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 برانمج عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية
 ضمن اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة

 

 موجز

تقدم هذه الوثيقة حملًة عامة عن إجنازات منظمة األغذية والزراعة يف جمايل مصااااااااايد األيا  وتياية األئيا  املائية يف 
ومنظورًا عن عمل املنظمة يف قطاع مصااااايد األيا  وتياية األئيا  املائية االف ال رتة  2019-2018فرتة الساااان   

ا. وابإلضافة إىل ذلك، ي م عيض نظمة الذي جييي وضعه ئاليً ، يف سياق اإلطار االسرتاتيجي للم2020-2021
ال طورات واالجتاهات العاملية اليت حي مل أن تؤثي يف عمل املنظمة يف جمايل مصااايد األيا  وتياية األئيا  املائية يف 

 .2025-2022سياق اإلطار االسرتاتيجي واخلطة امل وسطة األجل لل رتة 

 اختاذها من جانب اللجنةاإلجراءات املقرتح 

 إن اللجنة مدعوة إىل:

  القطاع يف  ةيف جمايل مصايد األيا  وتياية األئيا  املائية ومسامهال عليقات على إجنازات املنظمة  إادا
 األهداف االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة؛

  املشورة اشأن ال طورات واالجتاهات العاملية والقطاعية احملددة؛  إسدا 

  توجيهات عن األولوايت اليئيسية لعمل املنظمة يف جمايل مصايد األيا  وتياية األئيا  املائية؛ إعطا 

 وارد وال وصية ا دااري ل عزيز مجع اياانت املنظمة امل علقة مبصايد األيا  وحتليلها ونشيها من أجل صون امل
 االسرتاتيجي اجلديد للمنظمة. اإلطار سياقاملائية اطييقة فعالة واس خدامها اشكل مس دام يف 
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 ميكن توجيه أي اس  سارات اشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Manuel Barangeالسّيد 

 مديي

 شعبة مصايد األيا 
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 مقدمة -أواًل 

، على اخلطة امل وساااااااطة األجل لل رتة 2019وافق مؤمتي املنظمة يف دورته احلادية واألراع  املنعقدة يف يونيو/ئزييان  -1
األجااال األهاااداف  . وحتااادد اخلطاااة امل وسااااااااااااااطاااة2021-2020)املياجعاااةب وايانمل العمااال وامليزانياااة لل رتة  2018-2021

االساااااارتاتيجية واملخيجات املنشااااااودة ابلنساااااابة إىل األعضااااااا  واة مع الدويل ادعم من املنظمة وطبًقا ل طار االساااااارتاتيجي 
 .2030وقد نّوه املؤمتي ابالتساق الوثيق ا  األهداف االسرتاتيجّية للمنظمة واطة ال نمية املس دامة لعام  املياجع.

ب واخلطة 2031-2022ا على وضاااااااااع اإلطار االسااااااااارتاتيجي اجلديد للمنظمة )والزراعة ئاليً تعمل منظمة األغذية و  -2
ب، يف سااااااااااااااياق ال طورات العاملية واالجتاهات العاملية  نية)األولوايت اإلقليمية وال 2025-2022امل وسااااااااااااااطة األجل لل رتة 

وت م عملية وضاااااع اإلطار االسااااارتاتيجي  زراعة.والية منظمة األغذية والواإلقليمية وال حدايت اليئيساااااية وال يا يف جماالت 
اجلديد ابالساااااااااارتشاااااااااااد ايلية املنظمة واألهداف العاملية الحالثة للعضااااااااااا ، اليت ت محور ئوف أهداف ال نمية املساااااااااا دامة، 

من أهداف  1من أهداف ال نمية املسااااااا دامة )القضاااااااا  على اجلوعب وا دف  2وتسااااااا هدف على وجه اخلصاااااااوا ا دف 
وسااااا قدم الوثيقة اخل امية إىل الدورة  )احلّد من أوجه عدم املسااااااواةب. 10 دامة )القضاااااا  على ال قيب، وا دف ال نمية املسااااا

 .20211منظمة االغذية والزراعة يف عام  واألراع  ملؤمتيالحانية 

هذه وفيما شاااااااكلا إساااااااهامات اللجان ال نية اطوًة هامة يف جدوف املداالت واملياقبة للجهاز الي ساااااااي، ت دعى  -3
اللجنة ال نية إىل توفري ال وجيهات اشاااااااااأن اةاالت ذات األولوية ال نية  دف توجيه العمل املسااااااااا قبلي ويف ساااااااااياق الورة 

 اإلطار االسرتاتيجي اجلديد.

ويف هذا الساااااااااياق، توفي هذه الوثيقة أواًل حملة موجزة عن إجنازات املنظمة يف جمايل مصاااااااااايد األيا  وتياية األئيا   -4
، يف ساااااياق الربامل االسااااارتاتيجية وردلا على الطلبات الواردة من األجهزة الدسااااا ورية 2019-2018يف فرتة السااااان   ائية امل
األعضا . ويبّ  القسم كذلك ال طورات واالجتاهات اليئيسية على املس وى العاملي وعلى مس وى القطاع واليت من فيادى و 

شأهنا أن تؤثي على عمل املنظمة يف املس قبل يف جماف مصايد األيا  وتياية األئيا  املائية. وحيدد القسم األاري اةاالت 
وما اعدها، وذلك  2021-2020ال رتة يد األيا  وتياية األئيا  املائية االف ذات األولوية لعمل املنظمة يف جماف مصاااااااااا

 يف سياق رلية املنظمة وأهدافها العاملية.

 
 إجنازات عمل املنظمة يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية -ااثنيً 

 2020-2019يف الفرتة 

واملوازنة ا  اساااااا خدامها وصااااااوهنا اطييقة مسااااااؤولة من النوائي ساااااايظل دعم اإلدارة املساااااا دامة للموارد املائية احلية  -5
وقد انعكس هذا الدعم االف فرتة السااااااان   ت العمل ذات األولوية للمنظمة. االق صاااااااادية واالج ماعية والبي ية أهم جماال

كاالت الشييكة، مدعوًما األارية يف عمل معياري وميداين كبري، ابل عاون مع الربامل االسرتاتيجية للمنظمة، واألعضا  والو 
 ا عب ة كبرية للموارد ووضع نصوا مشرتكة ئوف عدد من اةاالت اليئيسية: 

 
                                                      

 ت اصيل عن عملية ال شاور ئوف إعداد اإلطار االسرتاتيجي اجلديد. 2019نوفمرب/تشيين الحاين  – 1مذكية املعلومات رقم   4/163CLتوّفي الوثيقة  1
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 اإلدارة املستدامة ملصايد األمساك -ألف

قاما منظمة األغذية والزراعة إبجيا  دراسااااااة مساااااا  يضااااااة عن احلالة العاملية للرصاااااادة  ،االساااااا عياضهذا االف فرتة  -6
تقوم املنظمة . وكذلك 2تقييمها جيىاليت وإصدار تقييي رئيسي عن ئالة وإدارة األرصدة  تقييمها اليت جيىالسمكية البحيية 

ل قييم األرصاادة الساامكية امل  قية للبياانت ابل عاون مع جامعة واشاانطن )الوالايت امل حدة األمييكيةب اوضااع منهجية جديدة 
 مؤشاااااااااااي هدف ال نمية املسااااااااااا دامة تقييمسااااااااااا وى القطيي، لدعم منظمة إىل املالعاملي احلايل لل ال قييم دف توسااااااااااايع نطاق 

مؤشاااااااااي هدف  تقييماشاااااااااأن  2019عام يف عنه. كما جيى وضاااااااااع واا بار دورة تدريبية على اإلنرتنا  إلاالغوا 14-4-1
 عمليةلدعم األعضاااا  يف ن س املؤشاااي إىل ئالة األرصااادة ابلنسااابة اسااا بيان عن و ، عنه االغواإل 1-4-14ال نمية املسااا دامة 

ا عن ئالة واجتاهات مصاااايد املصااااايد الداالّية ول  ا عن مؤشاااايها. واساااا كملا منظمة األغذية والزراعة اساااا عياضااااً  اإلاالغ
 . 3الغذائي وال غذية وأهداف ال نمية املس دامةما خيص األمن  طبيعية الداالية يفاالن باه إىل أمهية مصايد األيا  ال

اليئيسااااااية يف عام  ةاالق صااااااادي ألساااااااطيل الصاااااايد العامليو وقاما منظمة األغذية والزراعة ابساااااا عياض األدا  ال    -7
مييكا أو  5وأورواب 4للدوف اليئيسااية لصاايد األيا  يف  ساايامن تشااكيالت األساااطيل اليئيسااية  97اساا عياض . وأظهي 2020

صااايد الصاااناعية وشااابه الصاااناعية كانا مياة االف السااانوات األارية. وأفييقيا، أن أسااااطيل ال 6الشااامالية وأمييكا اجلنواية
يف املائة من تشاااااكيالت  80ا ساااااجلا و ا إجياايً  صاااااافيً ا نقدايً تدفقً املائة من تشاااااكيالت أسااااااطيل الصااااايد يف  92وأظهيت 

 ا على األصوف امللموسة الحاا ة.ا إجياايً األسطوف عائدً 

ومن أجل اك ساااااي مزيد من املعارف اشااااأن طييقة الوصااااوف إىل مصااااايد األيا  يف العاا واساااا خدامها وإدار ا،  -8
 UserRights) اشأن ئقوق احليازة وئقوق املس خدم  يف مصايد األيا  عاملًيا مؤمتيًاعقدت منظمة األغذية والزراعة 

اآلرا  واملعلومات واألمحلة امللموسااااة من االف دراسااااات احلالة  منصااااة ةايدة ل بادفإجياد احلدث  اب. وقد أاتح هذ2018
االق صادية، و  وال نمية االج ماعيةروما مع م اهيم الصيد اليشيد يف ا ئوف كي ية موا مة احليازة والوكاالت اليت توجد مقاره

 . 7الطبيعيةاشأن ال طبيق العادف واملنصف حلقوق املس خدم  يف مصايد األيا  وكذلك أفكار وشواغل 

السااااااااا دامة مصاااااااااايد األيا  ألنه أساااااااااا  للعديد من ادمات النظام  أسااااااااااساااااااااًيا شااااااااايطًاويع رب ال نوع البيولوجي  -9
اإليكولوجي اليت تدعم ال نمية املساااا دامة. وتع رب الن هل القائمة على املناطق إئدى أدوات اإلدارة املساااا خدمة للمساااااعدة 

ويف هناية املطاف دعم اسااااا دامة مصاااااايد األيا . ومن أجل دعم السااااالطات يف احل اظ على وظائف النظام اإليكولوجي 
 نظيأاملعنيااااة مبصاااااااااااااااااايااااد األيااااا  يف إجناااااز أهااااداف احل اااااظ على ال نوع البيولوجي على مساااااااااااااا وى املنطقااااة العااااامليااااة )

 اج ماًعامن أهداف ال نمية املس دامة، عقدت منظمة األغذية والزراعة  5-14ا دف و  ب COFI/2020/Inf.15.3الوثيقة
ال عالة األايى القائمة على أساااااا  املناطقف  توجيهية واصاااااائص مشااااارتكة فوتدااري احل   مبادئو للخربا  اشاااااأن م هوم 
 الوثيقااااة نظيأ. 8مااااا اعااااد ابساااااااااااااام تاااادااري احل   ال عااااالااااة األايى القااااائمااااة على أساااااااااااااااااا  املناااااطق )يشاااااااااااااااااار إليهااااا يف

COFI/2020/SBD.19 ًا من الصااااااكو  القائمة على املناطق يف معجم السااااااياسااااااة ب. ولقد ايزت هذه ال  ة احملددة مؤاي
مصااااااااااااااايد  ي ي شااااااااااااااي الذي ئددته ات اقية ال نوع البيولوجي، كما تقدم لقطاع من أهداف 11 دفا العاملية من االف 

                                                      
2 en1800www.fao.org/documents/card/en/c/cb  
3 EN.pdf0388en/CA0388ca/3www.fao.org/   
4 EN.pdf1577en/CB1577cb/3www.fao.org/  
5 EN.pdf9188en/CA9188ca/3w.fao.org/ww  
6 EN.pdf9543en/CA9543ca/3www.fao.org/  
7 EN.pdf6967en/CA6967ca/3www.fao.org/  
8 en.pdf7194en/ca7194ca/3www.fao.org/ 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb1800en
http://www.fao.org/3/ca0388en/CA0388EN.pdf
http://www.fao.org/3/cb1577en/CB1577EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca9188en/CA9188EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca9543en/CA9543EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca6967en/CA6967EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca7194en/ca7194en.pdf
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ا ابأل ال ن يذاملبادرة يف األيا  وتياية األئيا  املائية ال يصااااااااة ألاذ زمام  البيولوجي  وظائف ال نوعاخلاصااااااااة اهداف قياسااااااااً
 والنظام البي ي القائمة على املناطق.

