جبميع املؤشــــــــــــــــرات يف إطــار اهلــدف 
 .1املستدامة واليت تعد املنظمة وكالة راعية هلا، إىل املستوى 

ر لتعّقب التقدم احملرز، وتقييم موجز لالجتاهات الســائدة يف املؤشــرات موجز حبســب املقصــد واملؤشــ ويرد يف ما يلي -12
 يف حتقيق املقاصد.  قدًما، وموجز لإلجراءات اإلضافية الالزمة من أجل املضي 2ابالستناد إىل التحليل الذي أجرته املنظمة

 ااملستدامة بيولوجيً نسبة األرصدة السمكية ضمن املستو�ت  - 1-4-14مؤشر هدف التنمية املستدامة 

 

 املقصد
14-4 

 دون إبالغ ودون تنظيمتنظيم الصـــــــــــيد على حنو فعال، وإ�اء الصـــــــــــيد املفرط والصـــــــــــيد غري القانوين 
وممارســــات الصــــيد املدمرة، وتنفيذ خطط إدارة قائمة على العلم، من أجل إعادة األرصــــدة الســــمكية 
إىل ما كانت عليه يف أقرب وقت ممكن، لتصــــــل على األقل إىل املســــــتو�ت اليت ميكن أن تتيح إنتاج 

 .2020ا ملا حتدده خصائصها البيولوجية، حبلول عام أقصى غلة مستدامة وفقً 

 املؤشر 
                                                   

املؤشر واضح  :1املستوى  ا إىل توافر البيا�ت/ األساليب لتقديرها على النحو التايل:ُتصنف مؤشرات أهداف التنمية املستدامة على مستو�ت استنادً  1
يف املائة على األقل من البلدان والسكان يف كل  50ا متاحة، وتنتج البلدان البيا�ت ابنتظام يف ما خيص من الناحية النظرية واملنهجية واملعايري املتّبعة دوليً 

ا متاحة، ولكن البلدان ال توفر البيا�ت املؤشــــــر واضــــــح من الناحية النظرية واملنهجية واملعايري املتبعة دوليً  :2املســــــتوى  إقليم يتســــــم فيه املؤشــــــر ابألمهية.
 ما خيص هذا املؤشر، ولكن جيري (أو سيتم) تطويرها أو اختبارها. ا بعد يفال توجد منهجية أو معايري متبعة دوليً  :3املستوى  ابنتظام.

تقرير عن املؤشرات  .2020تعّقب التقدم احملرز يف مؤشرات أهداف التنمية املستدامة املتعّلقة ابألغذية والزراعة يف عام  .2020منظمة األغذية والزراعة،  2
 report/ar-progress-www.fao.org/sdg/اليت ترعاها منظمة األغذية والزراعة. 

http://www.fao.org/sdg-progress-report/ar/
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14-4-1  
 انسبة األرصدة السمكية داخل مستو�ت مستدامة بيولوجيً 

 
مســتو�ت ميكن إعادة األرصــدة الســمكية إىل  بشــأن 4-14التقدم احملرز ابجتاه حتقيق املقصــد  3يقيس هذا املؤشــر -13

األرصدة عند  كما أنه يشدد على األمهية األساسية للمحافظة على .2020حبلول عام  أن تتيح إنتاج أقصى غلة مستدامة
مســــــتو�ت تســــــمح هلا ابلتجدد يف ظل الظروف احلالية، ما يضــــــمن ابلتايل أال تعّرض مســــــتو�ت احلصــــــاد احلالية عائدات 

 املستقبل للخطر.

من أهداف التنمية املســتدامة بشــأن القضــاء  2آاثر إجيابية على حتقيق اهلدف  1-4-14ويرتتب عن تنفيذ املؤشــر  -14
وتتســـم األرصـــدة  بشـــأن العمل املناخي. 13بشـــأن االســـتهالك واإلنتاج املســـؤولني، واهلدف  12التام على اجلوع، واهلدف 

املســتدامة أبمهية حمورية ابلنســبة إىل مســتقبل النظم الغذائية املســتدامة، حيث يكون ابســتطاعة األمساك أن تســتمر يف أتدية 
 على حنو ما تفعله اليوم مع أجيال احلاضر.دورها احليوي يف حتقيق األمن الغذائي والتغذوي لألجيال القادمة 

ا بيا�ت مســــتمدة من تقييمات األرصــــدة على املســــتويني اإلقليمي والعاملي يف العديد ولقد أصــــدرت املنظمة ســــابقً  -15
ل ، ويتم توســيع نطاق تغطية هذه التقييمات ليشـمحالة املوارد الســمكية وتربية األحياء املائية يف العاملمن التقارير من قبيل 

 عدد من البلدان، إّما بصــورة مســتقلة أو ضــمن ســياق األجهزة اإلقليمية ملصــايد األمساك، ولقد قام أصــًال  املســتوى الوطين.
عّدة بســــــــبب حمدودية  ولكن يواجه التقييم الوطين حتد�ت بتقييم حالة األرصــــــــدة الســــــــمكية لديها على املســــــــتوى الوطين.

 البلدان النامية.البيا�ت والقدرات الفنية يف العديد من 

 نســبًياا ألمساك البحرية مســتقرً ل العاملي نزالاإليف حني بقي  .تراجع طفيف منذ السـنة املرجعية تقييم االجتاه:  -16
ولقد تراجعت نســــــــبة  .ابلتدهور اســــــــتدامة املوارد الســــــــمكية العاملية ت، اســــــــتمر 1995مليون طن منذ عام  90عند حوايل 

، أي 2017يف املائة عام  65.8إىل  1974يف املائة عام  90ا من مســــتدامة بيولوجيً األرصـــــدة الســـــمكية داخل مســـــتو�ت 
وإن  التدهور، تباطأ معدل الرتاجع خالل العقد األخري.اســــــــتمرار وعلى الرغم من  .2015نقطة مئوية أقل من عام  0.82

التنمية املســــتدامة، وهناك  هدفحتقيق مقصــــد من أجل  لعكس مســــار التدهور كافًيا، فلن يكون  مشــــّجًعا أمرًاكان ذلك 
 دارة الفعالة.من خالل تنفيذ تدابري اإل بيولوجًياحاجة إىل بذل املزيد من اجلهود إلعادة األرصدة إىل مستو�ت مستدامة 

إن تقييم األرصـــــــدة عملية حتتاج إىل جهود تقنية ملحوظة،  اإلجراءات الالزمة للتقدم ابجتاه حتقيق هذا املؤشـــــر: -17
مت اختيار منهجيات جديدة إلجراء تقييم لألرصدة يف احلاالت اليت تكون لقد و  تطلب مجع البيا�ت الدقيقة.األمر الذي ي

اجهـا يف دورات للتعّلم ر ا من أجـل إدتبقى موثوقـة وقـابلـة للتطبيق عـامليًـ  على أنفيهـا البيـا�ت أو القـدرات الفنيـة حمـدودة، 
ويتم بناء القدرات جلمع البيا�ت  داث مزيد من التحسينات املنهجية.اإللكرتوين، والعمل جاٍر مع مؤسسات خارجية إلح

بشــأن املصــيد وجهد الصــيد والبيا�ت البيولوجية يف مناطق عديدة (البحر الكارييب، وخليج غينيا، وشــرق أفريقيا) ابلتعاون 
ام رصد موارد مصايد األمساك، من قليمية ملصايد األمساك، مثل نظمع الشبكات واملبادرات ذات الصلة التابعة لألجهزة اإل
دورة للتعّلم اإللكرتوين تتناول اخلطوط  أيًضاولقد أصدرت املنظمة  أجل دعم نشر املعلومات عن حالة األرصدة ورصدها.

                                                   
3 /ar/1441goals/indicators/-development-www.fao.org/sustainable 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/1441/ar/
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 ســــــــــاليباألمن أجل دعم تعليم  5وبيئة للبحوث االفرتاضــــــــــية 4 1-4-14التوجيهية لرفع التقارير الوطنية بشــــــــــأن املؤشــــــــــر 
وعقدت حلقتان تدريبيتان إقليميتان  تقييم األرصـــــدة وابلتايل تيســـــري رفع التقارير على املســـــتوى القطري.ل احملدودة البيا�ت

نكوك يف أكتوبر/تشــــــرين األول (ابابلشــــــراكة مع جهات أخرى  ،لبناء القدرات الوطنية يف ما يتعّلق مبنهجيات رفع التقارير
ومن املقرر عقد حلقات عمل أخرى يف فرتة  لشــــــــرق أفريقيا). 2020مارس/آذار  يف وزنزابرجلنوب شــــــــرق آســــــــيا،  2019
واجهات ســـاحلية حبرية من  ملديه بلًدا 165إىل  2019ومت إرســـال اســـتبيان أول يف نوفمرب/تشـــرين الثاين  .2021-2022

يف املائة)، من بينهم  57ابملؤشـــــــــــــــر ( معن اهتمامه بلًدا 97ونتيجة لذلك، أعرب  .ممن جانبه أجل تيســـــــــــــــري رفع التقارير
عن رفع التقارير بسبب قلة البيا�ت أو الوقت، وقدم  معن عجزه بلًدا 11ابستبيا�ت مستكملة، وأعرب  بلًدا 82أجاب 

 غت ثالثة بلدان عن مؤشرها بصورة منفصلة.بلد واحد بعض البيا�ت عن املصيد، وبلّ 

ة درجة تنفيذ الصـــكوك الدولية الرامية إىل مكافحة الصـــيد البلدان جله من جانبالتقدم احملرز  - 1-6-14املؤشـــر 
 غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم

 

 املقصد
14-6 

د األمساك اليت تسهم يف اإلفراط يف قدرات الصيد ويف صيد يحظر أشكال اإلعا�ت املقدمة ملصا
، إبالغ ودون تنظيمغري القانوين دون األمساك، وإلغاء اإلعا�ت اليت تســــــــــــاهم يف صــــــــــــيد األمساك 

