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نفيذ خطة لت مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف جمال مصايد األمساك وتربية األحياء املائية
 2030عام ل التنمية املستدامة

 

 موجز

 التنمية املسااااااااااااااتدامة تقدم هذه الوثيقة حملة عامة عن مسااااااااااااااا ة مباااااااااااااااةد احتقاق ختة ية احت يا  املائية    قيق   ة
 دةث عن  الة مؤشااااةاط  فضااااال  عن ،خجتةي مناقشااااة التقدم احملةل خالت دملط امل ةخ ة   هذا الشاااا   .2030 عامل

التشاااادةد على مخة منظمة احت ذةة خالةةاعة   خ ااااع من أهداف التنمية املسااااتدامة  ا ةعاةة املنظمة، مع  14اهلدف 
  . 19-، خالت دملط اليت ت ة ها جائ ة كوفيداملنهجياط، خالةصد، خمعم تنمية القدةاط

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة

 إن اللجنة مدعوة إىل:

 مبا   ذلك أخجه التآلة 2030  ة عام نفيذ مباااااةد احتقاق ختة ية احت يا  املائية   ت الت كيد على مسااااا ة ،
 ؛منها 14تجاخل اهلدف احت ةى مبا ةأهداف التنمية املستدامة مع 

  من أهداف التنمية  14خاإلشااااااااةد ر  الدخة الةئيسااااااامل الذي تؤمةه املنظمة   ةصاااااااد املؤشاااااااةاط   رطاة اهلدف
املساااااااتدامة خ  توفم اإلإلاااااااهاماط إلصاااااااداة امل يوعاط   املنتدملط الدخلية مامل التقةةة املة لمل العاململ ا ا  

 أبهداف التنمية املستدامة؛
  خاإلقةاة ابلاغةاط احلالية جلهة القدةاط   اليلدا    جمال تقدمي التقاةةة عن مؤشةاط أهداف التنمية املستدامة

 جيةي اال  الع  ه من تنمية للقدةاط ذاط البلة؛ خما
 ةعاةة املنظمة؛  ا من أهداف التنمية املستدامة 14اهلدف ا ابالجتاهاط   مؤشةاط علم   خاإل اطة 
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   تو يد اجلهوم ، خاحلاجة ر   مها من الت دملطخ  19-ا ابلت دملط اليت ت ة ها جائ ة كوفيدخاإل اطة علم
 ؛2030  ة عام  نفيذلتالدخلية على حنٍو أكرب 

  ،خمعم امليامةاط الةامية ر  تنمية القدةاط   جمال ةفع التقاةةة خالةصااد   مباااةد احتقاق ختة ية احت يا  املائية
مبا   ذلك تعةةة النقاش إلجيام متوةمل ر ااا   م تقليدي خ م اعتيامي من مبااامة من  اةي امليةاوية خمبااامة 

لت قيق اإلااااااااااتدامة مباااااااااااةد احتقاق ختة ية احت يا   2030معم تنفيذ   ة عام ر ااااااااااافية للمعلوماط من أجمل 
 املائية؛

 خمعم هذه امليامةاط؛  ،2030عام أ  تقوم اليلدا  ر   قيق مقاصد   ة  كنمماليت من يامةاط خالتسليم ابمل 
 ؛ر  الندا  الداعمل ر  اختاذ املةةد من اإلجةا اط املتكاملة خالتعاخوية لت قيق أهداف التنمية املستدامة خاإلشاةد 

خ دةد اإلجةا اط   جمال  نا  القدةاط على امتدام إلااااااااااااالإلاااااااااااامل قيمة مباااااااااااااةد احتقاق ختة ية احت يا  املائية 
  ا.املواةم، خكيف ميكن مواصلة ت وةةه أجمل احلد من الفقة خ قيق احتمن الغذائمل خالتغذةة خرماةد من

  ميكن توجيه أي اإلتفساةاط  ش   مضمو  هذه الوثيقة ر :

 Audun Lemالسّيد 

 انئب مدةة

 ختة ية احت يا  املائية شعية مباةد احتقاق

 Audun.Lem@fao.orgالربةد اإللكرتخين: 
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 مقدمة -أوًل 