ئجم خماطي االنقياض على األنواع املائية، ومساعدة أعضا  املنظمة يف النظي  ييمومن أجل املساعدة يف حتديد وتق -10
يف االت اقية الحامنة عشااااااااااااااية املعنية ابل جارة الدولية يف األنواع  جتارايً  غلة يف إدراج املقرتئات امل علقة ابألنواع املائية املساااااااااااااا

اج ماًعا ، عقدت منظمة األغذية والزراعة 2019ب ملؤمتي األطياف املعقود يف أغسااااااطس/ ي CITESاملهددة ابالنقياض )
 ييق اخلربا  االساااااااااا شاااااااااااري الساااااااااااد  ال ااع للمنظمة واملع  ا قييم االقرتائات املقّدمة ل عديل امليفق  األوف والحاين من ل

اج ماع اخلربا  هذا، الذي عقد يف  طلع. وقد أأبنواع احليواانت والنبااتت الربية املعيضااااااااااااة لالنقياضات اقية ال جارة الدولية 
األساااااااااااس العلمية للمقرتئات امل علقة على ، األعضاااااااااااا  2019ينايي/كانون الحاين  25إىل  21ن روما، إيطاليا، يف ال رتة م

 أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املعيضااااااااااااة لالنقياض، وقدم تعليقات يفال جارة الدولية مبعايري القوائم البيولوجية يف ات اقية 
أبنواع الدولية  ال جارة اشااااااااااااااأن ال عالية احمل ملة حل   قائمة ات اقية وال جارة واإلدارة، اما ي علق ابلبيولوجيا واإليكولوجي

 .احليواانت والنبااتت الربية املعيضة لالنقياض

اشااااااااااااااأن فاساااااااااااااا دامة مصااااااااااااااايد األيا : تعزيز ال  اعل ا  العلوم دت ندوة منظمة األغذية والزراعة ا، ع قوأاريً  -11
 2019نوفمرب/تشيين الحاين  21إىل  18روما، إيطاليا، االف ال رتة املم دة من يف لمنظمة اليئيسي لقي املوالسياساتف يف 

رلية جديدة ملصاااااايد مصااااااايد األيا ، الورة ودعا الندوة إىل ا. الد تقييبً  100مشااااااار  من  1 000ئوايل قد ئضاااااايها و 
واليساااائل اليئيساااية  اة مع من حتدايت معقدة وساااييعة ال غرّي. وحتديد كيف ميكن  ذا القطاع ال حوف اسااا جااة ملا يواجهه

ملشاااااايوع إعالن جلنة مصااااااايد األيا  اشااااااأن  فنية، وقدما ال وصاااااايات مداالت 9للندوة م ائة يف جميايت أعماف الندوة
 .بCOFI/2020/2.3الوثيقة  نظيأمصايد األيا  املس دامة وتياية األئيا  املائية )

 

 قانوين دون إبالغ ودون تنظيمالصيد غري ال -ابء

اشااااااااااااااأن ال دااري اليت ت خذها دولة املينا  ملنع الصاااااااااااااايد غري القانوين دون إاالغ ودون تنظيم وردعه دال االت اق  -12
. ومنذ الدورة الحالحة والحالث  2016يونيو/ئزييان  5ئيز الن اذ يف  2009والقضااااااااااااااا  عليه الصااااااااااااااادر عن املنظمة يف عام 

اشأن ايانمل شامل يدعم تن يذ االت اق ا من األطياف اجلديدة إىل االت اق. ويوجد طيفً  14انضم  ،األيا للجنة مصايد 
يساااااااااالندا ومجهورية كوراي والسااااااااااويد  مليون دوالر أمييكي من إساااااااااابانيا و  19ال دااري اليت ت خذها دولة املينا  ا مويل ي وق 

اشاااااااااأن ال دااري اليت وف النامية يف تن يذها الت اقها ورويب، اليت دعما الدوالنيويل والوالايت امل حدة األمييكية واالحتاد األ
 ت خذها دولة املينا . 

اشاااااااااااااامل، ركزت منظمة األغذية والزراعة الربانمل الويف إطار  -13 على إن اج عدد من املواد واخلطوط ال وجيهية  أيضاااااااااااااً
القدرات، مبا يف ذلك قوائم ميجعية ملسااااااااااااااؤوليات دولة العلم والدوف السااااااااااااااائلية ودولة املينا ؛ وال دااري واألئكام   نميةل

القانونية اليت ي ع  إدراجها يف ال شااااااااااااااييعات الوطنية؛ ونظم وإجيا ات اليصااااااااااااااد واملياقبة اليت ي ع  إدماجها يف العمليات 
ومن امل وقع أن تصدر هذه املواد ثيق املصيد على الصعيد الوط . قة ا ن يذ نظم تو امل عل ية وجيهالواثئق الالوطنية؛ وكذلك 

 .2021الوف الياع الحاين من عام 

                                                      
9 en.pdf9165en/ca9165ca/3www.fao.org/  
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الذي يقيس مدى ال قدم  1-6-14ومنظمة األغذية والزراعة هي الوكالة الياعية ملؤشاااااااااي هدف ال نمية املسااااااااا دامة  -14
افحة الصاااااايد غري القانوين دون إاالغ ودون تنظيم. ومجعا منظمة احمليز للعضااااااا  يف تن يذها للصااااااكو  الدولية اغية مك

يف املائة  75و 70، ئيث أالغا 2020و 2018يف عام  1-6-14مؤشااي هدف ال نمية املساا دامة  والزراعة نقاطاألغذية 
من األعضاااا  مبسااا وى عاف من تن يذ الصاااكو  ذات الصااالة، على ال وايل. وتعكس نقاط املؤشاااي ال قدم احمليز على العموم 

 يف مكافحة الصيد غري القانوين دون إاالغ ودون تنظيم اواسطة تن يذ الصكو  الدولية ذات الصلة.

اشااأن  فنيةنقل املصاايد ا  الساا ن ووضااع اطوط توجيهية دراسااة عاملية عن اثن  مها كناية عن  ج ومت وضااع من    -15
دليل ميداينب االف ال رتة ال اصاااااااااااااالة ما ا  الدورات  - 3تقديي الصاااااااااااااايد غري القانوين دون إاالغ ودون تنظيم )اةلد 

 قبل الدورة اليااعة والحالث  للجنة مصايد األيا . انصدر يوس

اشااااااااااااااأن ال دااري اليت ت خذها دولة املينا ، ونظما اف يف االت اق ة الج ماعات األطي دور األمان املنظمةتوّلا و  -16
اشااااااأن ال دااري اليت ت خذها دولة املينا  واالج ماع الحالث ةموعة العمل املنشااااااأة مبوج  وأجنزت االج ماع الحاين لالت اق 

العمل ال نية املعنية ا بادف ، واالج ماع الحاين ةموعة 2019يونيو/ئزييان  7- 3اجلز  الساااااااااد ، يف ساااااااان ياغو، شاااااااايلي، 
املعلومات وال ااعة لالت اق اشااااااااااااااأن ال دااري اليت ت خذها دولة املينا  واالج ماع اخلامس ةموعة العمل املعنية ابلسااااااااااااااجل 

 .2019مايو/أاير  27إىل  23العاملي، يف سيوف، مجهورية كوراي، االف ال رتة من 

 

 األمن الغذائيمسامهة تربية األحياء املائية يف  -جيم

 201810لعامي  ئالة املوارد الساااااااااااااامكية وتياية األئيا  املائية يف العااتعيد االجتاهات املشااااااااااااااار إليها يف تقيييي  -17
ساابل العي   وال غذية وكذلك األغذيةال أكيد على الدور األساااسااي الذي تقوم اه تياية األئيا  املائية يف دعم  11 2020و

ال تزاف تياية األئيا  املائية  اذة يف النمو اسااااااايعة أكرب من ساااااااائي قطاعات و  أحنا  العاا.من النا  يف خم لف لعدد كبري 
ال رتة يف املائة االف  5.3انساابة اج )ابساا حنا  النبااتت املائيةب إن اج األغذية اليئيسااية، مب وسااد معدف النمو الساانوي ل ن 

جتاوز إن اج تياية األئيا  املائية املوجه لالساااااا هال  البشاااااايي ، للمية األوىل، 2016. ويف عام 2018إىل  2000املم دة من 
 يف املائة من إن اج األيا  املخصصة للغذية. 52عن  املائية مسؤولة، وكانا تياية األئيا  الطبيعيةإن اج مصايد األيا  

، الذي يشاااااامل مجيع 12يف العاائالة املوارد الوراثية املائية للغذية والزراعة ويف هذه ال رتة، أصاااااادرت املنظمة تقييي  -18
الكائنات ذات القيمة ال علية أو احمل ملة للغذية والزراعة. وتشمل أعماف امل ااعة نظام املعلومات  أرصدةاألرصدة الوراثية و 

ية ، واطة عمل عامل2021عام  مطلعالعاملي اشاااااأن األنواع املسااااا زرعة األايى من املوارد الوراثية املائية مع يفوذج م اح يف 
يف قيد اإلعداد ل عزيز ئ   هذه املوارد واساااااااااا خدامها وتنمي ها على حنو مساااااااااا دام وعلى حنو فعاف، مبا يف ذلك ال عجيل 

 تطويي املوارد الوراثية املائية ألغياض تياية األئيا  املائية.

ع من االف تقييي من الواق، دعما منظمة األغذية والزراعة تنمية تياية األئيا  املائية على أرض ن سااااها ويف ال رتة -19
االق صااااااااااااادية اإلقليمية يف أفييقيا اشااااااااااااأن إدراج مصااااااااااااايد األيا  وتياية األئيا  املائية يف واثئق  ا ي اتمن  8و الًدا 54

الساياساة العامة اليامية إىل القضاا  على ال قي وتوفري العمالت األجنبية وتعميم مياعاة املنظور اجلنسااين، ضامن ائ ياجات 
                                                      

 األئيا  املائية يف العاا. روما، إيطاليا.. ئالة املوارد السمكية وتياية 2018منظمة األغذية والزراعة  10
 . ئالة املوارد السمكية وتياية األئيا  املائية يف العاا. روما، إيطاليا.2020منظمة األغذية والزراعة  11
12 EN.pdf5256en/CA5256ca/3www.fao.org/  
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معلومات أساااسااية لالج ماع االساا شاااري املع  فا حساا  تطويي  وثيقةكانا املسااودة األوىل  ذه الوثيقة مبحااة و . 13أايى
يف السااااياسااااات يف جماف تياية األئيا  املائية لدعم األمن الغذائي وال غذية والقضااااا  على ال قيف، الذي عقد يف أديس أاباب 

 .2018ديسمرب/كانون األوف  االف شهيإثيوايا 

 

 التجارة واألسواق وسالسل القيمة املستدامة -دال

مليون يورو ملنظماااة دوف أفييقياااا ومنطقاااة البحي الكااااريئ واحمليد ا اااادئ  40 اقيماااةاملنظماااة تن ياااذ مشاااااااااااااايوع  ابشاااااااااااااايت
(ACP4FISH وساااااايعمل مشاااااايوع صااااااندوق ال نمية األورويب ل عزيز اساااااا دامة مصااااااايد 2020يف ينايي/كانون الحاين  14ب .