واإلحجام عن اســـــــــــــتحداث إعا�ت جديدة من هذا القبيل، مع التســـــــــــــليم أبن املعاملة اخلاصـــــــــــــة 
يتجزأ من  ا الا ينبغي أن تكون جزءً والتفضــــــــــــــــيلية املالئمة والفعالة للبلدان النامية وأقل البلدان منوً 

 2020لول عام د األمساك، حبيمفاوضات منظمة التجارة العاملية بشأن اإلعا�ت ملصا
 املؤشر 

 
14-6-1  

غري صـــــــــيد التنفيذ الصـــــــــكوك الدولية الرامية إىل مكافحة  جلهة درجةالتقدم احملرز من جانب البلدان 
 القانوين دون إبالغ ودون تنظيم

 
 ،الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم انعكاسات سلبية عديدة على استدامة األرصدة السمكية نيرتتب ع -18

وابحلد من انتشــــار الصــــيد غري القانوين دون إبالغ  وابلتايل على ســــبل عيش األشــــخاص الذين يعتمدون على هذه املوارد.
اتنفيذ احلوكمة املالئمة، ســـــــيتســـــــىن إحراز التقدم ليس فقط يف ما خيص هذا املؤشـــــــر، بل  من خاللودون تنظيم  يف  أيضـــــــً

من أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة بشــــــــــــــأن العمل الالئق والنمو  8، وال ســــــــــــــيما اهلدف 2030جماالت أخرى من خطة عام 
  بشأن السالم والعدل واملؤسسات القوية. 16بشأن االستهالك واإلنتاج املسؤولني، واهلدف  12االقتصادي، واهلدف 

                                                   
 =502https://elearning.fao.org/course/view.php?idبشأن استدامة األرصدة السمكية  1-4-14مؤشر هدف التنمية املستدامة  4
5 1.4.14indicator-science.org/web/sdg4https://bluebridge.d  
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لتنفيذ على اجلهود الرامية إىل مكافحة الصـــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم من خالل ا 6ويرّكز هذا املؤشـــــر -19
مكافحة الصــــيد غري القانوين دون الرامية إىل الفعال للصــــكوك الدولية الرئيســــية، ويســـتند ابلتايل إىل درجة تنفيذ الصــــكوك 

املرّجحة حبســـــــــــب األمهية النســـــــــــبية هلذه الصـــــــــــكوك والتداخل احملتمل يف و  املقّيمة ذاتّياً من جانب البلد إبالغ ودون تنظيم
ة اخلاصــــة هبذا املؤشــــر من خالل ســــلســــلة من حلقات العمل اليت أجريت يف إطار بر�مج بناء ومت جتريب املنهجي بينها. ما

القدرات اخلاص ابالتفاق بشـــــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء الصـــــــادر عن املنظمة بغية ضـــــــمان دقّتها وقابلية تطبيقها 
 على املستوى الوطين.

 إطارًا مًعاطين يف تنفيذ الصــــكوك الدولية اخلمســــة الرئيســــية اليت توّفر ويقيس املؤشــــر التقدم احملرز على املســــتوى الو  -20
ويتم تقييم مســــتوى التنفيذ من خالل الردود على أســــئلة حمددة  ملكافحة الصــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. قو�ً 

الرشــيد والصــكوك ذات الصــلة التالية يتم طرحها يف أقســام خمتلفة من االســتبيان لرصــد تنفيذ مدونة الســلوك بشــأن الصــيد 
  (تشري النسبة الواردة بني قوسني إىل األوزان الرتجيحية هلذه الصكوك املطبقة يف التقييم):

 
 يف املائة) 10وتنفيذها ( 1982االنضمام إىل اتفاقية األمم املتحدة بشأن قانون البحار لعام  -
 يف املائة) 10(  7وتنفيذه 1995لعام  االنضمام إىل اتفاق األمم املتحدة لألرصدة السمكية -
مع خطة العمل  متشــــــًياوضــــــع وتنفيذ خطة عمل وطنية ملكافحة الصــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم  -

منع الصـــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضـــــاء عليه بشـــــأن  ملنظمة األغذية والزراعة الدولية
 يف املائة) 30( 2001لعام 

وتنفيذه  2009نضــــــــــــمام إىل االتفاق بشــــــــــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنظمة األغذية والزراعة لعام اال -
 يف املائة) 30(

واخلطوط التوجيهية  1993تنفيذ مســؤوليات دول العلم يف ســياق اتفاق االمتثال ملنظمة األغذية والزراعة لعام  -
 يف املائة) 20العلم (بشأن أداء دولة  2015الطوعية للمنظمة لعام 

حبســــاب هذا املؤشــــر للمرّة األوىل  2018ومسح االســــتبيان لرصــــد تنفيذ مدونة الســــلوك بشــــأن الصــــيد الرشــــيد لعام  -21
اليت صـــادقت  2018املؤشـــر لعام  عالماتوقامت شـــعبة اإلحصـــاءات يف األمم املتحدة بنشـــر  ا من الردود القطرية.انطالقً 

ألهداف  6-14من أجل الرصــــد الوطين واإلقليمي والعاملي ابجتاه حتقيق املقصــــد  قاعد�ً  اعليها البلدان واليت تشــــكل خطً 
 التنمية املستدامة.

وجتدر اإلشــــــارة إىل أنه عند إعداد هذه الوثيقة، كانت املفاوضــــــات ال تزال جارية يف منظمة التجارة العاملية بشــــــأن  -22
اوثيق الصـــلة  ابإلضـــافة إىل ذلك، فإن املؤشـــر اإلعا�ت ملصـــايد األمساك. ألهداف التنمية املســـتدامة  4-14ابملقصـــد  أيضـــً

 الذي يرمي إىل القضاء على الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم من مجلة أمور أخرى.

يف مكافحة الصيد  قدًمالقد أحرزت البلدان ت .اقرتاب من حتقيق املقصد  /حتّسن طفيف تقييم االجتاه:  -23
يف املائة منها مســتوى مرتفًعا يف مدى تنفيذ الصــكوك الدولية  75حوايل  مع تســجيل غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم

                                                   
6 /ar/1461goals/indicators/-development-www.fao.org/sustainable  
علق بصيانة األرصدة السمكية يف ما يت 1982ديسمرب/كانون األول  10االتفاق اخلاص بتنفيذ أحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار الصادرة يف  7

 املتداخلة املناطق واألرصدة السمكية كثرية االرحتال وإدارهتا.

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/1461/ar/
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اوانعكس هذا التقدم  .2018يف املائة يف عام  70مقارنة بنســـــــــــبة  2020ذات الصـــــــــــلة يف عام  يف ارتفاع متوســــــــــط  أيضـــــــــــً
ا اليت تواجه وســجلت الدول اجلزرية الصــغرية النامية وأقل البلدان منوً  يف هذه الفرتة. 4/5إىل  3/5هذا املؤشــر من  عالمات

  .2020و 2018ا من التنفيذ يف عامي حتد�ت خاصة يف تنفيذ هذه الصكوك بشكل كامل، مستوى متوسطً 

التدابري اليت تتخذها دولة من املتوقع تنفيذ االتفاق بشــــــــأن  :اإلجراءات الالزمة للتقدم ابجتاه حتقيق هذا املؤشــــــر -24
 امليناء والصكوك التكميلية، ال سيما يف البلدان النامية، بشكل رئيسي عن طريق:

  تعزيز السياسات واألطر القانونية الوطنية ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم؛ -
 تقوية قدرات الرصد واملراقبة واإلشراف واإلنفاذ؛ -
 ت الوطنية على حتسني أداء دولة العلم؛تعزيز قدرة املؤسسا -
 مواصلة تطوير تدابري التعّقب والتدابري املتخذة يف األسواق وتنفيذها؛ -
 قليمية والعاملية، مبا يف ذلك التعاون يف ما بني الوكاالت؛إلحتسني التنسيق والتعاون على املستو�ت الوطنية وا -
بادل املعلومات، ال ســــــــــــــــيما من خالل النظام العاملي لتبادل لنظم العاملية لتل اجلاريني ســــــــــــــــتخدامالتطوير واالو  -

املعلومات اخلاص ابالتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء والسجّل العاملي لسفن الصيد وسفن النقل 
 املربّدة وسفن التموين.

يف جمال تنظيم املسافنة ىل تنفيذ هذه الصكوك، ميكن إلعداد خطوط توجيهية بشأن أفضل املمارسات ابإلضافة إو  -25
اورصـــــدها ومراقبتها أن يدعم  وميكن  اجلهود العاملية الرامية إىل مكافحة الصـــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. أيضـــــً

االطالع على مزيد من املعلومات بشــأن األنشــطة اليت أجرهتا املنظمة لدعم اجلهود الرامية إىل مكافحة الصــيد غري القانوين 
اليت تتناول مســــــألة الصــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، ويف  COFI/2020/7غ ودون تنظيم يف الوثيقة دون إبال
اللتني تغطيـــان الـــدراســــــــــــــــــة اليت أجرهتـــا املنظمـــة يف مـــا يتعّلق  COFI/2020/SBD.9و COFI/2020/inf.13الوثيقتني 
وتشـــمل الواثئق األخرى ذات الصـــلة التقارير الصـــادرة عن اجتماعات االتفاق بشـــأن التدابري اليت تتخذها دولة  ابملســـافنة.