 دةد شكمل االإلرتاتيجياط اليت تعتمدها اليلدا  خاملنظماط الدخلية    2030تستمة   ة التنمية املستدامة لعام  -1
ختتمتع أهداف التنمية  خاليت تةممل ر  رقامة عامل منبف خمةمهة خمستدام ال ةتخّلف فيه أ د عن الةكب. ،خاجملتمع املدين

مو االقتبامي الشاممل خاملستدام ، أب ية حموةةة لت قيق الن2030هدف ا خاليت تشكمل   ة عام  17املستدامة اليالغ عدمها 
  ةعاجل الشوا مل الييئية خاالقتبامةة خاالجتماعية. الذي

آاثةا  كاةثية على  ياد الناس خإليمل عيشهم، خأعاقا اجلهوم لتنفيذ   ة التنمية املستدامة  19-خقد تةكا جائ ة كوفيد -2
لى صعيد احلّد ع  املساة الب يح. خُأ ةل تقّدم  . خقيمل هذه اجلائ ة، مل ةكن  قيق أهداف التنمية املستدامة2030لعام 
ا لت قيق احتهداف حبلول الفقة، خص ة احتم خال فمل، خاحلبول على الكهةاب ، خاملساخاد  ني اجلنسني، رمنا مل ةكن كافي   من
جوع، توقف التقّدم خ  جماالط أ ةى، مبا   ذلك احلد من اوعدام املساخاد، خ فض اويعااثط الكة و  خالتبّدي لل .2030 عام

 أخ اوعكس.

خهذا ةُعةى ةشكمل  .ملط عالية جد امستو  قد  لغا ، كاوا احتإلعاة الدخلية لأل ذةةاحلةب   أخكةاويااودالع خقيمل  -3
الةةاعية. كما أ  احتإلعاة د الط مها من امل ر  احتإلعاة املةتفعة لل اقة، خاحتقدد خ خلكن أةض ا أإلاإلمل ر  ظةخف السوق، 

 لدا  العجة الغذائمل ذاط الد مل خ  ا،  يث تت ّممل أقمّل اليلدا  منو  ةبمنذ  داةة احل للوقوم خاحت ذةة اةتفعا  سةعةالعاملية 
 اآلاثة احتكرب. املنخفض

كيمد أمام  قيق   ة عام   ، خالنةاع، ختغّم املناخ خ ساةد التنوّع الييولوجمل  دملطٍ 19-خت ةح آاثة اجلائ ة كوفيد -4
رجةا اط تعاخوية لدعم التغيم السياإلمل، خاالقتبامي خاالجتماعمل لضما  أ  خيّفض التعا   اختاذ احلاجة ر ، ختعّةل 2030

اويعااثط الكة و ، خحيافظ على املواةم ال ييعية، خةوّلد فة  عممل أفضمل، خةةتقمل ابملساخاد  ني اجلنسني خةتبّدى لتناممل الفقة 
 خأخجه اوعدام املساخاد.

 على مستوى العامل مبا أهنا تتسم ابلقدة وفسه من احت ية ابلنسية ر  اليلدا  املتقدمة خالنامية. 2030  ة عام نفذ خت -5

خر  الرتا ط  ني أهداف التنمية املستدامة جيعلها  م قا لة للتجةئة حبكم طييعتها،  يث ر  التقدم   جمال معنّي ةساعد 
ختت ّلب تقييم النتائج النامجة  ،ا أةض ا على الُنهج املتكاملة للتنميةا شدةد   ة تةكية  ا ختةّكة  ر ةال تقدم   جمال آ ة. على
ختعد أهداف   لآلاثة خاملقاةضاط  ني مساةاط التنمية املختلفة. شامال  ا مبا ةتيح  ليال  ا مشرتك  املؤشةاط ذاط البلة تقييم   عن

ختشاةكية من أجمل القضا  على الفقة خاجلوع خرماةد املواةم ال ييعية ا طمو ة ختدعو ر  اتياع هُنج شاملة التنمية املستدامة أهداف  
   ةةقة مستدامة.

املعين مبؤشةاط أهداف التنمية املستدامة خاجملموعة الةفيعة املستوى  ش   الشةاكة  طخأّما فةةق ا ربا  املشرتق  ني الوكاال -6
 و ع ختنفيذ  تا ا ربا  املكّلف اجمموعت ما، فه2030ستدامة لعام خالتعاخ  خ نا  القدةاط املعنية ابإل با اط   ة التنمية امل

ختت لف اجملموعتا  من مخل أعضا ، ختضّما  خكاالط  .2030رطاة عاململ للمؤشةاط ا اصة أبهداف خمقاصد   ة عام 
 رقليمية خمخلية  بفة مةاقيني.