األيا  وتياية األئيا  املائية يف جمموعة دوف أفييقيا والبحي الكاريئ واحمليد ا ادئ مع عشي سالسل قيمة خم ارة يف عشية 
دات االق صااااااااااادية واملنافع االج ماعية زايدة العائمن أجل الدان ملنظمة دوف أفييقيا ومنطقة البحي الكاريئ واحمليد ا ادئ 

 ، مع احلّد يف الوقا ن سه من ال أثريات الضارة على املوائل الطبيعية واملوارد املائية.قدر اإلمكان

وي محل أئد نواتل مشيوع صندوق ال نمية األورويب ل عزيز اس دامة مصايد األيا  وتياية األئيا  املائية يف جمموعة  -20
دليل عملي ل حليل واساارتاتيجية وتصااميم سااالساال القيمة املساا دامة  الكاريئ واحمليد ا ادئ يف إصاادار دوف أفييقيا والبحي

قيمة السااااامكية يف ايابدو  للمن جات املائية، واليت مت إداا ا وتطبيقها ابل عل يف العديد من مشااااااريع تطويي ساااااالسااااال ال
 اعض الدان البحي األايض امل وسد.وأوزاكس ان وسانا لوسيا واباوا غينيا اجلديدة و  يبا وكري 

ي علق اسااااالساااال القيمة الساااامكية ل رتة  يف ماا من املن جات املعيارية ا مهمً وأصاااادرت منظمة األغذية والزراعة عددً  -21
 15فتطبيق ساااااااالساااااااااااااااالة السااااااااااااااااجالت املغلقة يف سالسل قيمة األغذية البحييةفويشمل ذلك دراس   عن ال  بع ) السن  .

 فب، تساااااااااااااا عيض تطبيقات وفيا16االم حاف للوائح ال نظيمية: منافع ت بع األغذية البحيية واحلاالت الناجحةأاعد من وف
 سالساالة السااجالت املغلقة يف معاجلة مسائل ال  بع والش افية والغ  يف السمك وتكامل األغذية وسالم ها. ل كنولوجيا 

حيلل  17فالبحيية والبلدان النامية: الرتكيز على  ساااااايا إصاااااادار الشااااااهادات للغذيةكما مت إعداد تقييي ااا عن ف -22
تعمل كحواجز أمام صاااغار اطد خم ارة إلصااادار الشاااهادات من جان  طيف اثلث، وحتديد امل طلبات اليئيساااية اليت قد 

فنية عن  وثيقة، نشاااااااااايت منظمة األغذية والزراعة 2020يف البلدان النامية للحصااااااااااوف على شااااااااااهادات. ويف عام املن ج  
 الصاايدصااغرية النطاق: عيض املمارسااات املطبقة يف سااالساال القيمة وعمليات ما اعد الضاامان اساا دامة مصااايد األيا  ف

واملبادرات الناجحة ل عزيز سااااالساااال قيمة مصااااايد األيا  املطبقة دراسااااات ئالة تبّ  املمارسااااات  9ف، تشاااامل 18وال جارة
 وعمليات ما اعد احلصاد وال جارة.صغرية النطاق ال

للمبادرة العاملية اشاااااااأن اسااااااا دامة األغذية البحيية ل نقيح  ال نيةاملسااااااااعدة تقدمي وتواصااااااال منظمة األغذية والزراعة  -23
ئلقة عمل اس شارية للخربا  ئوف األغذية البحيية غري منظمة األغذية والزراعة ف عقدتاألداة العاملية للمقارنة امليجعية. و 

روما، ملناقشااااااة ساااااابل قيا  وتسااااااييع إدااف حتسااااااينات يف  2019شاااااايين األوف أك واي/ت 11و 10 يوميف عقدت املع مدة
 مس دامة على األغذية البحيية غري املع مدة.
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14 acp/en-4-action/fish-www.fao.org/in  
15 en.pdf8751en/ca8751ca/3www.fao.org/  
16 EN.pdf9550en/CA9550ca/3www.fao.org/  
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خيّص ال عاااون مع وكاااالت دوليااة أايى، واصاااااااااااااالااا منظمااة األغااذيااة والزراعااة دعم منظمااة ال جااارة العاااملياة  يف ماااو  -24
يف جماف مصااااايد األيا ، تشاااامل  فنيةيا  ا قدمي مداالت امل اوضااااات اجلارية اشااااأن اإلعاانت ملصااااايد األ يفوالبلدان 

الصاايد اجلائي، والصاايد غري القانوين دون إاالغ ودون تنظيم واإلفياط –ئز األساااسااية الحالث للم اوضااات اوجه ااا اليكا
ب )األونك اديف قدرات الصاااااااايد. وإضااااااااافة إىل ذلك واصاااااااالا املنظمة ابالشاااااااارتا  مع مؤمتي األمم امل حدة لل جارة وال نمية 

ذات الصلة ابل جارة  املقاصد جهودها لنشي اطة العمل املشرتكة ا  الوكاالت ل سييع إجنازوايانمل األمم امل حدة للبي ة 
و دف اطة العمل املشااااارتكة ا  حلصاااااوف على مساااااامهات طوعية. من أجل ادامة من أهداف ال نمية املسااااا  14لهدف ل

من االف حتساااااا   من أهداف ال نمية املساااااا دامة 14لهدف لذات الصاااااالة ابل جارة  املقاصااااااد إجنازالوكاالت إىل تسااااااييع 
الساااااياساااااات ال جارية وامل عّلقة ابل جارة اليت حتمي األمن الغذائي وتسااااااهم يف ئ   احمليطات واملوارد البحيية احلية وسااااابل 

 كس  العي  واس خدامها املس دام.

 جماف األغذية والزراعة إجناز أنشاااطة للحصاااوف على مداالت يف ويف جماف املساااؤولية االج ماعية، واصااالا منظمة -25
صياغة ال وجيهات املس قبلية اشأن املسؤولية االج ماعية على طوف سالسل القيمة السمكية، ابل عاون الوثيق مع وكاالت 

ويف أليا . ة األارية للجنة مصااااايد ااألمم امل حدة ذات الصاااالة وأصااااحاي املصاااالحة، على النحو الذي أوصااااا اه الدور 
على املشااااااكل االج ماعية اليت يواجهها العاملون يف صااااايد  19فيغو  حلوار 2020هذا الصااااادد، انصااااا  تيكيز إصااااادار عام 

 .19-األيا  والقطاع، وال سيما املشاريع الصغرية وامل وسطة احلجم، امليتبطة جبائحة كوفيد

واليت تياعي ال وارق ا  اجلنساااااا ، محل تقنية جتهيز  ايً تعزيز تكنولوجيا جتهيز األيا  الذكية مناا وتواصاااااال املنظمة -26
، جيى إدااف هذه ال قنية إىل  سيا )سيي 2017ويف عام تطوييها أصالً يف غيي أفييقيا.  اليت متب، Thiaroyeاأليا  )

قات العمل حمليد ا ادئ )والايت ميكيونيزاي امل حدةب. وع قدت ئلاتوساااايع نطاقها ليشاااامل جيى  2019النكاب ويف عام 
 .بThiaroyeاإلقليمية لبنا  القدرات ل مك  النسا  والشباي من اس خدام تقنية جتهيز األيا  )

 

 سالمة األغذية والصحة -هاء

أزمة على مساااااا وى الصااااااحة العامة أعقب ها أزمة اق صااااااادية جارية اسااااااب  ال دااري اليت  19-أئدثا جائحة كوفيد -27
اختذ ا البلدان من أجل ائ وا  معدف اإلصااااااااااة، على غيار اإلغالق ال ام وئظي الساااااااا ي وإغالق املؤسااااااااسااااااااات. ومع أّن 

ا  ال يزاف عيضااااة لغاثر غري ال يطاف األيا ، كما أنه ال حيدث اسااااب  اساااا هال  األيا ، فان قطاع األي 19-كوفيد
من أجل املسااااااعدة يف معاجلة هذه اآلاثر، أنشاااااأت منظمة األغذية والزراعة فييق عمل مع  ا نسااااايق و املباشاااااية للجائحة. 

على مصااايد األيا   19-املبادرات لالساا جااة للجائحة، وتقدمي الدعم املنسااق لل دااري وال داالت اليت تعاري كثري كوفيد
 ئيا  املائية.وتياية األ

على  19-ا من املوجزات الساااااياسااااااتية ونشااااايات وواثئق معلومات عن كي ية كثري جائحة كوفيدتن ل املنظمة عددً و  -28
ل خ يف  19-واشااااأن االع بارات القانونية اساااا جااة جلائحة كوفيد 20،املائية النظم الغذائية ملصااااايد األيا  وتياية األئيا 

يف  19-اشاااااااااأن دور ال مويل يف خت يف  اثر كوفيدو ، 21 املائية ايد األيا  وتياية األئيا خماطي تعطل النظم الغذائية ملصااااااااا

                                                      
19 /1311051events/en/c/-events/details-action/globefish/news-www.fao.org/in 
20 http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca8637ar  
21 en9421www.fao.org/documents/card/en/c/ca  

http://www.fao.org/in-action/globefish/news-events/details-events/en/c/1311051/
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca8637ar
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9421en
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، وال حليالت األولية عن 23يف مصااااااايد األيا  وتياية األئيا  املائية يف  ساااااايا 19-كوفيدئوف  اثر  و ، 22مصااااااايد األيا 
على مصاااايد األيا   19-كوفيد، وال قييم العاملي ل أثري  24يف البحي األايض امل وساااد والبحي األساااود 19-كوفيد اثر أزمة  

  .25وتياية األئيا  املائية من منظور األجهزة اإلقليمية ملصايد األيا 

 19-اشاااااأن فكي ية كثري ت شاااااي كوفيد قاالة لل عديلإعالمية  وثيقة وت وىل منظمة األغذية والزراعة ابن ظام حتديث -29
، اساااااااااااااا جااااااة للطبيعااة 26على النظم الغااذائيااة ملصاااااااااااااااايااد األيااا  وتيايااة األئيااا  املااائيااة ومااا الااذي ميكن أن ت علااه املنظمااةف

 الديناميكية للجائحة.