 COFI/2020/SBD.10و COFI/2020/SBD.5املتــــــاحــــــة يف الواثئق و املينــــــاء وعن االجتمــــــاعــــــات الفنيــــــة األخرى 
 .COFI/2020/SBD.21و COFI/2020/SBD.11و

املســــــتدامة كنســــــبة مئوية من إمجايل الناتج احمللي يف الدول اجلزرية الصــــــغرية  مصــــــايد األمساك - 1-7-14املؤشــــــر 
 ويف مجيع البلدان ،منًواالنامية، ويف أقل البلدان 

 

 املقصد
14-7 

ا من االســــتخدام ز�دة الفوائد االقتصــــادية اليت تتحقق للدول اجلزرية الصــــغرية النامية وأقل البلدان منوً 
د األمساك، وتربية األحياء يالبحرية، مبا يف ذلك من خالل اإلدارة املســـــــتدامة ملصـــــــااملســـــــتدام للموارد 

 2030املائية، والسياحة، حبلول عام 

 املؤشر 
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14-7-1  

مصايد األمساك املستدامة كنسبة مئوية من إمجايل الناتج احمللي يف الدول اجلزرية الصغرية النامية، ويف 
 البلدان ، ويف مجيعمنًواأقل البلدان 

 
الســـتدامة مهمة حبد ذاهتا لتحليل املنافع اتعد املؤشـــرات الشـــاملة واملتكاملة اليت تشـــمل عناصـــر النمو االقتصـــادي و  -26

هذه املؤشــرات واملقاصــد املرتبطة هبا  تكتســبوبســبب اجلائحة،  االقتصــادية لقطاعات حمددة من منظور االســتدامة البيئية.
 ، وهذه هي حال املقصـــــــــد2030حبلول عام  ظيم املنافع االقتصـــــــــادية بطريقة مســـــــــتدامةأمهية أكرب عندما تعاجل مســـــــــألة تع

14-7. 
تكتســــي إجيابية غري مباشــــرة ميكنها أن  بتحقيق آاثر 8الطابع املتعدد األوجه هلذا املؤشــــر يســــمحعالوة على ذلك،  -27

، 19-الســــــــــــــلبية جلائحة كوفيد ، مبا يف ذلك التقليل من اآلاثر2030دعم جماالت أخرى من خطة عام أمهية خاصــــــــــــــة يف 
(العمل الالئق والنمو االقتصــــادي)،  8، و)(القضــــاء على الفقر 1هداف التنمية املســــتدامة أبعلى وجه اخلصــــوص  وتتعّلق

هذا املؤشر، ميكن التشديد على التحسينات الطويلة األجل وتعزيزها  ويف ما خيص (االستهالك واإلنتاج املسؤوالن). 12و
 الناتج احمللي، وربط أي نواتج ابملمارسات املستدامة.إمجايل ، ال سيما بشكل مباشر نافع القابلة للقياسملامن خالل رصد 

 ا وتشمل:ويستند احتساب هذا املؤشر إىل معايري وإحصاءات معرتف هبا دوليً  -28
 

 القيمة املضافة ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية -
 السمكيةاالستدامة البيولوجية لألرصدة  -
 الناتج احملليإمجايل  -

واملعلومات املسـتخدمة هلذا املؤشـر مسـتمدة بشـكل حصـري من البيا�ت اليت نشـرهتا ابلفعل مكاتب اإلحصـاءات  -29
وبفضل هذه السمة، ميكن أن توفر هذه املنهجية تغطية حالية واترخيية مّتسقة من دون خلق  الوطنية أو الوكاالت الدولية.

 ومع ذلك، تبقى القدرات الوطنية املناسبة لرفع التقارير ضرورية. ان يف ما يتعّلق برفع التقارير.عبء إضايف على البلد

ولقد متت املوافقة على املنهجية اخلاصـــــة هبذا املؤشـــــر خالل االجتماع التاســـــع لفريق اخلرباء املشـــــرتك بني الوكاالت  -30
ا من الناحية املفاهيمية إذ واعُترب املؤشر واضحً  .2019ار املعين مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة الذي عقد يف مارس/آذ

وجاء وضـــــــــــــع هذه  ويتم إنتاج البيا�ت املتعّلقة به بشـــــــــــــكل منتظم. ،وتتوافر املعايري بشـــــــــــــأنه ،يتمتع مبنهجية معتمدة دولًيا
 صغرية النامية.املنهجية عقب تعاون دويل مشل مشاورة مع اخلرباء وثالث حلقات عمل إقليمية مع الدول اجلزرية ال

ن طفيف  : تقييم االجتاه -31 إمجايل يف الســــنوات األخرية، بقيت مســــامهة مصــــايد األمساك املســــتدامة يف  .حتســـّ
، ما يعكس التفاعل بني اجتاهني متعارضـــــــــني: تقريًبا ســـــــــنو�ً يف املائة  0.1الناتج احمللي العاملي مســـــــــتقرة إىل حد ما عند 

اليت  اســـــتدامة األرصـــــدة الســـــمكية العامليةو مكّون القيمة املضـــــافة اليت تتزايد بصـــــورة مســـــتمرة يف قطاع مصـــــايد األمساك 
ل الناتج احمللي للدو إمجايل وتقّدم مصـــايد األمساك الطبيعية البحرية املســـتدامة مســـامهة كبرية يف  بشـــكل متواصـــل. ترتاجع

اليت تعترب أنشــــطة الصــــيد فيها حيوية ابلنســــبة إىل اجملتمعات احمللية  منًوااجلزرية الصــــغرية النامية يف أوســــيانيا وأقل البلدان 
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الناتج احمللي األعلى يف أوســـــيانيا (ابســـــتثناء  إمجايل وتعترب حصـــــة مصـــــايد األمساك املســـــتدامة من والســـــكان األصـــــليني.
ولو أن هذه احلصـــــــة قد  ،يف املائة 1.06ا حيث تبلغ يف املائة ويف أقل البلدان منوً  1.34 أســـــــرتاليا ونيوزيلندا) حيث تبلغ
  .2015تراجعت يف اإلقليمني منذ عام 

تتســـــم اإلدارة الفعالة ملصـــــايد األمساك، واملبادرات احلكومية  :اإلجراءات الالزمة للتقدم ابجتاه حتقيق هذا املؤشــــر -32
الداعمة والشـــــــــفافة، وإمكانية الوصـــــــــول بصـــــــــورة أفضـــــــــل إىل املعلومات، وتطبيق التكنولوجيات اجلديدة أبمهية ابلغة لز�دة 

ايد األمساك أســـــاســـــية الناتج احمللي، ال ســـــيما يف البلدان اليت تعد فيها مصـــــإمجايل مســـــامهة مصـــــايد األمساك املســـــتدامة يف 
 ابلنسبة إىل االقتصادات احمللية واألمن الغذائي واجملتمعات احمللية الضعيفة.

التقدم الذي حترزه البلدان يف مدى تطبيق إطار قانوين/تنظيمي/ســـــياســـــايت/مؤســـــســـــي يعرتف  - 1-ب-14املؤشـــــر 
 حلقوق حبقوق مصايد األمساك الصغرية يف الوصول إىل املوارد البحرية وحيمي هذه ا

 

 املقصد
 ب-14

 توفري إمكانية وصول صغار الصيادين احلرفيني إىل املوارد البحرية واألسواق
 املؤشر 

 
  1-ب-14

التقدم الذي حترزه البلدان يف مدى تطبيق إطار قانوين/تنظيمي/ســـــياســـــايت/مؤســـــســـــي يعرتف حبقوق 
 هذه احلقوقمصايد األمساك الصغرية يف الوصول إىل املوارد البحرية وحيمي 

 
توفري إمكانية وصـــول صـــغار الصـــيادين املتعّلق بب -14لتتّبع التقدم احملرز على صـــعيد املقصـــد  9ُوضـــع هذا املؤشـــر -33

ومن أجل ضـــــمان احلصـــــول اآلمن على املوارد، من الضـــــروري إقامة بيئة متكينية تقّر  احلرفيني إىل املوارد البحرية واألســـــواق.
 وإن املبادئ اليت تقوم عليها مثل هذه البيئة التمكينية هي: النطاق وحتميها.حبقوق مصايد األمساك الصغرية 

 
 األطر القانونية والتنظيمية والسياساتية املالئمة. )1(
 املبادرات احملددة لدعم مصايد األمساك الصغرية النطاق. )2(
يف العمليات اآلليات املؤســـســـية ذات الصـــلة اليت تتيح مشـــاركة منظمات مصـــايد األمساك الصـــغرية النطاق  )3(

 ذات الصلة.
وتؤدي مصـــــــايد األمساك الصـــــــغرية النطاق اليت متثل أكثر من نصـــــــف اإلنتاج اإلمجايل ملصـــــــايد األمساك الطبيعية يف  -34

يف حتقيق األمن الغذائي والقضــاء على الفقر إذ تدعم ســبل عيش األشــخاص الذين هم عادًة  أســاســًيا دورًاالبلدان النامية، 
أوجه كفاءة موازية  يف الوصــــــــول إىل املوارد البحرية، ويرتتب عن دعم حقوق هؤالء األشــــــــخاص يف اجملتمع. ضــــــــعًفااألكثر 

"املســــاواة بني اجلنســــني"،  5"القضــــاء التام على اجلوع"، و 2"القضــــاء على الفقر"، و 1لتحقيق أهداف التنمية املســــتدامة 
 "السالم والعدل واملؤسسات القوية". 16و
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 يف تغذية األشــــــــــــخاص الذين يعتمدون على حيو�ً  دورًا هؤالء ، يؤدي صــــــــــــغار منتجي األغذيةويف الوقت نفســــــــــــه -35
ومن املهم اليوم أكثر من أي وقت مضـــــــــــى أن تدعم البلدان صـــــــــــغار  .19-القطاع واجملتمعات احمللية خالل جائحة كوفيد

 صيادي األمساك ابعتبارهم مسامهني رئيسيني يف النظم الغذائية املستدامة.

يف  ماية حقوق مصــــــايد األمساك الصــــــغرية النطاقحب الصــــــلةقياس التقدم احملرز يف ســــــلســــــلة من اجملاالت ذات  ويتم -36
ويتم تقييم هذا التقدم من خالل الردود اليت تقدمها البلدان يف االســـــتبيان لرصـــــد تنفيذ مدونة  .الوصـــــول إىل املوارد البحرية

 األقسام التالية: يف ،السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك ذات الصلة
 

وجود قوانني أو أنظمة أو سياسات أو خطط أو اسرتاتيجيات تستهدف أو ُتعىن بشكل حمدد بقطاع مصايد  -
 األمساك الصغرية النطاق.

املبادرات احملددة اجلارية لتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لضــــمان اســــتدامة مصــــايد األمساك الصــــغرية النطاق  -
  والقضاء على الفقر. يف سياق األمن الغذائي

والعاملون يف جمال األمساك على نطاق صــــــغري يف عمليات صــــــنع الصــــــيادون وجود آليات يســــــاهم من خالهلا  -
  القرارات.