ختعترب  ية املستدامة     ط التنمية الوطنية.ختقدم املنظمة الدعم العام للدخل احتعضا    جمال ممج أهداف التنم -7
ختستمة املنظمة   معم خ ع السياإلاط، خ نا  الشةاكاط، ختنمية القدةاط،  ،احت ذةة خالةةاعة أإلاإلية لت قيق التنمية املستدامة
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معاجلة  الإلرتاتيجمل للمنظمة هملخخجهة أهداف التنمية املستدامة خاإلطاة ا ختنفيذ املشاةةع القائمة على احت عام الاالثة لالإلتدامة.
خ  هذا البدم، تؤمي  الةكب. لف أ د  تةق أي، خ ما  عدم احتإلياب اجلذةةة للفقة خاجلوع، خ نا  جمتمع أكاة عدال  

 عدةدد من  الل جتميع اليياانط خاملعلوماط، خخ ع املعاةم، خالعممل على تقدمي املشوةد معم ا لبنع القةاةاط ااملنظمة أمخاة  
  .الوطنية

خقد مت تعيني  عض الوكاالط الدخلية كةاعية ملؤشةاط حمّدمد، مع مسؤخلية متكني عملية خطنية خرقليمية خعاملية لتقدمي  -8
خلقد مت ا تياة منظمة احت ذةة خالةةاعة كوكالة ةاعية لوا د خعشةةن مؤشة ا من مؤشةاط  تقاةةة عن أهداف التنمية املستدامة.

 14خ 12خ 6خ 5خ 2خ 1دامة خخكالة مسا ة   مخسة مؤشةاط ر افية تشممل أهداف التنمية املستدامة أهداف التنمية املست
 .2030 شكمل اتم مع معم  قيق   ة عام  2031-2022خةتوا م اإلطاة االإلرتاتيجمل للمنظمة للفرتد  .15خ

، ، ختتسم اإلماةد الب ي ة ملواةمهاخالنامية ختعترب مباةد احتقاق ختة ية احت يا  املائية أ د وظم روتاي احت ذةة الةئيسية -9
احتمن الغذائمل، أب ية حموةةة لت قيق ، احلياة حتت املاء - من أهداف التنمية املستدامة 14اهلدف خاليت ةتّم الت ةق رليها   

ابلدخة الةئيسمل ملباةد  خةتم التسليم  شكمل متةاةد. 2030خاحتهداف االقتبامةة، خاالجتماعية خالييئية، خةوّجه  قيق   ة عام 
من قييمل جلنة مباةد احتقاق خجلنتيها الفةعيتني املختبتني  تجاةد احتقاق  ،  املنتدملط الدخلية احتقاق ختة ية احت يا  املائية

 ، خاملؤمتة احت م لألمم املت دد  ول احملي اط، من  ني  مها.خ رت ية احت يا  املائية
ةساهم  ةانمج  ،احلياة حتت املاء -من أهداف التنمية املستدامة  14هلدف اب االةتقا    خابإل افة ر  مخةه الةئيسمل -10

 .عممل املنظمة   جمال مباةد احتقاق ختة ية احت يا  املائية   ر ةال تقدم    قيق جمموعة خاإلعة من أهداف التنمية املستدامة
تستمة مستوملط اإلتهالق احتقاق  أب ية  اصة،  يث على اجلوعالقضاء  - من أهداف التنمية املستدامة 2اهلدف خةّتسم 

  املائة من متوإلط  20ملياة شخص على  وايل  3.3خمن  ني هؤال ، حيبمل   االةتفاع، ختوفّة احت ذةة مللياةاط احتشخا ، 
خمع  ما    الوقا ذاته أ  تيقى احتمناط  وبيب الفةم من متناخل الربختيناط احليواوية من احتقاق خاملنتجاط السمكية.