منظمة الصاااااحة العاملية الج ماع اخلربا  اشاااااأن ال سااااامم ها وا  ا اينا مشااااارتكً نشااااايت منظمة األغذية والزراعة تقيييً و  -30
املعيوفة،  السااايغاتوكسااا  ايارات مناسااابة إلدارة املخاطي، مع تقييم يوم مبا ميّكن من الورة 27بaCiguaterابلسااايكواتريا )

مبا يف ذلك ال وزيع اجلغيايف ومعدالت اإلصااااااااااة وطيق الكشااااااااف ووضااااااااع توجيهات ل طويي ايارات إلدارة املخاطي. كما 
 س وى الوط .املنظمة دورة تعليمية إلكرتونية لدعم تن يذ ال وجيهات على امل أعّدت

 

 اإلحصاءات واالبتكار الرقمي -واو

ل ئصااااااا ات العاملية عن مصااااااايد األيا  وتياية األئيا  املائية  عن مجع املصاااااادر الوئيد مسااااااؤولةاملنظمة  ال تزاف -31
حتليل ا ل حليل ورصاااااااد القطاعات. ودعما هذه البياانت فييدً  عاملًياا وال حقق منها ونشااااااايها وحتليلها، الذي ميحل رصااااااايدً 

اليئيسااااااااااااااية األايى. وي م  واملطبوعاتياية األئيا  املائية يف العاا االجتاهات العاملية يف تقييي ئالة املوارد الساااااااااااااامكية وت
االضطالع  ذه املسؤولية من االف تقييي ئالة املوارد السمكية وتياية األئيا  املائية يف العاا، وكذلك من االف ال قاريي 

 .28مصايد األيا  وتياية األئيا  املائيةالدورية عن إئصا ات 

ملنظمة األغذية والزراعة، واصاااااااااااااالا املنظمة تقدمي الدعم  ال ااع املنظمةلربانمل إئصااااااااااااااا ات حتا املظلة العامة و  -32
إلئصااااااااااا ات مصااااااااااايد األيا  وتياية األئيا  املائية من االف تدريبات وأنشااااااااااطة خم ل ة لبنا   مجع من أجلللعضااااااااااا  

القدرات، محل الدورة ال دريبية امل قدمة على شااااااابكة اإلنرتنا اشاااااااأن نظم إئصاااااااا ات مصاااااااايد األيا ، واليت عقدت يف 
املعهد  قدمة يف البحي األايض امل وساااااااااااد و ملابل عاون مع امليكز الدويل للدراساااااااااااات الزراعية ا 2020نوفمرب/تشااااااااااايين الحاين 

 .29بCIHEAM-IAMIالزراعي امل وسطي يف زراغوزا )

اوقد شاااركا املنظمة  -33 املاضااية يف االساا  ادة من االا كار اليقمي من االف شااياكات العشااي ساانوات الاالف  أيضااً
ب، وةي  غوغاال إرث iMarineب، ومبااادرة البحااار الااذكيااة )FIRMS، نظااام رصاااااااااااااااد املوارد الساااااااااااااامكيااة )خم ل ااة )محالً 

(Google Earth Engine ب ل حساااا  عملية اختاذ القيارات املساااا ندة إىل العلوم يف مصااااايد األيا  وتياية األئيا  املائية
، واألطلس العاملي 30العاملية، وأصاادرت من جات خم ل ة، مبا يف ذلك السااجل العاملي للرصاادة الساامكية ومصااايد األيا 

                                                      
22 en0687bwww.fao.org/documents/card/en/c/c  
23 en9545www.fao.org/documents/card/en/c/ca  
24 en9090www.fao.org/documents/card/en/c/ca  
25 en9279www.fao.org/documents/card/en/c/ca  
26 en.pdf1436en/cb1436cb/3www.fao.org/  
27 EN.pdf8817en/CA8817ca/3www.fao.org/  
28 t.pdf1213t/cb1213cb/3www.fao.org/  
29 /http://edu.iamz.ciheam.org/FisheriesStatistics/en 
30 catalogue-science.org/web/grsf/data4marine.d-https://i  

http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0687en
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9545en
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9090en
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9279en
http://www.fao.org/3/cb1436en/cb1436en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8817en/CA8817EN.pdf
http://www.fao.org/3/cb1213t/cb1213t.pdf
http://edu.iamz.ciheam.org/FisheriesStatistics/en/
https://i-marine.d4science.org/web/grsf/data-catalogue
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واألدوات اليقمية اليت تعزز اإلئصاااااااا ات  32العاملي لصااااااايد األيا  القائم على نظام حتديد ا وية اآليل، واألطلس 31لل ونة
 امل كاملة الوطنية ونظم إدارة املعلومات.

 

 برانمج اننسن لنهج النظام اإليكولوجي يف مصايد األمساك -زاي

ب NORADوكالة النيوجيية لل عاون اإليفائي )وال شاااااااااااااايكائها يف النيويلتقوم منظمة األغذية والزراعة، ابل عاون مع  -34
-2017امليئلة احلالية من ايانمل اننساااااااان لنهل النظام اإليكولوجي يف مصااااااااايد األيا  )البحوث البحيية ا ن يذ  ومعهد
، لدعم تطبيق هنل األنظمة اإليكولوجية يف إدارة مصااااااااااااااايد األيا  مع مياعاة كثريات املناع وال لوث. وي عاون 33ب2022

 ا يف أفييقيا واليل البنغاف ومع املنظمات اإلقليمية. الدً  32الربانمل مع 

 سيا اياانت رئيسية لبلدان يف أفييقيا و  فFridtjof Nansenفالدك ور  ايانمل أاتئا الدراسات االس قصائية معو  -35
ومعااارف عن ئااالااة املوارد البحييااة والنظم اإليكولوجيااة. وجييي مجع اياااانت ومعلومااات مهمااة عن املوارد البحييااة والبي ااة 

الواقعة اارج نطاق لدان الشااااييكة، وكذلك يف املناطق املنطقة االق صااااادية اخلالصااااة للبالبحيي يف البحيية واملوائل وال لوث 
مشااااار   700ا من الدراسااااات االساااا قصااااائية البححية اليت شااااار  فيها ئوايل يومً  750ة. وقد مت إجيا  ئوايل الوالية الوطني

ا تقيييً  30م، ونشاااااي حنو و ا يف جماف العلا جديدً نوعً  16ويف هذه اةاالت، مت اك شااااااف يف املائة من النساااااا ب.  25ئوايل )
 . علمية، ودليل  تصني ي وثيقة 23وعن الدراسات االس قصائية، 

. و دف األداة إىل دعم عمل 2019طلقا أداة مياقبة تن يذ هنل النظام اإليكولوجي يف مصايد األيا  يف عام وأ   -36
كل الد شاااااااييك من أجل حتسااااااا  نظم إدارة مصاااااااايد األيا  وال خطيد ال ن يذي، وذلك مبسااااااااعدة البلدان على حتديد 

اال قدم احمل مل والحغيات والصااااااعوابت احمل ملة. وميكن أن تساااااااعد  يف حتديد املكان الذي هو يف ئاجة إىل ال دري   أيضااااااً
  ظما عدة دورات لل وعية وانا  القدرات اشأن اس خدام هذه األداة مع البلدان الشييكة.ون   من أشكاف الدعم. وغريه

 

  املناختغرّي  -حاء

عن نظم إن اج األغذية اليت تدعمها وتدميها.  فضااااااااااااًل رير املناع والنظم اإليكولوجية ابلعالقة ا  تغاه مام م زايد  مثة -37
 ا مع االساارتاتيجية املؤسااسااية اشااأن تغرّي واالف ال رتة ال اصاالة ا  الدورات، واناً  على طل  جلنة مصااايد األيا  ومتاشاايً 

وعة من األنشااطة املناع اليت أقي ا الدورة السااادسااة واخلمسااون اعد املائة ةلس منظمة األغذية والزراعة، ن ذت املنظمة جمم
ا دعم األعضاااا  والشااايكا  لل خ يف من  اثر تغري املناع وال أقلم معها ا عالية. وتشااامل هذه األنشاااطة اسااا عياضاااً إىل اليامية 

 آلاثر تغري املناع على مصاااااااااااااايد األيا  وتياية األئيا  املائية وتوجيهات اشاااااااااااااأن ال خ يف من وطأة تغري املناع شااااااااااااااماًل 
جديدة  اقرتائات مشاريععن تن يذ عدد من الربامل واملشاريع على أرض الواقع )ت ألف من مثانية  فضاًل ، 34وال كيف معه

ابل عاون مع احلكومات واملشاااااااااااركة الكاملة من جان  عليها يف فرتة الساااااااااان   املاضاااااااااايةب متا املوافقة  تغري املناع اشااااااااااأن
 اة معات احمللية. 

                                                      
31 atlas/ar-www.fao.org/fishery/statistics/tuna/http:/  
32 EN.pdf7012en/CA7012ca/3www.fao.org/  
33 /nansen/en-action/eaf-www.fao.org/in 
 .660و 650و 638و 627رقم  انظي منظمة األغذية والزراعة، ورقات تقنية عن مصايد األيا  وتياية األئيا  املائية 34

http://www.fao.org/fishery/statistics/tuna-atlas/ar
http://www.fao.org/3/ca7012en/CA7012EN.pdf
http://www.fao.org/in-action/eaf-nansen/en/
http://www.fao.org/3/i9705en/I9705EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca2528en/CA2528EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca7229en/CA7229EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca8348en/CA8348EN.pdf
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ارساااااات إدارة املصاااااايد لبنا  اسااااا دامة قطاع مصاااااايد األيا  وتياية وجيى ال أكيد من جديد على أمهية حتسااااا  م -38
ع قد يف  ذياالسااااااااا دامة يف مصاااااااااايد األيا  ال ابلشاااااااااكل املناسااااااااا  ل غري املناع االف من دى املائية كاسااااااااا جااةاألئيا  

البلدان األكحي من  الًداكما أجيت منظمة األغذية والزراعة دراسااااة أولية وئددت عشاااايين   2019.35نوفمرب/تشاااايين الحاين 
تغري املناع على مصاااااايد األيا  )يف املناطق الساااااائلية االسااااا وائية يف منطقة  نع يضاااااة للخطي اساااااب  ال أثريات املرتتبة ع

عن العديد من الدوف اجلزرية الصاااغرية يف منطقة احمليد ا ادئب، من أجل املساااار  فضااااًل أفييقيا جنوي الصاااحيا  الكربى، 
 .على مس وى السياساتاملوارد من جان  منظمة األغذية والزراعة وال داالت السييع ملمارسات تعب ة 

 

 واالجتاهات العاملية وانعكاساهتا التطّورات -اثلثًا
 على قطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

كبري منذ اع ماد اك ساااااااا  تعميم ال نوع البيولوجي عرب مصااااااااايد األيا  وتياية األئيا  املائية مكانة ابرزة اشااااااااكل   -39
إعالن كانكون اشااااااااأن تعميم ئ   ال نوع البيولوجي واساااااااا خدامه ف ، ومت تعزيزه اااااااااااااااااااااااا1992يولوجي عام ات اقية ال نوع الب

. وأّما اع ماد 36االف الدورة الحالحة عشااااااااااية ملؤمتي األطياف يف ات اقية ال نوع البيولوجي فاملساااااااااا دام من أجل حتقيق اليفاهية
)مصاااااااايد األيا ب  6، وال سااااااايما ا دف 2010من جان  األطياف يف ات اقية ال نوع البيولوجي يف عام  شاااااااي أهداف  ي
على املنطقةب يشااااااااااااري إىل مسااااااااااااا لة مصااااااااااااايد األيا  عن البصاااااااااااامة الكاملة  ةالقائمال نوع البيولوجي )إدارة  11وا دف 

عميم ال نوع البيولوجي يف سااااااياسااااااا ا وتدااريها ألنشااااااط ها، ويسااااااّهل قيا  اإلجيا ات اليت ت خذها البلدان على صااااااعيد ت
 امل صلة ابإلدارة.