ذا املؤشــر من االســتبيان لرصــد تنفيذ مدونة الســلوك بشــأن الصــيد الرشــيد والصــكوك ذات القاعدي هلط اخل يتو� -37
بيئة متكينية  بشــــأن هتيئةة األوىل األســــئلة الرامية إىل تقييم املبادئ املذكورة أعاله الذي أدرجت فيه للمرّ  2016الصــــلة لعام 

 ملصايد األمساك الصغرية النطاق.

ن طفيف  :تقييم االجتاه -38 -14العاملية للمؤشــــر  العالمةانتقل متوســــط  .اقرتاب من حتقيق املقصـــد  /حتســـّ
وبصـــورة خاصـــة، تظهر هذه الز�دة يف مشال أفريقيا وآســـيا الغربية  .2020يف عام  4/5إىل  2018يف عام  3/5من  1-ب

 4/5ومن  2/5إىل  3/5سـيا الوسـطى واجلنوبية وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب من آل اخنفضـت العالمة اإلقليميةيف حني 
املؤشـــــر يف األقاليم  عالمةبقيت و  على التوايل، ما يســـــّلط الضـــــوء على احلاجة إىل تعزيز جهود التنفيذ اليت تبذهلا. 3/5إىل 

املؤشــــــر يعكس  ألهداف التنمية املســــــتدامة،املرّكبة  للعالمةاملكّو�ت الرئيســــــية  من بنيولكن  .4/5األخرى مســــــتقرة عند 
ماية مصـــــــــــايد حلالبلدان على الرغم من قدرهتا على توجيه اإلجراءات من جانب املســـــــــــتوى األدىن من االلتزام  1-ب-14

واعتمد نصـــــــف بلدان العامل فقط مبادرات حمددة لتنفيذ اخلطوط  الصـــــــغرية النطاق، ال ســـــــيما يف الظروف الراهنة.األمساك 
 التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك صغرية النطاق يف سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر.

 أمرًاســـــيع نطاق الدعم املقدم لصـــــغار الصـــــيادين يشـــــكل تو  :اإلجراءات الالزمة للتقدم ابجتاه حتقيق هذا املؤشــــر -39
ا مع أهداف السـنة الدولية ملصـايد على القطاع ومتاشـيً  19-ابلغ األمهية، ال سـيما يف ضـوء اآلاثر املرتتبة عن جائحة كوفيد

واملوارد املــاليــة غري عالوة على ذلــك، يلزم توفري املزيــد من التمويــل  .10 2022األمســاك وتربيــة األحيــاء املــائيــة احلرفيــة لعــام 
التقليدية وغري االعتيادية لدعم صغار الصّيادين وز�دة الوعي العام أبمهية مصايد األمساك الصغرية النطاق والتنسيق األقوى 

ويف ســــياق دعم األعضــــاء لتحقيق أهداف التنمية املســــتدامة ورفع التقارير بشــــأ�ا، طّورت املنظمة  يف ما بني املؤســــســــات.
وحتليلها واإلبالغ  11 1-ب-14م اإللكرتوين من أجل مجع البيا�ت املتعّلقة مبؤشـــــــــــــر هدف التنمية املســـــــــــــتدامة دورة للتعلّ 
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" 1-ب-14ب ومؤشـره -14حول "اسـتكشـاف اهلدف  12وابإلضـافة إىل ذلك، قامت املنظمة بتنظيم حلقيت عمل عنها.
 .2017غايتا، إيطاليا يف نوفمرب/تشرين الثاين ويف  2019يف �دي، فيجي يف الفرتة من أبريل/نيسان إىل مايو/أ�ر 

 
 اإلبالغ عن التحد�ت وتنمية القدرات

احملكمة والفعالة والتشاركية والشفافة واملتكاملة مبساعدة البلدان على حتقيق أقصى  ورفع التقاريرستقوم أطر الرصد  -40
  يتخلف أحد عن الركب.ورصد األشواط املقطوعة لكفالة أال 2030قدر من التقدم يف تنفيذ خطة عام 

علومات امل توافريف احلرص على  2030قياس التقدم احملرز ابجتاه حتقيق خطة عام لويتمثل أحد اجلوانب األســاســية  -41
ومن خالل حتســـني تغطية وتوافر املعلومات الدقيقة واملشـــورة، ميكن لواضـــعي الســـياســات  عالية اجلودة.الرمسية الحصـــائية اإل

مصـــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية، مع ضـــــــــــمان  يقطاع بنيوغريهم من اجلهات الفاعلة إجراء حتليل أفضـــــــــــل للرتابط 
ولقد مت بذل جهود كبرية ابلفعل يف هذا  .ختصــــيص املوارد املناســــبة وتعزيز االســــتخدام املنصــــف واملســــتدام للموارد الطبيعية

الصـــدد، ولكن ســـيلزم القيام ابملزيد لضـــمان توافر القدرات البشـــرية واملؤســـســـية الكافية بصـــورة منتظمة بغية إجراء مثل هذا 
 الرصد واإلبالغ.

قبيل وزارة  ة مبصـــــــــايد األمساك من جانب الوزارات املتخصـــــــــصـــــــــة منقويف غالب األحيان، يتم إنتاج البيا�ت املتعلّ  -42
مصـــــــــايد األمساك أو الزراعة، وابلتايل جتري إدارهتا خارج نظم اإلحصـــــــــاءات الوطنية األمر الذي يطرح حتد�ت حمددة أمام 

وقد تكون البيا�ت واملعلومات العلمية قليلة كما حدث يف احملاوالت الرامية إىل تطبيق  ضــــــــمان االتســــــــاق وقابلية املقارنة.
وتؤدي الشـــــــــراكات مع األجهزة اإلقليمية ملصـــــــــايد األمساك  األرصـــــــــدة على املســـــــــتوى القطري. منهجيات حمكمة يف تقييم

فر البيا�ت ورصـــدها واإلبالغ عنها، ســـواء من خالل رفع ايف تو  أســـاســـًيا دورًاواملنظمات اإلقليمية إلدارة مصـــايد األمساك 
 األجهزة واملنظمات للبلدان األعضاء فيها.التقارير املباشرة أو من خالل الدعم الفين والعلمي الذي تقدمه هذه 

أن  ورفع التقارير بشـــأ�اشـــاركة يف عملية رصـــد أهداف التنمية املســـتدامة امل ها منومتكين البلدان تشـــجيعل وميكن -43
وينبغي  ، ما يتيح دورات محيدة من البيا�ت احملّسنة والتقدم ابجتاه حتقيق األهداف.وأتييدها ملكية هذه العمليات يزيدا

اســـتكشـــاف مصـــادر إضـــافية غري تقليدية وغري اعتيادية للتمويل واملعلومات، من قبيل إعادة ختصـــيص ميزانية احلكومة، 
مبـــا يف ذلـــك اإلبالغ عن األعمـــال على نطـــاق املنظمـــة، أو مبـــادرات اجملتمع املـــدين  ،أو مســــــــــــــــــامهـــات القطـــاع اخلـــاص

 واملبادرات اخلريية.

اليت تواجهها البلدان يف تنفيذ األطر اخلاصـــة جبمع البيا�ت ومعاجلتها ورصـــدها ولقد مت حتديد التحد�ت الرئيســـية  -44
 ونشرها، على النحو التايل:

 
 تنفيذ نظم املعلومات الفعالة ويف جمال التحليليف نقص اخلربات الفنية، ال سيما  )1(
 صعوبة حشد الدعم الفين )2(
 عدم انعكاس الرصد بصورة مالئمة يف وضع امليزانية )3(
  عملية اإلبالغالشفافية يف )4(
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 ويف مواجهة هذه التحد�ت، ينبغي إسناد األولوية للتدابري التالية الرامية إىل تقوية القدرات اإلحصائية الوطنية: -45
 

 هداف التنمية املستدامةألتوضيح امللكية املؤسسية للبيا�ت والرصد  )1(
 معاجلة احلواجز املؤسسية والتنظيمية )2(
 مجع البيا�ت وحتليلها وإمكانية احلصول عليها يف النظم املتكاملة استخدام التكنولوجيا لتحسني عملية )3(
إشـراك أصـحاب املصـلحة، مبا يف ذلك النسـاء والشـباب، يف مجع البيا�ت ومتكينهم بفضـل اخلدمات اليت  )4(

 حتّسن سبل عيشهم وتيّسر ملكيتهم
جيه تنفيذ أهداف التنمية ديدة، مثل االســــتشــــعار عن بُعد، لتو اجلتكنولوجيات البيا�ت و الحتديد مصــــادر  )5(

 املستدامة
 حشد الدعم من خالل الشراكات )6(
 مواصلة التعاون مع األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك )7(

إىل تفاقم مشــــــــــــاكل قّلة البيا�ت يف وقت أصــــــــــــبح فيه توافر  19-ما ســــــــــــبق، تؤدي جائحة كوفيد وابإلضــــــــــــافة إىل -46
 أكثر من أي وقت مضى ابلنسبة إىل االستجاابت السياساتية الفورية ورصد املوثوقة يف الوقت املناسب ضرور�ً  املعلومات

 اخلطط الوطنية والدولية لبناء القدرات.

وملكافحة آاثر اجلائحة على مجع البيا�ت وســــــــــــــــبل عيش الناس، من حيث انعدام األمن الغذائي واالختالالت يف  -47
م املنظمة بتوفري املســــــــــاعدة الفنية ودعم القدرات يف عدد من اجملاالت، مبا فيها مصــــــــــايد األمساك وتربية النظم الغذائية، تقو 

  .13األحياء املائية
إدارة يف  االســـــــــــتدامة تعزيزمن لبلدان ا متكنيويرمي عمل املنظمة يف جمال تنمية القدرات بشـــــــــــكل أســـــــــــاســـــــــــي إىل  -48

املشــورة العلمية  وإعدادوارد وأنشــطة الصــيد، وتقدير املؤشــرات املناســبة، مواردها، مبا يف ذلك من خالل الرصــد الدقيق للم
ورفع التقارير إىل املنتد�ت  يف البلدان من أجل االســــــــــــــــتخدام الداخلي دولًياملنهجيات ومعايري متفق عليها  وفًقاوالفنية 

 الدولية ذات الصلة على النحو املبّني يف هذه الوثيقة. 