ا من املغذملط الدقيقة. خ  ظمّل ا هام  خمبدة   ،ا خمغذمل للربختني احتإلاإلملا ة يب  ا ما توفّة احتقاق مبدة  الغذائية مغّذةة،  الي  
اجلومد خمستدام من مكّوانط  ا على البموم، خعايل قامة  اإلماةد املالئمة، توفّة مباةد احتقاق ختة ية احت يا  املائية مكّوان  

التغذةة. خابتا تة ية احت يا  املائية متامل اآل   وايل وبف اإلوتاي احليواين املائمل املستخدم لالإلتهالق اليشةي املياشة، ختؤمي 
     ما  احتمن الغذائمل على املستوى العاململ، خالوطين خاحمللمل.ا حموةمل  مخة  
تةا  اط قوةة مع  بشأن العمل الالئق والنمو القتصادي، 8بشأن القضاء على الفقر، واهلدف  1اهلدف  خةقيم -11

مليو  شخص، خوتيجة  لذلك، ةّتسم أب ية  250 اخةوفّة الق اع الد مل خالعممل ملا ةقّدة   مباةد احتقاق ختة ية احت يا  املائية.
إليعوم  ما  توافة إلالإلمل قيمة مسؤخلة خمستدامة ابملنفعة على خ حموةةة   معم إليمل عيش وسية مل وظة من إلكا  العامل. 

 أشد الناس فقة ا خأكاةهم  عف ا   اجملتمع، ما ةةةد من قدةد مباةد احتقاق على  قيق القدةد االقتبامةة على البموم.
ئيسمل جملتمعاط حملية  عض احلاالط، ميكن أ  توفّة مباةد احتقاق البغمد احلجم خمباةد الكفاف مبدة الد مل الة  خ 

ا ما تكو  مبامة العممل اليدةلة حمدخمد  كاملها، مبا ةشكمل  جة الةاخةة للقدةد االقتبامةة على البموم  يث  الي  
 موجومد.  م أخ

أ  االإلتدامة االجتماعية، خعدم التميية، خاملساخاد  ني اجلنسني خالنمو املشرتق تشكمل جماالط الرتكية الةئيسية  كما -12
أهداف ف التنمية املستدامة، هبدف  ما  التولةع احتخإلع للمنافع املت تية من املواةم ال ييعية خاإلتخدامها. ختةممل   أهدا
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التنمية املستدامة ر  تعةةة التنمية الواإلعة الن اق ختوليد الشمول االجتماعمل احتخإلع خاالإلتقةاة. خ  رطاة هذه العملية، تشكمل 
تدعم تنمية جمتمعاط البيد ختة ية احت يا  املائية، خجمّهةي احتقاق جماالط تةكية ةئيسية. كما أ  اجلهوم لتمكني املنظماط اليت 

 الل  ا لت سني املساخاد ما مل اجملتمع ككمّل منتعةةة االإلتدامة االجتماعية   مباةد احتقاق ختة ية احت يا  املائية قد ميامل حمفة  
 قوق العّمال، خت ييق   ط احلماةة االجتماعية خاحلّد من أخجه اوعدام املساخاد الرتخةج للمساخاد  ني اجلنسني، خأتمني 

 االجتماعية  بوةد عامة.
 مباةد احتقاق ختة ية احت يا  املائية  دخة هام    قيق العدةد من أهداف التنمية املستدامة، مبا   ذلك: تض لعخ  -13

 

تعممل املةأد   مجيع مةا مل إللسلة قيمة مباةد  بشأن املساواة بني اجلنسني: 5اهلدف 
   املائة من العاملني   تسوةق احتقاق خجتهيةها  عد احلبام. 50احتقاق خمتامل  وايل 

تشكمل اجلهوم الةامية ر  متكني املةأد من  الل تعةةة رمكاوية  بوهلا على فة  كاملة  خقد
ا ملكاف ة أخجه عدم حمفة   املائية، عامال  خمتساخةة   ق اع مباةد احتقاق ختة ية احت يا  

 املساخاد املنهجية  ني اجلنسني خ قيق قدة أكرب من الشمولية.

تتيح احتقاق فةص ا إلقامة وظم  ذائية  :نْي بشأن الستهالك واإلنتاج املسؤول 12اهلدف 
ش   تنفيذ خمن  مستدامة هلا  بمة كة ووية أمىن من احت ذةة احليواوية املبدة اليدةلة.