إطار فألمم امل حدة للبي ة ال عاون مع تواصاااااااااااااال أمانة ات اقية ال نوع البيولوجي ومنظمة األغذية والزراعة وايانمل او  -40
ة ملصااااايد األيا  اشااااأن تسااااييع مبادرة احمليطات املساااا دامة واحلوار العاملي مع منظمات البحار اإلقليمية واألجهزة اإلقليمي
شاااارت ، امله مام االقضااااااي ذات الال قدم حنو حتقيق أهداف  ي شااااي امل علقة ابل نوع البيولوجيف، من أجل تعزيز ال عاون يف 

 مع األاذ يف االع بار الوالايت واألدوار املخ ل ة. 

ت وأنشااااااطة أمانة ات اقية ال نوع البيولوجي ويف الساااااانوات األارية، شاااااااركا منظمة األغذية والزراعة ابن ظام يف عمليا -41
، 2020وتطويي إطار العمل العاملي لل نوع البيولوجي اعد عام  11امليتبطة مبساااااعدة البلدان على حتساااا  تقارييها عن ا دف 

ن واملنظمات ، وهو ايانمل أنشاأته أمانة ات اقية ال نوع البيولوجي لكي تل زم البلدا11مبا يف ذلك شاياكة  ي شاي اشاأن ا دف 
 ز الدعم اإلقليمي من أجل حتقيق ال زاما ا اشااااااأن ا دف على ئا معً  تعمللكي و  أهداف  ي شاااااايمن  11ا حقيق ا دف 

11 . 

 يف املائة من إمجايل مساااااائة ساااااطح احمليطات. وعماًل  64متحل املناطق البحيية الواقعة اارج نطاق الوالية الوطنية و  -42
، جتيي م اوضاااااات لوضاااااع صاااااك دويل جديد 2015يونيو/ئزييان  19املؤرع  69/292اقيار اجلمعّية العامة للمم امل حدة 

 مبوج  ات اقية األمم امل حدة لقانون البحار حل   ال نوع البيولوجي واساااااااا خدامه املساااااااا دام اارج نطاق الوالية ملزم قانوانً 
                                                      

مقي منظمة . وقائع أعماف املن دى الدويل اشااااااأن اساااااا دامة مصااااااايد األيا : تعزيز ال  اعل ا  العلوم والسااااااياسااااااات. 2020منظمة األغذية والزراعة.  35
. روما. 65وقائع أعماف مصاااااااااااااااايد األيا  وتياية األئيا  املائية للمنظمة رقم.، روما، إيطاليا. 2019الحاين نوفمرب/تشااااااااااااااايين  21 - 18األغذية والزراعة، 

 ب www.fao.org/3/ca9165en/ca9165en.pdfا على اليااد: )م اح أيضً  116ا.
36 en.pdf-declaration20hls/cancun%/13-www.cbd.int/cop/cop  

http://www.fao.org/3/ca9165en/ca9165en.pdf
https://www.cbd.int/cop/cop-13/hls/cancun%20declaration-en.pdf
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ا ل عليمات جلنة مصااااايد األيا  يف عام  ذه العملية على قطاع مصااااايد األيا ، ووفقً الوطنية. وابلنظي إىل اآلاثر احمل ملة 
، ئضاايت منظمة األغذية والزراعة جلسااات املؤمتي احلكومي الدويل الحالثة وأسااهما فيها ل وفري معلومات فنية عن 2018

نظمة من االف املمصااااااااايد األيا  وغريها من القضااااااااااي ذات الصاااااااالة امليتبطة اوالية منظمة األغذية والزراعة. وسااااااااامها 
 أئداث جانبية عقدت يف ساااياق املؤمتي احلكومي الدويل 10يم اياانت أدلا  ا االف اجللساااات العامة، ومن االف تنظ

قاما منظمة األغذية والزراعة ا يساااااري تبادف املعلومات ا  املنظمات اإلقليمية إلدارة و . أو املساااااامهة فيها اصاااااورة مباشاااااية
شااا  شاابكة وتنساايق ئوف مصااايد األيا  اليت حتضااي املؤمتي احلكومي الدويل ملناقشااة العناصااي ذات االه مام املشاارت ، وإن

وعالوة على ذلك، قاما منظمة ال نوع البيولوجي اارج الوالايت الوطنية.  القضاااااااااااي امل صااااااااالة مبصاااااااااايد األيا  يف إطار
  خيص أئكام مشيوع النص. يف ماالوفود األعضا  ري االتصاالت وتبادف اآلرا  ا  األغذية والزراعة ا يس

مة لضمان اس دامة مصايد األيا  الصغرية النطاق يف سياق األمن الغذائي اخلطوط ال وجيهية الطوعية للمنظ إنو  -43
واخلطوط ال وجيهية الطوعية اشاااااااأن )اخلطوط ال وجيهية الطوعية ملصاااااااايد األيا  الصاااااااغرية النطاقب  والقضاااااااا  على ال قي

)اخلطوط ال وجيهية الطوعية  الوط احلوكمة املسااااؤولة حليازة األراضااااي ومصااااايد األيا  والغاابت يف سااااياق األمن الغذائي 
، أعلنا الدورة 2017ويف نوفمرب/تشاااايين الحاين  مياجع للحوكمة اليشاااايدة للحيازة. اشااااأن احلوكمة املسااااؤولةب كالمها مبحااة

ية، وتياية األئيا  املائية احليفاأليا  الساااااانة الدولية ملصااااااايد  2022للجمعية العامة للمم امل حدة ساااااانة انية والساااااابعون الح
ال خطيد للسااااانة عملية وتقود املنظمة للمن الغذائي وأمن سااااابل العي .  طا الضاااااو  على أمهية هذا القطاع ال يعيوسااااالّ 

 ب.COFI/2020/Inf.12.2 الوثيقة نظيأالدولية )

طموئات ئاية ميكن أن  10، 203037تقييي رعاية احمليطات لعام وئدد االت اق العاملي للمم امل حدة اشااااااااااااااأن  -44
إىل أن ضاامان احلصااوف على األغذية سااؤوف على احمليد. ويشااري ال قييي توجه عملية صاانع السااياسااات العاملية واإلشااياف امل

البحيية القاالة لل  بع اشاااااكل كامل اوصااااا ها أئد الطموئات املهمة اليت تسااااااهم يف األمن الغذائي، وال صااااادي للغ  يف 
أن إىل االت اق العاملي ال ااع للمم امل حدة  دعوويالقانوين دون إاالغ ودون تنظيم. أليا  غري األغذية البحيية وصاااااااااااايد ا
مبوج  القانون مصااااااحواة ابياانت معيارية ااصااااااة إبمكانية ال  بع  2030ا يف عام ة امل داولة دوليً تكون كل األغذية البحيي

 واليت يس طيع املس هلكون أن يحقوا فيها.

القضااااااي امل علقة ابحمليطات ضاااامن مؤمتي األطياف يف ات اقّية األمم امل حدة اإلطاريّة اشااااأن تغرّي املناع، وت زايد أمهية  -45
إقيارًا ادورها يف تنظيم املناع وانبعااثت الكياون ونظيًا إىل أهنا تشاااااااااااكل مصااااااااااادرًا ئايًا لل نوع البيولوجي وادمات النظام 

اليوم االفرتاضاااااااااي للعمل من أجل اةاف، مبا يف ذلك املشااااااااااركة يف  هذا نشاااااااااطة يف املنظمةوظلا  اإليكولوجي يف كوكبنا.
ب، وغري 2020)ديسااااامرب/كانون األوف  ومؤمتي احمليطات وتغري املناعب، 2020)نوفمرب/تشااااايين الحاين  2020لعام  احمليطات

اطة العمل العاملية امل علقة ابملناع يف السنوات القادمة مع إاياز أمهية تدااري ال كّيف لضمان تس مي ذلك. ومن امل وقع أن 
 املسامهات املس دامة ملصايد األيا  يف األمن الغذائي وسبل العي . 

احمليطات  عقد األمم امل حدة لعلوموأاريًا، قيّرت اجلمعية العامة للمم امل حدة يف دور ا الحانية والساااااااااااااابع  إعالن  -46
، وذلك من أجل حت يز 2021ينايي/كانون الحاين  1، االف فرتة العشااااااااي ساااااااانوات اليت تبدأ يف ل حقيق ال نمية املساااااااا دامة

ال نساااايق وال عاون الدولي  يف الربامل البححية والعلمية من أجل إدارة أفضاااال ملوارد احمليطات واملناطق السااااائلية، واحلّد من 

                                                      
37 action/ocean-www.unglobalcompact.org/take 



13 COFI/2020/11 

 

اللجنة احلكومية الدولية لعلوم احمليطات ال ااعة لليونسااااااااااااااكو اطة لل ن يذ، وتعهدت منظمة  املخاطي البحيية. وأطلقا
 العقد.هذا األغذية والزراعة ادعمها تن يذ 

 

 وما بعدها 2021-2020اجملاالت ذات األولوية يف الفرتة  -رابًعا

اليوم، مبا يف ذلك  كوكبنايت يواجهها  لل نمية املس دامة إىل ال طّيق إىل ال حدايت املعقدة ال 2030 دف اطة عام  -47
يز فيه  األمن الغذائي وال خ يف من وطأة ال قي، ضاااااااااااااامن هنل غري قاال لل جزئة وم عدد القطاعات. ويف الوقا الذي حت 

. ون يجة لذلك، دعا األم   مناطق عديدة تقدًما، فان العمل ل حقيق األهداف ال ي قدم اعد ابلوترية أو احلجم املطلوا
 . 38العام للمم امل حدة مجيع قطاعات اة مع إىل ال أه  لعقد من العمل

مؤشااااايًا من مؤشااااايات أهداف ال نمية  21اوصااااا ها وكالة راعية لااااااااااااااااااامن امل وقع أن تضاااااع منظمة األغذية والزراعة، و  -48
ذات الصاالة ت تساااعد البلدان يف مجع البياانأن و ، منهجيات 14مؤشاايات من مؤشاايات ا دف  4املساا دامة، مبا يف ذلك 

 يف مااةاميع اإلقليمية والعاملية وإاتئ ها ليفع ال قاريي على املساااااا وى الدويل. و  ييموال حقق من صااااااح ها واملوا مة اينها وتق
ي علق مبصااااااايد األيا ، ساااااايلزم إيال  اه مام ااا االف فرتة الساااااان   لل ن يذ يف اةاالت واملؤشاااااايات اليت تع رب منظمة 

دون إاالغ ودون تنظيم ، مكافحة الصااااايد غري القانوين ب1-4-14 ا: اسااااا دامة مصاااااايد األيا  ) عة راعيةاألغذية والزرا
ب، ومحاية 1-7-14ومسااااااااامهة مصااااااااايد األيا  يف الناتل احمللي اإلمجايل يف الدوف اجلزرية الصااااااااغرية النامية ) ب14-6-1)

 ب.1-ي-14يا  الصغرية النطاق )مصايد األ

ا لدعم اإلئصا ات ونظم مجع البياانت يف العديد  إضافيً جماالت العمل ذات األولوية متوياًل ت طل  ومن امل وقع أن  -49
من البلدان واملناطق. وساا كون أنشااطة انا  القدرات هذه أساااسااية للسااماح للبلدان ا حساا  رصااد قطاع مصااايد األيا  

ويف الوقا ن سااااااه ساااااا بذف ية املساااااا دامة ذات الصاااااالة. ف ال نموتياية األئيا  املائية وإئياز تقدم حنو حتقيق مقاصااااااد أهدا
يف ساايما  هداف ال نمية املساا دامة األايى ذات الصاالة، الأبمصااايد األيا  وتياية األئيا  املائية  رادجهود اغية حتساا  

 خيص األمن الغذائي وال غذية وسبل املعيشة والعمل واالع بارات اجلنسانية وتغري املناع. ما