املنظمة حلقات عمل تدريبية عاملية  عقدت، على وجه اخلصـــــــــــوص ابملؤشـــــــــــرات اليت جرى وصـــــــــــفهاويف ما يتعّلق  -49
التوجيهات للرصــــــــــــــــد الوطين من خالل خطوط توجيهية ودورات للتعلم اإللكرتوين، وحتديد نظم  تقدم كما أ�اوإقليمية،  

ت اخلاصة مبدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، والرباجميات (االستبيا� ،اإلبالغ، مبا يف ذلك األطر املوحدة جلمع البيا�ت
تكنولوجيات الالشـــراكات القائمة (مثل نظام رصـــد موارد مصـــايد األمساك) ومن خالل  االســـتفادة من عرب، )Calipseoو
  بشأن أداة رصد األرصدة). 1-4-14بتكارية (مثل السجالت العاملية لألرصدة السمكية ومصايد األمساك، واملؤشر الا

 متعــدد اجلهــات املــاحنــة لســـــــــــــــــّد الفجوات جلهــة القــدرات يف نظم ا شـــــــــــــــــامًال الغرض، أقــامــت املنظمــة بر�جمًــ وهلــذا  -50
وضـــــع واســـــتخدام املؤشـــــرات اخلاصـــــة أبهداف التنمية املســـــتدامة بصـــــورة فعالة. من لبلدان ا ومتكنياإلحصـــــاءات الوطنية، 

 حتقيق مقاصــــــد أهداف التنمية املســــــتدامة املتصــــــلة وســــــوف يقوم هذا الرب�مج مبســــــاعدة البلدان يف رصــــــد التقدم احملرز يف
ابجلوع واألمن الغذائي والزراعة املســــــــــتدامة وإدارة املوارد الطبيعية، من خالل حتســــــــــني الرصــــــــــد ابالســــــــــتناد إىل جودة أعلى 

 وقابلية للمقارنة حول املؤشـــــرات اخلاصـــــة وبيا�ت تفصـــــيلية. وســـــوف يعمد الشـــــركاء إىل وضـــــع ونشـــــر بيا�ت أكثر مشوًال 
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أبهداف التنمية املســـــتدامة، مبا يتيح هلا تصـــــميم ســـــياســـــات واســـــرتاتيجيات وطنية فعالة وقائمة على األدلّة لالســـــتجابة إىل 
كذلك، إبمكان التعاون مع املنظمات اإلقليمية إلدارة مصـــــــــايد األمساك ومع اتفاقية  مقاصـــــــــد أهداف التنمية املســـــــــتدامة.

البلدان إزاء أطر  ا تعتمدهيتهج اليف تعزيز االتســـاق وقابلية املقارنة على صـــعيد النُ  أســـاســـًيا دورًاالبحار اإلقليمية أن يؤدي 
 الرصد واإلبالغ اخلاصة هبا.

 
 2030أنشطة اسرتاتيجية خمتارة تساهم يف حتقيق خطة عام  -ااثلثً 

 التغذيةاسرتاتيجية املنظمة ورؤيتها للعمل يف جمال  -ألف
ابلنســــــــــبة إىل البلدان حتدي القضــــــــــاء على الفقر وســــــــــوء التغذية جبميع  2030تطرح خطة التنمية املســــــــــتدامة لعام  -51

ابلنســــبة إىل  هاًما أمرًاوتعترب التغذية اجلّيدة  وتتيح التغذية احملســــّنة واحدًة من أفضــــل فرص التنمية يف عاملنا اليوم. أشــــكاله.
اجلسد من الدفاع عن نفسه والتعايف من األمراض. كما أ�ا تتسم أبمهية ابلغة يف احلد  كُّنومتالقدرة على الصمود والصحة 

وتؤدي التغذية دورًا رئيســــًيا يف التقدم على صــــعيد حتقيق  من خطر املعا�ة من الوزن الزائد والســــمنة واألمراض غري املعدية.
من  5و 3)، وتعزيز الزراعة املســتدامة (املقصــدان 2اهلدف من  1أهداف التنمية املســتدامة، كالقضــاء على اجلوع (املقصــد 

) وخفض نســـــــــبة الوفيات 3من اهلدف  4)، وختفيض الوفيات املبكرة النامجة عن األمراض غري املعدية (املقصـــــــــد 2اهلدف 
هلدف من ا 2و 1)، والقضــــــاء على الفقر (املقصــــــدان 3من اهلدف  2و 1النفاســــــية ووفيات املواليد واألطفال (املقصــــــدان 

) واالرتقاء ابملساواة بني اجلنسني (اهلدف 15و 14)، واحلّد من تغري املناخ ومن خسارة التنوع البيولوجي والرتبة (اهلدفان 1
 ).8) وحتقيق النمو االقتصادي الشامل (اهلدف 5

 .جيال املســـــــتقبلالعمود الفقري للتغذية اجليدة ابلنســـــــبة إىل جيل اليوم كما أل ةالصـــــــحي ةالغذائي ألمناطاشـــــــّكل تو  -52
ا يف ضـــــــــــــمان توافر األمناط  واضـــــــــــــحً قياد�ً  دورًاوتؤدي املنظمة  ،ويتمثل جزء من والية املنظمة يف رفع مســـــــــــــتو�ت التغذية

 وصول إليها.الالغذائية الصحية بكلفة ميسورة وبطريقة يسهل على اجلميع 

ابلغ األمهيــة لتــأديــة هــذا الــدور  أمرًاخربة املنظمــة يف جمــال التغــذيــة ومصـــــــــــــــــايــد األمســاك وتربيــة األحيــاء املــائيــة  وتعــد -53
وينبغي أن يشــــــــــمل النمط الغذائي الصــــــــــحي كمية كافية من الربوتينات واألمحاض الدهنية األســــــــــاســــــــــية (محض  القيادي.

ا وتشـــكل األمساك واألغذية املائية األخرى مصـــدرً  واملعادن. االيكوســـابنتينويك ومحض الدوكســـاهيكســـانويك) والفيتامينات
ا هبذه املغذ�ت وميكنها ابلتايل أن تعاجل مشــــاكل اجلوع املســــترت (أي النقص يف املغذ�ت الدقيقة لدى الســــكان الذين غنيً 

ك األمساك خالل أول ألف ويرتبط استهال شخص يف العامل. ايعانون من نقص التغذية واإلفراط فيها) اليت يعاين منها مليار 
ولكن جيب تشــــــــــــــجيع  يوم من احلياة بنتائج إجيابية يف ما يتعّلق ابلنمو العصــــــــــــــيب اإلدراكي واخنفاض التقزم لدى األطفال.

 استهالك األمساك خالل دورة احلياة بكاملها.

حة العاملية أنه ميكن جتّنب تقّدر منظمة الصـــــ إذويف الســـــنوات األخرية، تزايد االهتمام ابألثر البيئي إلنتاج األغذية  -54
ويف هذا الصدد، تشّجع اخلطوط التوجيهية بشأن  ربع العبء الكامل لألمراض من خالل حتسني إدارة النظم اإليكولوجية.

األمساك،  مثلاســــــتهالك الربوتينات احليوانية املنتجة بطريقة مســــــتدامة  EAT-Lancetصــــــحة الكوكب الصــــــادرة عن جلنة 
كة عالمات اســتفهام حول املقايضــات بني خمتلف األغذية احليوانية املصــدر وكيف ميكن ملصــايد األمساك وتربية األحياء ر ات

وميكن تكييف اخلطوط التوجيهية  ن تليب الطلب املتنامي، ال ســـــــيما لدى الســـــــكان الضـــــــعفاء من الناحية التغذوية.أاملائية 
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لف الســــــــكان يف خمتلف البلدان، ابالســــــــتناد إىل الثقافة واإلمدادات الغذائية اخلاصــــــــة ابألمناط الغذائية اليت تســــــــتهدف خمت
تقدمي توصــــــــــــــــيات حمددة بشــــــــــــــــأن أنواع األمساك واألغذية املائية اليت يعود تناوهلا ابلفائدة على كل جمموعة من اجملموعات ل

 السكانية وبشأن األنواع اليت جيب استهالكها ابعتدال أو تفاديها.

األحيــاء املــائيــة اســــــــــــــــتجــابــةً لتزايــد الطلــب على األمســاك، وأظهرت بيــا�ت املنظمــة أن اإلمــدادات  ولقــد منــت تربيــة -55
من مصــــــايد  املســــــتمدةمن تربية األحياء املائية قد جتاوزت اآلن تلك  واملســــــتمدةالســــــمكية املوّجهة لالســــــتهالك البشــــــري 

تلف أنواع األمساك بكلفة ميســــــــــــورة أن توّجه إنتاج وميكن للمعلومات عن أذواق املســــــــــــتهلكني وتوافر خم األمساك الطبيعية.
إضـــــافة إىل ذلك، ميكن أن تشـــــكل مصـــــايد األمساك الصـــــغرية والواســـــعة  لســـــكان الضـــــعفاء من الناحية التغذوية.لاألمساك 

ا حنو النطاق عوامل متكينية مهمة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية يف البلدان النامية، ال ســـيما عندما يكون نشـــاطها موّجهً 
يف (مثل األمساك اجملففة واملقددة واملدّخنة واملعّلبة) إنتاج وتســــــــويق األمساك املنخفضــــــــة الكلفة واليت يســــــــهل ختزينها ونقلها 

  األسواق احمللية أو اإلقليمية.