السياإلاط املناإلية اليت تشجع مماةإلاط االإلتهالق خاإلوتاي املستدامني   مباةد احتقاق 
ا حنو  قيق أمناط اإلتهالق خروتاي أكاة اإلتدامة ختة ية احت يا  املائية أ  ةدعم املضمل قدم  

 خرماةد املواةم ال ييعية على حنو مستدام خاإلتخدامها  كفا د.

إليما  ةؤثة تغّم الظةخف املنا ية خ الة احملي اط، خال عمل املناخي:بشأن ال 13اهلدف 
اةتفاع مةجاط  ةاةد املياه خوةع احتكسجني خالت ّمض   الييئاط املائية، ابلفعمل على 
تولّع احتةصدد السمكية خخفةهتا   العدةد من املناطق، خإلوف ة ةح  دملط كيمد أمام 

ة جلاعختعترب التدا م ال خأمام تة ية احت يا  املائية. اإلتدامة العدةد من مباةد احتقاق
خامليتكةد خالفعالة خالتكّيفية إلماةد مباةد احتقاق خاإلجةا اط الةقا ية خالسياإلاتية أإلاإلية 

خإلتضمن مباةد احتقاق املستدامة أ  تتمكن  لضما  اإلتدامة احتةصدد السمكية.
 . ميكن لألقاق أ  توّفةهاأجيال املستقيمل من جين الفوائد العدةدد اليت

ال ميكن  قيق املقاصد خاحتهداف رال من  الل العممل  بشأن الشراكات: 17 اهلدف
خةشممل ذلك رقامة الشةاكاط  ني الق اعني العام خا ا ، خمع احتخإلاط احتكامميية  مع ا.

 الل اجلهوم  خاجملتمع املدين خاملنظماط  م احلكومية، خلكن أةض ا عرب احلدخم الوطنية خمن
خةتو ى هذا العممل أةض ا التعاخ  الدخيل   جمال رماةد املواةم  خاحللول املتعدمد احتطةاف.

السمكية   احتجهةد اإلقليمية ملباةد احتقاق من أجمل تعةةة ت ييق مدخوة السلوق  ش   
 البيد الةشيد خما ةةتيط هبا من   وط توجيهية، خ  ط عممل، خاتفاقاط.
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من أهداف التنمية املستدامة خاليت  ققا  تيسم من   ة  14جنالاط املةتي ة ابهلدف على اإلهذه الوثيقة  ختةّكة -14
ا عن أوش ة الةصد خةفع التقاةةة، خالت دملط القائمة، خاال تياجاط   جمال كما أهنا تقدم موجة   عممل شعية مباةد احتقاق.

 اهلدف. هذا صد اليت ةشملها نا  القدةاط، خالتقدم احملةل    قيق املقا

من أهداف التنمية  14التقدم احملرز والتحدايت املّتصلة برصد مؤشرات ومقاصد اهلدف  -ااثنيً 
 املستدامة، ورفع التقارير بشأهنا ومعاجلتها

من املسّلم  ه عموم ا أ  التوجيهاط الدخلية كتلك اليت توفّةها املنظمة من  الل مدخوة السلوق  ش   البيد الةشيد،  -15
خهنج النظام اإلةكولوجمل   مباةد احتقاق ختة ية احت يا  املائية، خا  وط التوجيهية ال وعية لضما  اإلتدامة مباةد احتقاق 

ذائمل خالقضا  على الفقة، خالةؤةة املشرتكة الإلتدامة احت ذةة خالةةاعة، خاالتفاق  ش   التدا م صغمد الن اق   إلياق احتمن الغ
 .2030اليت تتخذها مخلة املينا  خ مها، تشكمل عناصة أإلاإلية   تنفيذ التغيم خةصد التقدم حنو ت ييق   ة عام 

من أهداف التنمية املستدامة خاإلعة الن اق خمتنوعة، ختعاجل املسائمل احتإلاإلية لقيام  14للهدف العشةد  املقاصدخ  -16
اقتباماط إلليمة خمستدامة ذاط أهداف حمّدمد لل ّد من التلوث الي ةي، خمحاةة النظم اإلةكولوجية املائية، خالتقليمل ر  احلّد 

مبباةد احتقاق خ سني تنفيذ القاوو  الدخيل ذاط البلة  احتمىن من  ّمض احملي اط، خت وةة القدةاط العلمية ذاط البلة
قوةة  ةرتق تداعياطٍ ابالإلتخدام املستدام للم ي اط. كما أ  املقاصد مرتا  ة  شكمل خثيق،  يث أ  التقّدم   جمال خا د 

الجتماعية خاالقتبامةة التربةة تخّلمل احت ية الكامنة للتنمية املستدامة اليت تةاعمل االإلتدامة الييئية، خاةعلى جماالط أ ةى. خ 
 املن قمل جلميع احتهداف، مبا ةت ّلب اختاذ اإلجةا اط على جيهاط متعّدمد من أجمل ر ةال تقّدم    قيق املقاصد.