دعم حتقيق اطة على ملنظمة األغذية والزراعة على أن املنظمة س عمل  39االسرتاتيجي اجلديد ارويشدد وضع اإلط -50
واألهداف العاملية الحالثة للعضا ، وعدم تي  أي أئد الف اليك  من االف نظم غذائية  2030ال نمية املس دامة لعام 

إن اج أفضل، وتغذية أفضل، ذية والزراعة: ملنظمة األغا إىل الطموئات األراع مس دامة شاملة وقادرة على الصمود اس نادً 
 .واي ة أفضل، وئياة أفضل

 

 إنتاج أفضل -ألف

على املن جات إىل أن الطل   2020لعام  40ملنظمة األغذية والزراعة تقييي ئالة األمن الغذائي وال غذيةيشااااااااااااااري  -51
، ن يجة النمو السااااااكاين ويفو الدال يف البلدان 2013مقارنًة اعام  2050يف املائة الوف عام  50قد يزداد انساااااابة  الزراعية

  للربوتينات احليوانية.املنخ ضة وامل وسطة الدال، وهو يفو قد يعّجل االن قاف ابلنظام الغذائي حنو اس هال  أكرب

                                                      
38 /action-of-ww.un.org/sustainabledevelopment/decadew 
 3/165CLالوثيقة . منظمة األغذية والزراعة 39
40 http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca9692ar 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/decade-of-action/
http://www.fao.org/3/nd976ar/nd976ar.pdf
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca9692ar
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ضات املس خدمة، أن يزيد اس ناًدا إىل االفرتا 2020لعام  41تقييي ئالة مصايد األيا  وتياية األئيا  املائيةوي وقع  -52
، ازايدة إمجالية، ابألرقام املطلقة، 2030 طن يف عام  يمال 204اإلن اج اإلمجايل لليا  )ابسااااااااا حنا  النبااتت املائيةب إىل 

ن . وساااااااااااااا بقى تياية األئيا  املائية القوة الدافعة ورا  يفو اإلن اج العاملي لليا ، وم2018 عاما مقارنةيف املائة  15الغا 
 . 2018يف املائة عن عام  32، أي ازايدة قدرها 2030طن يف عام  مالي  109إن اجها امل وقع أن يبلغ 

ئيث أشااااري إىل أن مسااااامهة قطاع مصااااايد األيا  وتياية األئيا  املائية يف األمن الغذائي وال غذية وساااابل كسااا  و  -53
العي  ميكن، ال وجي  أن تزيد، مع معاجلة ال حدايت البي ية واالسااا  ادة من احللوف اليت تقدمها النظم الطبيعية، سااا عمل 

ف األزرق، يف ساااااياق طموح فاإلن اج األفضااااالف يف اإلطار االسااااارتاتيجي، منظمة األغذية والزراعة على تطويي ايانمل ال حو 
ا ملبادرة وميحل ايانمل ال حوف األزرق تطورً وارد إضاااااااافية من اارج امليزانية. عن م فضااااااااًل من االف اسااااااا خدام موارد امليزانية 

 يف األهداف اليفيعة املس وى ال الية: يجيي تيسيخهالنمو األزرق وس
 

ف املساااااااااااااا دام إلن اج تياية األئيا  املائية، وزايدة املعارف ونقلها من االف مبادرات تنمية تياية دعم ال كحي بأ)
 ؛اإلشياف البي ياألئيا  املائية وال عاون ا  الدان اجلنوي، من االف مارسات مب كية تدعم 

الصااامود يف املناطق اليت ت عيض تيساااري اجلهود اإلدارية ال حويلية واملب كية لدعم مصاااايد األيا  القادرة على  بي)
كبرية، وذلك من االف معاجلة معدالت الصاااايد اجلائي امل زايدة،   اتفيها اساااا دامة مصااااايد األيا  لضااااغوط

وال دهور البي ي، و اثر تغري املناع، واإلنصااااف، وصااايد األيا  غري القانوين دون إاالغ ودون تنظيم، وتعزيز 
 ؛رية، مبا يف ذلك من االف اس خدام ال كنولوجيا اجلديدةاألسا  العلمي لدعم القيارات اإلدا

حتويل وحتديث ساااااااااالسااااااااال القيمة السااااااااامكية، مبا يف ذلك احلد من ال اقد واملهدر، والرتكيز على املوارد غري  )جب
السل امل أثية جبائحة املس غلة اشكل كاف والناش ة، واالس جااة للمناع امل غري واألسواق، وإعادة تنشيد الس

  ؛19-يدكوف

ا ال غىن عنه يف اسااااااااااارتاتيجيات األمن الغذائي وال غذية للجميع، وتشاااااااااااجيع جعل من جات األيا  عنصااااااااااايً  )دب
اساااا هال  األيا  والنبااتت املائية ومن جا ا املساااا مدة من مصااااايد األيا  وتياية األئيا  املائية املساااا دامة، 

للربوتينااات احليوانيااة من أجاال حتقيق أيفاااط غااذائيااة صااااااااااااااحيااة، ودعم اة معااات احملليااة اباادائاال قليلااة ال كل ااة 
 ومعاجلة ئاالت سو  ال غذية ونقص املغذايت الدقيقة.

، من االف العمل امليدايناملبذولة على مسااااااااااااا وى تيمجة اجلهود وايانمل ال حوف األزرق مصااااااااااااامم للمسااااااااااااااعدة يف  -54
وساا شاامل ائها، مبا يف ذلك القطاع اخلاا. املنظمة وشاايكمشاارت  وال شااار  يف تقدميها مع أعضااا  ذات تصااميم مبادرات 

هذه املبادرات ا ادفة حتسااااااا  نظم مجع البياانت، والدعم املؤساااااااساااااااي، وانا  القدرات، وال طويي ال كنولوجي، على النحو 
الوثيقة  نظيأة )يف مشيوع إعالن جلنة مصايد األيا  من أجل اس دامة مصايد األيا  وتياية األئيا  املائي أيًضااملطلوي 

COFI/2020/2.3.ب  

، ساااا عمل منظمة األغذية والزراعة على وضااااع ايامل م كاملة رتاية األئيا  املائيةاملساااا دام ل  كحيفلي علق اب يف ماو  -55
لرتاية األئيا  املائية املساااااااااا دامة، ابل نساااااااااايق مع اللجنة ال يعية املعنية ارتاية األئيا  املائية ال ااعة للجنة مصااااااااااايد األيا ، 

مية والذكية يف جماف تياية اساااااا خدام ال كنولوجيا اليق محل مشاااااايوع تطويي هااارجمن امليزانية و  من ضاااااامنوتن يذ مشاااااااريع 
                                                      

41 http://www.fao.org/3/ca9229ar/ca9229ar.pdf 
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األئيا  املائية املموف من مجهورية كوراي، ومشااااايوع تنمية تياية األئيا  املائية يف زامبيا املشااااارت  ا  منظمة األغذية والزراعة 
، يف ارية فيك وراي املشااااارت  ا  منظمة األغذية والزراعة واالحتاد األورويب TrueFishومصااااايف ال نمية األفييقي ومشااااايوع 

ال ااع لوكالة ال عاون الدويل يف  زجنبار ومشااايوع شااايلمبي  ال ااع ملنظمة األغذية والزراعة يف موزامبيق، ومشااايوع ال  قيس يف
 كوراي، ضمن مشاريع أايى. 

تطويي شاااااياكة عاملية للنهوض ارتاية األئيا  املائية املسااااا دامة  على صاااااعيدا وسااااا حيز منظمة األغذية والزراعة تقدمً  -56
(GSAAPل شااااااجيع تياية األئيا  املائية املساااااا دامة من االف ال كنولوجيا احلديحة واالا كارات واإلدارة. وسااااااي م إاالغ  ب

هذه الشااااااياكة، اليت مت تطوييها ابل عاون مع األكادميية الصااااااينية لعلوم مصااااااايد األيا ، إىل االج ماع املقبل للجنة ال يعّية 
 .2021يف عام  ة للجنة مصايد األيا ال ااعملخ صة ارتاية األئيا  املائّية ا

اسااااااااب   2021ب إىل شااااااااهي سااااااااب مرب/أيلوف 20)األل ية+تياية األئيا  املائية وسااااااااي ع  كجيل املؤمتي العاملي ئوف  -57
افرتاضاايب. ويع رب املؤمتي اشااكل /اضااور األعضااا اطييقة مزدوجة )وساايعقد يف شاانغهاي، الصاا ، رمبا  ،19-جائحة كوفيد

وس واصل ية. ل سليد الضو  على ال حدايت وال يا امل ائة ل كحيف تياية األئيا  املائ أساسًيامن وجهة نظي اسرتاتيجية 
منظمة األغذية والزراعة اساااااااااا كماف االساااااااااا عياضااااااااااات لرتاية األئيا  املائية على الصااااااااااعيدين العاملي واإلقليمي، عن طييق 

مشار  واليت س نشي االف األشهي املقبلة قبل انعقاد املؤمتي العاملي ئوف الرتاية  1 600الندوات اإللكرتونية اليت اج ذاا 
 املائية. 

 ي علق ا قييم مؤشاااااااااااي هدف ال نمية املسااااااااااا دامة يف مااإلضاااااااااااايف وال دري   ال  ن أجل الدعم ا على طلبات موردً  -58
مصاااااااايد  وإدارة ييمعن إعداد البياانت ل ق وثيقة فنيةعنه، سااااااا قوم منظمة األغذية والزراعة أوال ا قدمي  االغواإل 14-4-1

هي توفري الدعم للعضاااا  مل وقعة وسااا كون الن يجة ا .2021م االن ها  منها الوف عام واليت ساااي األيا  ةدودة البياانت 
 يف تقييمهم الس دامة أرصدة البياانت احملدودة، مبا يف ذلك االس  ادة من البياانت اليت جييي مجعها اك ا ة وفعالية. 

 الدان إما لوضاااااااااع 10ي قّدم الدعم إىل  ،وكجز  من ايانمل اننسااااااااان لنهل النظام اإليكولوجي يف مصاااااااااايد األيا  -59
يكولوجي ملصايد األيا ، أو النهوض إبدارة األرصدة املشرتكة. ويف عام تن يذها مبا ي سق وهنل النظام اإلاطد ل دارة و 

وأنشطة إدارة العلوم ودعم تن يذ هنل النظام اإليكولوجي يف الدان إضافية  العمل على تعزيز الن ائل العلمية، سريكز 2021
، اعد 2021وتن يذ اطة تنمية القدرات. ومن امل وقع أن يساااا أنف الربانمل عمل الدراسااااة االساااا قصااااائية يف يونيو/ئزييان 

ي علق ابلعلوم وإدارة قدرات  مايف اليت كان  ا كثري على العديد من النواتل  19-كوفيدفرتة توقف طويل اساااااااااااب  جائحة  
 .وتطوييها الربانمل

اوساااااا واصاااااال املنظمة  -60 تقدمي الدعم للبلدان يف سااااااعيها ملكافحة صاااااايد األيا  غري القانوين دون إاالغ ودون  أيضااااااً
لصااكو  تنظيم. وساايشاامل ذلك تن يذ الربانمل العاملي احلايل لدعم تن يذ االت اق اشااأن ال دااري اليت ت خذها دولة املينا  وا

إطالق وتعزيز  ب3)تعزيز ال بادف العاملي للمعلومات،  ب2)توساااااااااااايع نطاق النهل املب كية،  ب1)الدولية ال كميلية من االف 
ورصااااادها وضااااابطها عق  ال وجيهات املساااااافنة وضاااااع اخلطوط ال وجيهية اشاااااأن تنظيم  ب4)البوااة العاملية ل نمية القدرات، 

توفري توجيهات لوضاااااااااع اطوط األساااااااااا  من أجل و  ب5)  للجنة مصاااااااااايد األيا ، الصاااااااااادرة عن الدورة اليااعة والحالث
مبادرات لل صااااااااادي لصااااااااايد األيا  غري القانوين دون إاالغ ودون تنظيم من االف العمل ال قدييي لصااااااااايد األيا  غري 

 القانوين دون إاالغ ودون تنظيم. 
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وعالوة على ذلك، سااااااااااااا قوم منظمة األغذية والزراعة من االف اضاااااااااااااطالعها ادور أمانة اج ماعات األطياف يف  -61
االت اق اشااااااااااأن ال دااري اليت ت خذها دولة املينا ، إبعطا  األولوية إلطالق اساااااااااا بيان لغيض رصااااااااااد تن يذ االت اق، وإجناز 

 31ت خذها دولة املينا  )اج ماع افرتاضااااااااااااي، االف ال رتة من  االج ماع الحالث للطياف يف االت اق اشااااااااااااأن ال دااري اليت
عن جمموعاات عمال اج مااعاات األطياف، وإطالق نظاام عااملي ل باادف  فضاااااااااااااااًل ب، 2021يونيو/ئزييان  4ماايو/أاير إىل 

 املعلومات ااا ابالت اق اشأن ال دااري اليت ت خذها دولة املينا .