هة حتدي وميّر العامل اآلن بفرتة حرجة ابلنســــــــــبة إىل التغذية. فاجلوع آخذ يف االزد�د وال تزال البلدان تناضــــــــــل ملواج -56
إضــــافًة  الوزن الزائد والســــمنة أحد أخطر التهديدات اليت حتدق ابلصــــحة العامة العاملية. فيه يف وقت يصــــبح نقص التغذية

ثر غري متناسب على الفئات الضعيفة، األمر الذي يؤدي إىل تفاقم سوء أإىل ذلك، ميكن أن يرتتب عن الضغوط املناخية 
أكرب، ال ســــيما يف ضــــمان  دورًان ميكن أن تؤدي مصــــايد األمساك وتربية األحياء املائية التغذية ورمبا حىت إىل ترســــيخه ولك

 أن يظل إبمكان السكان الضعفاء احلصول على األمساك يف أمناطهم الغذائية.

لقد بلغ عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية منتصف الطريق فيما بدأ عقد األمم املتحدة عالوة على ذلك،  -57
وهلذا  .2030املوعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية املســــــــتدامة يف عام  ينتهي يفمن أجل التنمية املســــــــتدامة الذي  للعمل

، وضــع رؤية واســرتاتيجية حمدثتني لعمل املنظمة يف جمال التغذية (يشــار 2019الســبب، أيد جملس املنظمة يف أبريل/نيســان 
على أن تســـــتندا إىل تقييم عمل املنظمة يف جمال التغذية وأن تســـــتجيبا للســـــياق  ،إليهما يف ما بعد ابســـــم "االســـــرتاتيجية")

األمناط  ضــمان فهم أتثرياته املباشــرة وغري املباشــرة علىمن أجل عمل املنظمة ل إطارًااالســرتاتيجية  ضــعوســت العاملي اجلديد.
يهات ســـــياســـــية وتنظيمية لألعضـــــاء بشـــــأن توجمن املنظمة  ما تقدمهالتغذية على حنو أفضـــــل وانعكاس ذلك يف و  الغذائية

 القضا� املتعّلقة بواليتها، مبا يف ذلك مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.

ومت عرض خطوط  وتتوىل شـــــــــعبة التغذية والنظم الغذائية يف املنظمة قيادة العملية الرامية إىل حتديث االســـــــــرتاتيجية. -58
لة على جلنة الرب�مج يف دورهت وأوصــــــــت جلنة الرب�مج  ا الســــــــابعة والعشــــــــرين بعد املائة حيث �لت التقدير.عريضــــــــة مفصــــــــَّ

مبواصــلة العملية التشــاورية الشــاملة مع األعضــاء، مبا يف ذلك مناقشــة مســودة لالســرتاتيجية احملّدثة يف دورات مجيع اللجان 
 ة على حنو أكرب.واليت اعتربهتا ابلغة األمهية لبلورة االسرتاتيجي 2020الفنية للمنظمة يف عام 

ولقد مت تطوير االســرتاتيجية ابالســتناد إىل اإلســهامات والتعليقات اليت ُمجعت من خالل اجتماعات عديدة لفريق  -59
ا مع فريق مهام تقين على صــعيد املنظمة معين ابســرتاتيجية التغذية ومؤلف من الصــياغة الرئيســي واملشــاورات األوســع نطاقً 

عب واإلدارات  وتعرض مســــــــــــــودة االســــــــــــــرتاتيجية  الفنية يف املقر الرئيســــــــــــــي ومن ممثلي املكاتب امليدانية.ممثلي مجيع الشــــــــــــــُ
)COFI/2020/Inf.11.1 ،خلفية االســـــــــرتاتيجية، ونطاقها، ومبادئها التوجيهية، ورؤيتها ومهمتها، ونتائجها وأنشـــــــــطتها (

  عن اخلطوط العريضة خلطة تنفيذها.فضًال 
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ا مع االســرتاتيجية بية األحياء املائية ابلنســبة إىل األمناط الغذائية الصــحية، ومتاشــيً ا أبمهية مصــايد األمساك وتر واعرتافً  -60
 املقرتحة، ينبغي النظر يف إدراج النقاط التالية يف االسرتاتيجية:

 
تشــــــــــــجيع اســــــــــــتهالك األمساك واألغذية املائية األخرى املســــــــــــتمدة من مصــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية  -

لتدابري الصــــــــون واإلدارة املّتبعة، مع االعرتاف أب�ا من بني األغذية األغىن ابملغذ�ت  وفًقااملســــــــتدامة واملنتجة 
 على األرض.

ا إىل لسياسات واإلجراءات املتعّلقة ابلنظم الغذائية املستدامة نظرً إدراج األمساك واألغذية املائية األخرى يف ا -
قدرهتا على التصــــدي لســــوء التغذية جبميع أشــــكاله وضــــمان وصــــول األغذية املائية إىل األشــــخاص األشــــّد 

 حاجة إليها.
ائية يف األمن الرتويج للســياســات اليت تدعم وُتقدر مســامهة مصــايد األمساك الصــغرية النطاق وتربية األحياء امل  -

 الغذائي والتغذية والعمالة والدخل.
 حتسني مجع البيا�ت وحتليل استهالك األغذية املائية وتركيبتها من حيث املغذ�ت وامللواثت. -
دعم قدرة احلكومات واملؤســـــــــــــــســـــــــــــــات واجملتمعات احمللية، مبا فيها النســـــــــــــــاء واجملموعات احملرومة، على تطوير  -

 تعزز مسامهة األمساك واألغذية املائية األخرى يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية.السياسات واالبتكارات اليت 

 
 2030تعميم خطة التنمية املستدامة لرتبية األحياء املائية لعام  -ابء

للجنة الفرعية املختصـــــــة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصـــــــايد األمساك، قامت  14،15عقب املناقشـــــــات األخرية -61
يف  2030وتعميم خطة عام  على حنو مســــــــــــــــتداماملنظمة بتعزيز العمل والشــــــــــــــــراكات من أجل تنمية تربية األحياء املائية 

 .16السياسات واملمارسات املتعّلقة برتبية األحياء املائية
 املســــــــتدامة يات تشــــــــاورية إقليمية بشــــــــأن وضــــــــع خطوط توجيهية خاصــــــــة برتبية األحياء املائيةأطلقت املنظمة عمل -62

بشـــأن  2019لعام  18ومشـــاورة اخلرباء 17ابالســـتناد إىل مداوالت األعضـــاء يف اللجنة الفرعية املختصـــة برتبية األحياء املائية
يز على أفضل املمارسات وقصص النجاح ودراسات وضع خطوط توجيهية خاصة برتبية األحياء املائية املستدامة، مع الرتك

                                                   
أغســـــــــــطس/آب  27-23تقرير الدورة العاشـــــــــــرة للجنة الفرعية املختصـــــــــــة برتبية األحياء املائية. تروندهامي، النرويج،  .2019 منظمة األغذية والزراعة. 14

2019.T.pdf7417t/CA7417ca/3www.fao.org/ ؛  
 2017أكتوبر/تشرين األول  27-24روما، إيطاليا،  للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية.تقرير الدورة التاسعة  .2018 منظمة األغذية والزراعة. 15

t.pdf8886T/i8886I/3www.fao.org/؛  
16 Agenda and the Sustainable Development Goals: The challenge for aquaculture development and  2030. The 2017FAO. 
., Rome, Italy1141management. FAO Fisheries and Aquaculture Circular No.  e.pdf7808i-a/3www.fao.org/ 

حدث خاص عن ممارســـــات اإلدارة األفضـــــل واخلطوط التوجيهية للتنمية املســـــتدامة لرتبية األحياء املائية، تروندهامي،  .2019 منظمة األغذية والزراعة. 17
  http://www.fao.org/3/na137ar/na137ar.pdf .2019أغسطس/آب  27-23النرويج، 

18 2019June  20–17. Expert consultation on the development of sustainable aquaculture guidelines. Rome, Italy, 2019FAO. 
 en.pdf410en/na410/na3www.fao.org/ 

http://www.fao.org/3/ca7417t/CA7417T.pdf
http://www.fao.org/3/I8886T/i8886t.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7808e.pdf
http://www.fao.org/3/na137ar/na137ar.pdf
http://www.fao.org/3/na410en/na410en.pdf
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تربية األحياء املائية يف أفريقيا، على أن  19وتناولت املشـــــــــــــــاورة اإلقليمية األوىل احلالة اإلقليمية املتعّلقة برتبية األحياء املائية.
 تليها مشاورات مماثلة يف آسيا وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب.

لقصــــــــوى لقطاع تربية األحياء املائية يف حتقيق املقاصــــــــد اخلاصــــــــة أبهداف التنمية وللحصــــــــول على املســــــــامهات ا -63
ا منها ابحلاجة املاسة إىل توليد املعلومات واعرتافً  .21، يلزم اختاذ إجراءات منّسقة وعاجلة20 2030املستدامة وخطة عام 

املنظمة، بناء على طلب األعضــاء وابلتعاون مع شــبكة ، تنظم ااملوثوقة عن التنمية املســتدامة لرتبية األحياء املائية وتبادهل
مراكز تربية األحياء املائية يف إقليم آسـيا واحمليط اهلادئ ووزارة الزراعة والشـؤون الريفية يف مجهورية الصـني الشـعبية، املؤمتر 

وســــــــــــتقوم  لصــــــــــــني.يف شــــــــــــنغهاي، ا 2021املتوقع عقده يف ســــــــــــبتمرب/أيلول  2020املائية األحياء حول تربية  22العاملي
احلكومات واألعمال التجارية واألوســــــــــــاط األكادميية واجملتمع املدين مبناقشــــــــــــة موضــــــــــــوع "تربية األحياء املائية يف خدمة 

  األغذية والتنمية املستدامة".

  وتشمل األنشطة اجلارية لدعم املؤمتر إعداد الواثئق التالية: -64
 

  ؛23ا لتنمية تربية األحياء املائيةا عامليً وتوليفً ستة استعراضات إقليمية لرتبية األحياء املائية  -
واثئق عمل مواضــــــــــــــــيعية لدورات مؤمتر اخلرباء تتناول نظم تربية األحياء املائية واالبتكارات فيها، وحتويل تربية  -

واإلمدادات األحياء املائية لتحقيق أهداف التنمية املســــتدامة، واألعالف وأتمني الغذاء، واملوارد الوراثية املائية 
من البذور، واألمن البيولوجي وإدارة صـــــــحة احليوا�ت املائية، والســـــــياســـــــات والتخطيط واحلوكمة القطاعية يف 

خيص تربية األحياء املائية، والبعدين االجتماعي والبشــــــــري، وســــــــالســــــــل قيمة منتجات تربية األحياء املائية  ما
  ووصوهلا إىل األسواق؛

رجات الرئيســـــــية للمؤمتر وســـــــيمثل خارطة طريق لتعظيم الدور الذي ســـــــتؤديه إعالن شـــــــنغهاي، وهو أحد املخ -
 .الركبخلف دم ترك أحد بعتربية األحياء املائية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة والوفاء ابلتعهد 

 2030مبادرة النمو األزرق لتحقيق خطة عام دعم  -جيم
وهي  .واســــــتخدامها  ومتعدد القطاعات إزاء إدارة املوارد املائيةومتكامًال  ا ابتكار�ً تشــــــكل مبادرة النمو األزرق �جً  -65

هتدف إىل اســتعادة القدرات اإلنتاجية للمحيطات واملياه الداخلية عن طريق تعزيز النظم واملمارســات الســياســاتية واخلاصــة 
اليت  الطبيعية صــــون النظم اإليكولوجيةابإلدارة املســــؤولة من أجل التوفيق بني النمو االقتصــــادي واألمن الغذائي من جهة و 

لتحقق البلدان أهداف التنمية املســــــــــتدامة  هاًما ويعد النمو األزرق ســــــــــبيًال  تدعم هذه القدرات اإلنتاجية من جهة أخرى.
                                                   

19Bamako, , Report of Regional Consultation on the development of Guidelines of Sustainable Aquaculture (GSA). 2020O. FA
 EN.pdf0280en/CB0280/cb3www.fao.org/. . Rome1319Fisheries and Aquaculture Report No.  .2019November  30–29Mali,  

20and FAO’s Common Vision for  2030. Aquaculture, the sustainable development goals (SDGs)/Agenda 2017FAO. 
.2017October  27–24Sustainable Food and Agriculture. Rome,  -www.fao.org/fileadmin/user_upload/fira/COFI

_en.pdf5_2017_COFI_AQ_IX_416/MU5SAC/documents/Doc 
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يف تنفيذ املبادرة اخلاصـة به  قدًماومبادئها، وسـيسـاعد املضـي  2030عن طريق أوجه التآزر املشـرتكة مع أهداف خطة عام 
وســـــيتحقق ذلك من خالل تطبيق صـــــكوك املنظمة امللزمة  ى رصـــــد أهداف التنمية املســـــتدامة وإحراز التقدم يف بلوغها.عل

وغري امللزمة إلنشــــــــاء اآلليات واإلجراءات الضــــــــرورية لرصــــــــد التقدم الذي حترزه الدول األعضــــــــاء يف حتقيق أهداف التنمية 
 املستدامة واإلبالغ عنه.

ا مثل االتفاق بشــــــــــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء، زرق، من خالل تضــــــــــــمنها صــــــــــــكوكً وتقوم مبادرة النمو األ -66
واخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك صغرية النطاق يف سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر، 

ياء املائية، إبدراج مصــــــــــــايد األمساك وتربية بشــــــــــــأن التنمية املســــــــــــتدامة لرتبية األح 25، وتوافق آراء بوكيت24وإعالن ابنكوك
األحياء املائية يف برامج االقتصـــاد األزرق يف الدول األعضـــاء وحترص على مســـامهة القطاع بشـــكل نشـــط يف حتقيق خمتلف 

 .2030أهداف خطة عام 
بدعم من مصـــــــرف ومن األمثلة على مبادرة النمو األزرق، وضـــــــع ميثاق واســـــــرتاتيجية للنمو األزرق يف كابو فريدي  -67

وشـــــارك أصـــــحاب املصـــــلحة من مجيع  التنمية األفريقي لدمج مصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف عملية صـــــنع القرار.
القطاعات االقتصــــادية املرتبطة ابحمليط يف هذه العملية اليت هتدف إىل اســــتخدام موارد احمليطات على حنو أفضــــل وضــــمان 

 ويتم اتباع �ج مماثل يف سان تومي وبرنسييب. صادية والبيئية.االستدامة االجتماعية واالقت

ا آخر من مشـاريع مبادرة النمو األزرق ويسـعى إىل تطبيق األزرق يف البحر األبيض املتوسـط مشـروعً  األملويشـكل  -68
هذا املشــــروع ويشــــارك كل من تركيا واجلزائر وتونس يف  برامج متكاملة ومتعددة القطاعات من خالل منظور النمو األزرق.

الذي يسعى إىل إقامة حوار يف ما بني القطاعات والتخصصات للحد من النزاعات واآلاثر وأوجه عدم الكفاءة بغية توليد 
ااملشــروع  ضــعوي التآزر بني القطاعات واملؤســســات. اســتثمارية شــاملة لضــمان قابلية اســتمرار مصــايد األمساك  اخططً  أيضــً

  على املدى الطويل.

من  يع النمو األزرق األخرى الرامية إىل مســاعدة األعضــاء على حتقيق أهداف التنمية املســتدامة كًال وتشــمل مشــار  -69
الشــــراكة من أجل احلوكمة البحرية والســــاحلية وإدارة مصــــايد األمساك من أجل حتقيق النمو األزرق يف غرب احمليط اهلندي 

األزرق من خالل التنمية املســــــــــتدامة  االقتصــــــــــادئة العاملية لتعزيز اليت متوهلا مملكة الســــــــــويد، واملشــــــــــروع املمّول من مرفق البي
  ملصايد األمساك يف النظام اإليكولوجي البحري الكبري يف البحر الكارييب.

ويف إطار عملها يف جمال مبادرة النمو األزرق، اقرتحت منظمة األغذية والزراعة وضــــــــــع توجيهات بشــــــــــأن أفضــــــــــل  -70
تنفيذ  ومن شـــــــــأن أي مرافئ الصـــــــــيد اليت هتدف إىل االنتقال إىل مناذج النمو األزرق. ؛رقاءاملمارســـــــــات الدولية للمرافئ الز 

ويُنظر  .2030يســــاهم يف اســــتدامتها الطويلة األجل ويف حتقيق خطة عام  أنإطار النمو األزرق يف عمليات مرافئ الصــــيد 
اركة وكاالت مثل منظمة العمل الدولية، واملنظمة إىل املرافئ الزرقاء على أ�ا مبادرة متعددة وكاالت األمم املتحدة مبشــــــــــــــــ

 ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية. ،ومنظمة اجلمارك العاملية ،البحرية الدولية، ومنظمة التجارة العاملية

وبوصـــف املرافئ حلقات حامسة األمهية يف ســـلســـلة قيمة األغذية البحرية، ميكن لتنفيذ الســـياســـات املناســـبة بشـــأ�ا  -71
 عزز يف الوقت نفسه النمو االقتصادي املنصف.وأن يأن حيّفز تطبيق الُنهج الشاملة اليت تشدد على االستدامة البيئية 

                                                   
24 .htm00e980e/ab980ab/3www.fao.org/  
25 e.pdf351ad-a/3www.fao.org/  
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، عقد اجتماع مع أصـحاب املصـلحة من 2030خطة عام  قيقيف حتوملواصـلة حتديد دور املرافئ الزرقاء ومسـامهتها  -72
وميكن مواصـــــــــــــلة تطوير خمرجات هذا االجتماع من خالل  .26 2019القطاع واحلكومة يف فيغو يف نوفمرب/تشــــــــــــرين الثاين 

ة القائمة الصــــــكوك والنهج الدولي من على أفضــــــل وجه تســــــتفيدحتديد اجملاالت يف عمليات املرافئ وإدارهتا اليت ميكنها أن 
وعلى ســـبيل املتابعة، مت عقد حلقة عمل خمصـــصـــة عرب اإلنرتنت يف  واملتعّلقة ابالســـتدامة االجتماعية واالقتصـــادية والبيئية.

 .27 2020سبتمرب/أيلول 
إنشــاء منصـــة ملصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية املســـتدامة  قرتحولدعم إشـــراك أصـــحاب املصـــلحة ومشـــاركتهم، يُ  -73

قيق التعاون بني القطاعني العام واخلاص من أجل مواجهة حتد�ت االستدامة يف مصايد األمساك وتربية األحياء كمركز لتح
وســـــتشـــــكل املنصـــــة نقطة تالق ألصـــــحاب املصـــــلحة من القطاعني العام واخلاص ملواجهة التحد�ت العاملية واقرتاح  املائية.

 طة طريق. كخار   2030استجاابت عاملية ابستخدام تنفيذ خطة عام 

ا، ملواصـــلة دعم أصـــحاب املصـــلحة واحلكومات واملؤســـســـات يف االنتقال إىل النمو األزرق، أصـــدرت املنظمة وأخريً  -74
والتمويل  ،28وتتناول هذه املذكرات مواضـــيع مثل الســـندات الزرقاء ســـلســـلة من املذكرات التوجيهية بشـــأن التمويل األزرق.

والتأمني ملصـــــايد األمساك  ،31والتمويل املتناهي الصـــــغر ملصـــــايد األمساك الصـــــغرية النطاق ،30واالســـــتثمار املؤثر ،29املختلط
ح ما هي الفجوات  .33وأتمني تربية األحياء املائية لصــغار املنتجني ،32الصــغرية النطاق وحتاول املذكرات التوجيهية أن توضــّ

 .2030وتربية األحياء املائية يف تنفيذ خطة عام  احلامسة يف جمال االستثمار اليت جيب سدها لكي تساهم مصايد األمساك
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 1امللحق 

 
منظمة األغذية والزراعة يف جمال مصايد األمساك وتربية األحياء  العمل الذي تضطلع بهأمثلة خمتارة على 

 يساهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامةوالذي املائية 
 

  القضاء التام على اجلوع - 2اهلدف 
وآسـيا وأمريكا الالتينية على وضـع نظم غذائية زراعية لألمساك مراعية للتغذية لضـمان  ااملنظمة وشـركاؤها يف أفريقيتعمل 

أن تكون برامج مصـايد األمساك وتربية األحياء املائية قادرة على توقع وقياس ورصـد وتقييم اآلاثر التغذوية ألنشـطة هذه 
 النظم الغذائية.