 األجهزة اإلقليميةمن  جهازًا 50ال عاون اجلاري وتبادف املعلومات يف قيااة وس واصل منظمة األغذية والزراعة تعزيز  -62
صااااايد األيا  يف أحنا  العاا من االف شاااابكة أماانت األجهزة اإلقليمية ملصااااايد األيا . واساااا ضااااافا شاااابكة أماانت مل

ة ومواقع انعقااد االج مااعاات األجهزة اإلقليمياة ملصااااااااااااااااياد األياا ، اادعم من منظماة األغاذياة والزراعاة، اادماات األماانا
ا ونشاااااايت جملة ت ضاااااامن معلومات مساااااا كملة مقدمة من املنظمات ا خمصااااااصااااااً ا إلكرتونيً وقدما الدعم  ا، وأعدت موقعً 

عن املنشاااااورات ال قنية. وأصااااابح عمل شااااابكة أماانت األجهزة اإلقليمية ملصاااااايد األيا  مهما اشاااااكل  فضااااااًل األعضاااااا ، 
 اشاااااااااااااااأن ئ   ال نوع البيولوجي البحيي الاادوليااة محاال إطااار الصاااااااااااااااك الاادويل امللزم قااانوانً تاادرجيي يف العااديااد من احملااافاال 

واساااا خدامه املساااا دام يف املناطق الواقعة اارج نطاق الوالية الوطنية، أو يف منظمة ال جارة العاملية اشااااأن صااااك دويل ملزم 
إلفياط يف القدرة، وصاايد األيا  غري القانوين ، واابلصاايد اجلائي اشااأن ئظي اعض إعاانت مصااايد األيا  امل صاالة قانوانً 

 دون إاالغ ودون تنظيم.

إلعادة البنا  اشاااكل أفضااال ية يف ساااالسااال اإلمدادات السااامكية وميكن إدراج الدرو  املسااا  ادة من اجلائحة العامل -63
مهم اشكل ااا من االف ضمان األمن الغذائي وال غذية. وهذا  وحتس  القدرة على الصمود أمام أزمات يف املس قبل

ابلنسااااابة إىل البلدان النامية غري الساااااائلية اليت تعاين انعدام األمن الغذائي والدوف النامية اجلزرية الصاااااغرية اليت تع مد على 
ي ذا ملكافحة الع   الحالثي لسو  ال غذية الا صحيً ا غذائيً األيا  كمصدر للربوتينات واملغذايت الدقيقة اليت تشكل يفطً 

 تكون له عواق  وايمة على موارد اليعاية الصحية اليت تعاين من ضغد شديد.  قد

توفي للعضااا   لكيا ايد يدً العمل خيص االا كار اليقمي يف إطار مبادرة  يف ماتوطيد وتعزيز ال عاون القائم  سااي مو  -64
تياية األئيا  املائية ل حليل يف منظمة األغذية والزراعة منصاااة م عددة ال خصاااصاااات ت ضااامن اياانت عن مصاااايد األيا  و 

احتقيق األهداف الوطنية يف هذا القطاع. وسااااا كون هذه اجلهود مدفوعة  العوامل اليئيساااااية اليت ت يح ابملساااااامهات يف  أيضاااااً
. ويف إطار هذه األنشااااطة، سااااي م ب2030-2021مية املساااا دامة )عقد األمم امل حدة ل سااااخري علوم احمليطات ألغياض ال ن

البلدان من االف االا كار اليقمي، والبياانت امل  وئة، والنهل امل عددة ال خصااااصااااات ل مك  البلدان من حتقيق كل  دعم
 ذات الصلة ابحمليطات. 2030أولواي ا يف اطة عام 

 

 تغذية أفضل -ابء

مليون شااااااااااااااخص يعانون  690أن هنا  ئوايل  42 2020لعام  تقييي ئالة األمن الغذائي وال غذية يف العاايشااااااااااااااري  -65
ويشري ال قييي مليون نسمة االف مخس سنوات.  60مالي  نسمة يف غضون سنة وائدة واوايل  10اجلوع، ابرت اع قدره 
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، ويف ئاف تواصااااااااااالا 2030إىل أّن العاا ليس على املساااااااااااار الصاااااااااااحيح من أجل القضاااااااااااا  ال ام على اجلوع الوف عام 
 .2030مليون شخص الوف عام  840وز مل ضيرين من اجلوع سوف ي جااالجتاهات املسّجلة مؤايًا فان عدد ا

أن ل يف قد إىل أن قطاع مصااايد األيا   2020لعام  ال قييي عن ئالة مصااايد األيا  وتياية األئيا  املائيةويشااري  -66
يح أبن يبلغ  من من جات األيا  لالس هال  البشيي املباشي، مامرتي مليون طن  156كمية قياسية الغا   2018عام 

. وهذا 1961يف الساانة، أي أكحي من ضااعف معدف االساا هال  ال يدي يف عام  كيلغ  20.5نصااي  ال يد من االساا هال  
إن إن اج و أمهية املسااااااامهة الصااااااافية ملصااااااايد األيا  وتياية األئيا  املائية ل حساااااا  األمن الغذائي وال غذية يف العاا.  يظهي

مجيع ابساااااااااا طاعة  يف مجيع الدان العاا، وا ضاااااااااال ال حسااااااااااينات ال جارية وال كنولوجية أصاااااااااابحاألغذية املائية حيدث اآلن 
 املس هلك  اآلن احلصوف على األيا  واملن جات السمكية.

ناقشاااااااااااااة ئوف األغذية املائية يف جلنة األمم وثيقة للممنظمة األغذية والزراعة يف إعداد  ساااااااااااااامها، 2020ويف عام  -67
ب تسااالد الضاااو  على دور األغذية املائية 2021امل حدة الدائمة املعنية ابل غذية )واليت ساااي م نشااايها يف الياع األوف من عام 

ية، مبا يف ف املنظمات الدولهذه الوثيقة ابل عاون مع اربا  من خم ل إعداديف األيفاط الغذائية الصااااااحية املساااااا دامة. وجيى 
 امليكز العاملي لليا ، وشبكة عمل عاملية للغذية املس دامة من ةيطاتنا واملسطحات املائية الداالية.ذلك 

وسااااا واصااااال منظمة األغذية والزراعة املشااااااركة مع الشااااايكا  من خم لف مساااااارات العمل يف مؤمتي قمة األمم امل حدة  -68
مة للجنة األمن الغذائي العاملي لضاامان متحيل مصااايد األيا  وتياية األئيا  اشااأن النظم الغذائية، وكذلك مع الدورة القاد

 ا يف احلوارات امل علقة ابلنظم الغذائية. جيدً املائية متحياًل 

وس واصل املنظمة تن يذ مشيوع الوكالة النيوجيية لل عاون اإليفائي فمتك  النسا  يف مصايد األيا  الصغرية النطاق  -69
غذائية املس دامةف. وسيواصل العمل الرتكيز على متك  النسا  يف قطاع ما اعد الصيد يف مصايد األيا  من أجل النظم ال

ي ن ذ يف مخساة الدان االف سانة البداية: أوغندا ومجهورية ذالو الصاغرية النطاق من أجل حتسا  األمن الغذائي وال غذية، 
تقييمات أسااااااساااااية ل هم الساااااياق اخلاا ابلبلد، واآلاثر االج ماعية  تنزانيا امل حدة وسااااارياليون وغاان ومالوي ومبا يف ذلك

 واالق صادية لصناعة األيا ، واس عياض املمارسات اجليدة يف قطاع ما اعد الصيد.

 

 بيئة أفضل -جيم

مدونة ساااا دعم منظمة األغذية والزراعة اساااا خدام معدات صاااايد خم ارة ومارسااااات صاااايد أكحي مسااااؤولية يف سااااياق  -70
أب دعم وضااع املمارسااات اليت  دف إىل احلد من )على: الساالو  اشااأن الصاايد اليشاايد وسااينصاا  تيكيزها اصااورة ااصااة 

البالس يكية البحيية ومعدات الصيد املرتوكة أو امل قودة  ن اايتالصيد العيضي غري امليغوي فيه والصيد امليجتع وال لوث وال
يب وتطويي وتن يذ ايانمل عاملي ل نمية القدرات لدعم هذه اإلجيا ات. )يتبد  ا؛ أو املهملة واملصااااااااااايد غري املقصاااااااااااود امل

وساااااااااا ن ذ هذه األعماف ابل عاون مع املنظمات اإلقليمية إلدارة مصااااااااااايد األيا ، واملنظمات غري احلكومية ذات الصاااااااااالة 
 ب. COFI/2020/Inf.15.4الوثيقة أنظي وال حال ات العاملية واألوساط األكادميية ووكاالت األمم امل حدة األايى )

وساااااريكز العمل امل علق ا غري املناع يف مصاااااايد األيا  وتياية األئيا  املائية، الذي سااااايضاااااطلع اه يف فرتة السااااان    -71
ا على تعزيز احللوف احمللية اليت تع مد على الكياون املنخ ض واليت يقودها املسااا هلك، ووضاااع وصاااياغة ا ااصاااً املقبلة، تيكيزً 

سرتاتيجية مس قبلية ملصايد األيا  وتياية األئيا  املائية القادرة على الصمود أمام تغري املناع، وزايدة الوعي ا حويل رلية ا
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كحاال منااااي ذي أولويااة. وساااااااااااااايشااااااااااااااماال ذلااك ال كيف القااائم على النظااام اإليكولوجي وتعزيز والغااذائيااة  نظم الزراعيااة ال
دراج مصااااااااااااااايد األيا  وتياية األئيا  املائية يف إلاالساااااااااااااارتاتيجيات من أجل إجيا ات م ازرة وزايدة املساااااااااااااااعدة للبلدان 

 املسامهات احملددة وطنًيا واطد ال كيف الوطنية. 

ن تغري املناع يف السياق األوسع ل عزيز القدرة على الصمود يف وجه تغرّي املناع. وي ع  أن تعمل ال داالت اشأ -72
وتعمل منظمة األغذية والزراعة على انا  شاااااياكات واساااااعة مع املؤساااااساااااات املالية واحلكومات ومنظمات اة مع املدين 

ية والزراعة اسااااا حمار اجلهود يف ون يجة لذلك، ت وقع منظمة األغذومنساااااقة إزا  تغري املناع.  لوضاااااع اسااااا جاابت شااااااملة
تعب ة املوارد، وال ساااااايما احلصااااااوف على ال مويل من أجل املناع )على ساااااابيل املحاف الصااااااندوق األاضااااااي للمناعب ل ن يذ 

 مشاريع شاملة لعدة قطاعات.