  القضاء على الفقر، وتوفري الصحة اجليدة والرفاه - 3و 1اهلدفان 
بوصـفها  2014اليت ّمت اعتمادها يف كوت ديفوار عام  34Thiaroye-FTTقام كل من املنظمة وشـركائها بتطوير أفران  

ا عن الطريقة التقليدية. فهذه األفران حترتق بصــورة أنظف وتتطّلب طريقة بديلة بســيطة إمنا فعالة لتدخني األمساك عوضًــ 
كمية أقل من اخلشب للتدخني كما أ�ا توّلد العديد من املنافع للنساء: بيئة عمل أكثر صحًة، وتدين حاالت املشاكل 

 صفوف حمو األمية.ا أعلى، وتوّفر مزيد من الوقت حلضور أسعارً  أيًضاالتنفسية، وجودة أفضل للمنتجات اليت تفرض 

  املساواة بني اجلنسني - 5اهلدف 
لقد رّكز مكّون ممّول من النرويج يف أحد برامج املنظمة اخلاص مبصـــــــايد األمساك يف الصـــــــومال على ضـــــــرورة بناء ســـــــفن 

وتُبىن  صــــغري. حتّل حمّل املراكب غري اآلمنة اليت يســــتخدمها أغلبية الصــــيادين الســــاحليني على نطاق أفضــــل وأكثر أما�ً 
السفن اجلديدة حبسب معايري السالمة املعتمدة يف املنظمة على يد الصوماليني، مبا يف ذلك النساء، الذين ّمت اختيارهم 

 الكتساب املهارات اهلامة يف جمال بناء السفن.
د فرص عمل يف منشآت الشباب والنساء يف أفريقيا على إجيا "مشروع "ممارسة تربية األحياء املائية كعمل جتاري ساعدو 

تربية األحياء  بفضــل ،وتنزانيا ،وزامبيا ،ومت اســتحداث آالف الوظائف يف نيجري� وســلســلة القيمة. ،واالســتزراع ،التفريخ
 املائية هبدف حتسني الدخل والتغذية والرفاه.

  يف الرباملياه النظيفة واإلصحاح واحلياة  - 15و 6اهلدفان 
 إضـــــــــــــافة إىل عدم توّفر تربة ذات نوعية جيدة؛ إمنا اجلزائر، ومجهورية مصـــــــــــــر العربية وعمان حتد�ً تطرح املياه يف كل من 

وميكن هلذا االســــتزراع أن ينتج   إلنتاج اخلضــــار، والفاكهة وأغذية أخرى.يشــــكل االســــتزراع املائي الزراعي املتكامل حالًّ 
                                                   

34/458484www.fao.org/gender/insights/detail/en/c/  
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ومن خالل اجلوالت الدراســــــــية اليت  اســــــــتخدام كثيف للمياه. ا وتكون غنية ابلربوتني واملعادن، من دونأغذية ُتزرع حمليً 
مزرعة تســـــتخدم االســـــتزراع املائي  15تنظمها املنظمة بني املزارعني، قام املزارعون اجلزائريون واملصـــــريون والعمانيون بز�رة 

 ا وتقنيات جديدة من بعضهم البعض.الزراعي املتكامل، كما تعّلموا طرقً 

  العمل الالئق والنمو االقتصادي - 8اهلدف 
يرتـــّب أولو�ت التنميـــة البيئيـــة، واالقتصـــــــــــــــــاديــة  2015إن ميثـــاق النمو األزرق الـــذي ّمت اعتمـــاده يف كـــابو فريدي عـــام 

وتشــــــــمل هذه األولو�ت البحوث يف جمال تغري املناخ، وصــــــــون أمساك القرش، وتنمية املناطق  واالجتماعية للمحيطات.
احملمية، وتعزيز مجاعات مصـــــــايد األمساك، وحتســـــــني جودة املنتجات الســـــــمكية، ومتكني جمموعات النســـــــاء من البحرية 

تســـــويق أمساكها مباشـــــرة لدى املطاعم، وحتســـــني شـــــبكات النقل البحري لغرض الســـــياحة وتوليد فرص عمل للشـــــباب 
  ا ما يرغمون على البحث عن عمل يف اخلارج.الذين غالبً 

  عة، واالبتكار والبنية التحتيةالصنا - 9اهلدف 
 30000ا بــــ والذي أحلق أضرارً  2013لقد أدت إعادة بناء أسطول الصيد الفلبيين إثر اإلعصار الذي ضرب البالد عام 

وهذه الســـــفينة اجلديدة، اليت تدّرب   تبقى ملتزمة ابلتصـــــاميم التقليدية.مركب، إىل بناء ســـــفينة هجينة أكثر كفاءة وأما�ً 
ملعايري الســـــــالمة املعتمدة يف املنظمة، وليس من اهليكلية  وفًقاالعمال احملليون على بنائها، ُتصـــــــّنع من األلياف الزجاجية 

وأّما االبتكار الذي يقّلل من اســــــــــــــــتخدام املوارد فما زال حيرتم التقاليد وقد حظي بقبول مجاعات  اخلشــــــــــــــــبية التقليدية.
 الصيادين احملليني.

  االستهالك واإلنتاج املسؤوالن - 12اهلدف 
تعمل املنظمة يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب مع ســـتة بلدان للحّد من الصـــيد العرضـــي والرتويج ملزيد من ممارســـات 

اويتطرق املشــروع  الصــيد املســؤولة. العيش من خالل حتسـني إىل احلّد من خســائر األغذية، ويشــجع اســتدامة ســبل  أيضــً
وهبذه الطريقة، ميكن للمشــــــــروع أن حيّول  إدارة الصــــــــيد العرضــــــــي والتقليل من املصــــــــيد املرجتع واألضــــــــرار يف قعر البحر.
 مصايد األمساك اليت تستخدم شباك اجلّر القاعية إىل مصايد أمساك مسؤولة.

  العمل املناخي - 13اهلدف 
احلّد من اســـــــــــــــتخدام الوقود املرتبط ابلتخفيف من غازات الدفيئة املنبعثة من مصـــــــــــــــايد لقد رّكزت املنظمة انتباهها على 

وأظهرت املقابالت اليت ُأجريت مع القباطنة  األمساك الطبيعية يف اتيلند لتوفري العديد من املنافع االقتصــــــــــــــــادية والبيئية.
، وكيف ميكن للممارســـــــات يف ســـــــفن الصـــــــيد ا للدور اهلام الذي ميكنهم أتديته يف خفض اســـــــتهالك الوقودا حمدودً فهمً 

 بشباك اجلّر التايلندية أن تساعد الصناعة يف خفض انبعااثت غازات الدفيئة، وابلتايل ختفيض بصمتها الكربونية.
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  احلياة حتت املاء - 14اهلدف 
من أهداف التنمية املســــــتدامة أكثر من جمرد صــــــون احمليطات من خالل الرتكيز على األشــــــخاص  14يشــــــمل اهلدف 

إن أنشـــــــــطة النمو األزرق للمنظمة يف إطار اهلدف فوابلتايل،  واجلماعات الســـــــــاحلية اليت تعتمد على املوارد البحرية.
وغريه من املقاصــد يف خطة  14 اهلدف تطال مجيع أهداف التنمية املســتدامة من أجل إقامة ومعاجلة الروابط بني 14

للعمل الالئق  8للقضــاء على اجلوع، واهلدف  2للقضــاء على الفقر، واهلدف  1، وخباصــة اهلدف 2030التنمية لعام 
 والنمو االقتصادي.

ة، والوصول وتدعم مبادرة النمو األزرق البلدان مبعلومات عن املستو�ت املثلى للصيد، وتوسيع نطاق تربية األحياء املائي
إن مبادرة النمو األزرق فإضــــــــافةً إىل ذلك،  العادل واآلمن إىل املوارد املائية احلية واألســــــــواق لتحقيق التنمية املســــــــتدامة.

تدعم عملية بناء القدرات من أجل تنفيذ صـــــــــــــكوك ملزمة وغري ملزمة متّ التفاوض بشـــــــــــــأ�ا مع بلدان أعضـــــــــــــاء ميكنها 
، مبا يف ذلك مدونة الســــــلوك للمنظمة بشــــــأن الصــــــيد الرشــــــيد، واالتفاق بشـــــأن 14املســــــاعدة يف حتقيق غا�ت اهلدف 

دولة امليناء، واخلطوط التوجيهية بشــــأن خطط توثيق املصــــيد، واخلطوط التوجيهية الطوعية لضــــمان  اليت تتخذها تدابريال
 استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق واخلطوط التوجيهية بشأن التوسيم اإليكولوجي.

  الشراكات لتحقيق األهداف - 17اهلدف 
يوفّر بر�مج �نســـــن، وهي شـــــراكة بني املعهد النروجيي للبحوث البحرية واملنظمة، منصـــــةً للعديد من البلدان النامية اليت 
تفتقر إىل البنية التحتية املالئمة من أجل إجراء حبوث حبرية بصـــــورة مســـــتقلة واحلصـــــول على معلومات هامة وأســـــاســـــية 

للتعاون الثالثي أطلقته املنظمة وهولندا والصــــني إىل حتســــني قدرات  ويهدف مشــــروع .14لإلبالغ عن إجنازات اهلدف 
املركز املرجعي لرتبية األحياء املائية ومصــايد األمساك الداخلّية التابع للمنظمة وإىل دعم ســلســلة قيمة تربية األحياء املائية 

، وأتمل 2030ق خطة عام كما أن حوار القطاع اخلاص مع أصـــــــحاب املصـــــــلحة اآلخرين أســـــــاســـــــي لتحقي يف إثيوبيا.
 املنظمة العمل مع القطاع من خالل إقامة منصة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية املستدامة. 
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