راعية، ا مع اساااااااااارتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اشااااااااااأن تعميم ال نوع البيولوجي عرب خم لف القطاعات الز ومتاشاااااااااايً  -73
األنواع  ب1)جماالت مواضيعية:  ثالثة أنشطة عربا  وتياية األئيا  املائية سيشمل تعميم ال نوع البيولوجي عرب مصايد األي

أنظي الوثيقاااة املؤسااااااااااااااسااااااااااااااااات واالت ااااقاااات الااادولياااة )و  ب3)النظم اإليكولوجياااة؛ و  ب2))مباااا يف ذلاااك ال نوع ا  األنواعب؛ 
COFI/2021/9.1 الدعم ل ن يذ اإلجيا ات ذات األولوية امل علقة مبصااااااااااااااايد األيا  وتياية األئيا  املائية ب، مبا يف ذلك

 واملب  يف اطة العمل.

للهداف والغاايت ذات الصاااالة مبصااااايد األعضااااا  يف وضااااع الصاااايغة النهائية وساااايجيي الرتكيز ا ادف على دعم  -74
الذي تدييه ات اقية  2020ملا اعد عام ر العاملي لل نوع البيولوجي إلطااأليا  وتياية األئيا  املائية واليت مت توضاااااااايحها يف ا

 ال عميمف لضاااااااامانال نوع البيولوجي وإجنازها. وتعمل منظمة األغذية والزراعة مع احلكومات وجمموعة م نوعة من الشاااااااايكا  
املسااا دام. وسااايكون من  ، ئىت ت حقق ائ ياجات وأولوايت كل من قطاعي احل   واالسااا خدامفامل بادف لل نوع البيولوجي

ا ال ي جزأ األساسي االا عاد عن سيد توجهه عملية فاحلد من اآلاثرف، إىل سيد ي نظ ي فيه إىل ال نوع البيولوجي ابع باره جز ً 
ظ من ال نمية املس دامة، وي نظ ي يف إطاره إىل قطاع مصايد األيا  وتياية األئيا  املائية اوص ه من العناصي املهمة يف احل ا

 على ال نوع البيولوجي. 

)العقدب مينح اإلصااااااااااالح مكانة مهمة كحل  2030-2021إن عقد األمم امل حدة إلصااااااااااالح النظم اإليكولوجية و  -75
رئيسااااااااااي ل حقيق جمموعة واسااااااااااعة من األهداف اإليفائية العاملية واألولوايت الوطنية امل علقة جبميع النظم اإليكولوجية الربية 

الذي تقوده منظمة األغذية والزراعة وايانمل األمم امل حدة للبي ة، إىل االل زامات القائمة محل  واملائية. ويساااااااااااااا ند العقد،
وييد يف الوثيقاااااااة  ااااااااقياااااااات ريو وغريهاااااااا من الشاااااااااااااايكاااااااا . ات ااااااااق ابريس وحتااااااادي اون، وسااااااااااااااين اااااااذ ابل عااااااااون مع ات

COFI/2020/Inf.15.2  وسااااااا واصااااااال منظمة  ي صااااااال إبصاااااااالح النظام البي ي يف ماايان موقف منظمة األغذية والزراعة
)املياه العذاة واملناطق الساااااااائلية والبحييةب  خيص يف مااألغذية والزراعة العمل من أجل ضااااااامان الرتكيز وال محيل املالئم  
 ائ ياجات قطاع مصايد األيا  وتياية األئيا  املائية االف العقد.

ي الطحال  الضارة على إن اج مصايد األيا . ويف أك واي/تشيين األوف العمل اشأن كثري تكاث املنظمةوس واصل  -76
ل نذار املبكي اشاااأن تكاثي الطحال  ا للخربا  اشاااأن نظام ا افرتاضااايً اعً ، اسااا ضاااافا منظمة األغذية والزراعة اج م2020

توجيهات تقنية ل ن يذ نظام نظمة الضااااارة، مع الرتكيز على مصااااادر البياانت وتعزيز اإلاالغ عن البياانت. كما ساااا ضااااع امل
ل نذار املبكي اشاااااأن تكاثي الطحال  الضاااااارة، وسااااا  وىل قيادة هذه املمارساااااة املشااااارتكة ا  منظمة األغذية والزراعة وجلنة 

 اليونسكو احلكومية الدولية لعلوم احمليطات والوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
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حنائية الإصاااااااااحاح الياوايت ئلقة عمل افرتاضاااااااااية عن املنظمة ، اسااااااااا ضاااااااااافا 2020ويف ديسااااااااامرب/كانون األوف  -77
، ابالشاارتا  مع ميكز علوم البي ة ومصااايد األيا  وتياية األئيا  املائية، ل بادف املعلومات وحتديد اةاالت اليت الصاامامات

حنائية الميكن أن تساااااااااااعد فيها املنظمة يف انا  القدرات لدعم الساااااااااالطات املسااااااااااؤولة واملخ ربات الييية يف إن اج احملارايت 
 .ية الدقيقةمن النائية البيولوجالصمامات اآلمنة 

إبعداد وثيقة معلومات أساااسااية عن ال عيض الغذائي للجزي ات البالساا يكية اليت ساا ساالد الضااو  املنظمة وساا قوم  -78
على مسااااااااااااامهة ال عيض من االف عمليات األغذية والدعم اليت تقوم  ا منظمات أايى اشااااااااااااأن ال عيض العام )ال عيض 

 املنقوف اب وا  أو االتصاف ابلبشيةب.

 

 أجل حياة أفضل من -دال

اال يزاف صاااااااااايد األيا  من أاطي املهن يف العاا، وهو ما ي جلى  -79 يف ارت اع معدالت احلوادث والوفيات يف  أيضااااااااااً
معظم البلدان. وكما أشاااارت إىل ذلك جلنة مصاااايد األيا ، مثة روااد واضاااحة ا  الصااايد غري القانوين دون إاالغ ودون 

مت وضاااااع ثالثة صاااااكو  رئيساااااية هي: ات اقية صااااايد   العمل الساااااي ة. وعلى مي السااااانوظيوف  الساااااالمة يف البحيتنظيم و 
اشأن العمل يف قطاع صيد األيا   188األيا  غري القانوين دون إاالغ ودون تنظيم، وات اقية منظمة العمل الدولية رقم 

ظمة البحيية الدولية الذي يغطي واليت تغطي ظيوف عمل الصاايادين على مس ساا ن الصاايد، وات اق كي  اتون ال ااع للمن
وسااااااااا  عاون منظمة األغذية ا واليت تعمل يف أعايل البحار. مرتً  24اليت يزيد طو ا عن سااااااااا ن الصااااااااايد ساااااااااالمة على مس ال

ا لل صدي اصورة مشرتكة لصيد األيا  غري القانوين دون والزراعة مع الشيكا  يف تن يذ هذه الصكو ، لكي تشكل أساسً 
 يم، والسالمة يف البحي، وظيوف العمل السي ة. إاالغ ودون تنظ

 من االف تطويي ايامل ااصاااااة ابل مويل عمليات صااااايد أكحي اسااااا دامة وأماانً  اشاااااأنوساااااي م تشاااااجيع االا كار  -80
الصاااااااااغري واالئ مان واالسااااااااا حمار وال أم  إىل جان  مؤساااااااااساااااااااات ال مويل وال أم  ووكاالت األمم امل حدة والشااااااااايكا  

واملالية املس هدفة  ال نيةااطة اإلقليمية لالئ ماانت الزراعية آلسيا واحمليد ا ادئ. وس سهل املساعدة اإلقليمي ، محل الي 
يا  املع مدة على هم يف تن يذ تدااري إدارة مصاااااايد األايا  من أجل االسااااا دامة وسااااا سااااااالا كار يف جماف مصاااااايد األ
  الصعيدين الوط  واالقليمي.

وال يزاف قطاع مصاااايد األيا  وتياية األئيا  املائية يعاين من نقص شاااديد يف اخلدمات اليت تقدمها ايامل احلماية  -81
من  3-1حتقيق ا دف  من أجلاألعضااااااااا   اساااااااا ميار منظمة األغذية والزراعة يف دعمهذا ما ي سااااااااي أمهية و االج ماعية، 

ة اج ماعية مالئمة على الصاااااعيد الوط  للجميع ووضاااااع ئدود دنيا  ا أهداف ال نمية املسااااا دامة )تن يذ نظم وتدااري محاي
 ب يف قطاع مصايد األيا  وتياية األئيا  املائية.2030وحتقيق تغطية صحية واسعة لل قيا  والضع ا  الوف عام 

ئجم  اد من حتديد ولكي ي م إدراج ائ ياجات وحتدايت مصاااايد األيا  الصاااغرية يف عملية صااانع القيار، فال  -82
فالصاااااايد املساااااا رت: املسااااااامهة العاملية ملصااااااايد  على إصاااااادار تنقيح ل قييي املنظمةوتوشااااااك مسااااااامه ها على النحو الالئق. 

، مع الرتكيز على 2012عام يف  الصااااااااااااااادر عن البنك الدويل ومنظمة األغذية والزراعة وامليكز العاملي لليا األيا ف 
مسااامهة مصااايد األيا  الصااغرية النطاق يف ال نمية املساا دامة. ومن امل وقع أن يشااكل هذا العمل، ابالع ماد على  تقييم
 خيص هدف ال نمية املساااااااا دامة يف مامساااااااااهم، مسااااااااامهة كبرية  300دراسااااااااة ئالة قطيية وعلى مشاااااااااركة أكحي من  58
 ي.-14
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السااانة  2022والسااابعون للجمعية العامة للمم امل حدة سااانة  ، أعلنا الدورة الحانية2017ويف نوفمرب/تشااايين الحاين  -83
الدولية ملصاايد األيا  وتياية األئيا  املائية احليفية، مربزة أمهية هذا القطاع ال يعي للمن الغذائي وسابل العي  الذي ايز 

الضو  على مسامهات هذه . وسي يح ذلك فيصة هامة لزايدة تسليد 19-كوفيداالف األزمة احلالية جلائحة   أيًضااوضوح 
القطاعات ال يعية، ول وجيه االن باه إىل مساااااائل محل كيف ميكن ل أم  ئقوق احليازة دعم لل قيا  والضاااااع ا ، واملسااااااعدة 

 ي.-14يف حتقيق أهداف ال نمية املس دامة، وال سيما هدف ال نمية املس دامة 

مع  طي عرب قطاع مصاااااااايد األيا  وتياية األئيا  املائية وسااااااا واصااااااال منظمة األغذية والزراعة إجيا ا ا إلدارة املخا -84
ويشااااااااامل ذلك دعم الصااااااااايادين  ا يف البلدان األقل يفًوا والدوف اجلزرية الصاااااااااغرية النامية.الرتكيز على ال  ات األكحي ضاااااااااع ً 
ومعدات الساااااالمة، وتن يذ العديد من ايامل تنمية القدرات يف انة مبعدات صااااايد جديدة امل ضااااايرين من الكوارث ابالسااااا ع

اإلنذار املبكي اشاااااااأن ئاالت تكاثي الطحال  الضاااااااارة، وتعب ة  نظمجماف الساااااااالمة يف البحار، ووضاااااااع توجيهات ل ن يذ 
املااائيااة لضاااااااااااااامااان  ، ومحااايااة ال نوع البيولوجي والنظم اإليكولوجيااةيف جماااف ال كيف ال موياال ل عزيز قاادرات اة معااات احملليااة

 اس ميار احلصوف على األغذية املغذية يف البلدان املعيضة للكوارث. 

 