التنمية املستدامة. من أهداف  14احت ذةة خالةةاعة همل الوكالة الةاعية حتة عة من املؤشةاط العشةد للهدف  منظمةخ  -17
، 1املستوى  منمن أهداف التنمية املستدامة خاليت تُعّد املنظمة خكالة ةاعية هلا  14ؤشةاط   رطاة اهلدف خُتبّنف مجيع امل

 . خجماالط تةكية املؤشةاط احتة عة همل التالية:1ةشم ر  منهجياط اث تة خم يقة على املستوى الدخيل مبا

 ا. يولوجي  ستدامة املستوملط امل  منوسية احتةصدد السمكية  1-4-14
 .مكاف ة البيد  م القاووين مخ  ر الغ خمخ  تنظيم 1-6-14
  .د احتقاق املستدامة كنسية من الناتج احمللمل اإلمجايلةمبا 1-7-14

 . قوق مباةد احتقاق البغمد   الوصول ر  املواةم الي ةةة 1-ب-14
 تقع على املنظمة املسؤخلية املياشةد للقيام مبا ةلمل: 2ملؤشةاط أهداف التنمية املستدامة،  وصفها اجلهة الةاعية خاملنّسقة -18

 توجيه العملية املنهجية لو ع ختوثيق املؤشةاط. (1)
 خمعم القدةاط اإل بائية لليلدا  من أجمل توليد اليياانط الوطنية خوشةها. (2)

                                                      
تمتع مبنهجية معتمدد مخلي ا، ختتوافة املعاةم  ش وه، خةتم روتاي تخا  ة من النا ية املفاهيمية، رذ  1مؤشةاط أهداف التنمية املستدامة املبنفة  من املستوى   1

   املائة على احتقمل من اليلدا  خالسكا    كمل رقليم ةكو  فيه املؤشة ذاط البلة. 50منتظم من جاوب اليلدا  ابلنسية ر  اليياانط املتعّلقة  ه  شكمل 
 ar-goals/goals/goal-development-www.fao.org/sustainable/14/ملةةد من املعلوماط، أُوظة   2

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-14/ar/
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 خاتساقها.خمجع اليياانط من مبامة خطنية، خ ما  قا لية مقاةوتها  (3)
 خوشة اليياانط لتمكني ةصد التقدم احملةل على املستوملط العاملية خاإلقليمية خالوطنية. (4)
خاملسا ة   التقةةة املة لمل السنوي العاململ ا ا  أبهداف التنمية املستدامة الذي ةةفع ر  املنتدى السياإلمل  (5)

 الةفيع املستوى.

 ،عّقب التقدم احملةل، ختقييم موجة لالجتاهاط السائدد   املؤشةاطخةةم   ما ةلمل موجة حبسب املقبد خاملؤشة لت -19
 خموجة لإلجةا اط اإل افية الاللمة من أجمل املضمل قدم ا    قيق املقاصد.

 انسبة األرصدة السمكية ضمن املستوايت املستدامة بيولوجيً  - 1-4-14مؤشر هدف التنمية املستدامة 
خمماةإلاط البيد  مخ  ر الغ خمخ  تنظيمتنظيم البيد على حنو فعال، خرهنا  البيد املفةط خالبيد  م القاووين املقبد: 

املدمةد، ختنفيذ   ط رماةد قائمة على العلم، من أجمل رعامد احتةصدد السمكية ر  ما كاوا عليه   أقةب خقا ممكن، 
ا ملا  دمه  بائبها الييولوجية، حبلول روتاي أقبى  لة مستدامة خفق  لتبمل على احتقمل ر  املستوملط اليت ميكن أ  تتيح 

 .2020عام 
 
 
 

خاليت تعةض    ظمل الظةخف احلاليةعند مستوملط تسمح هلا ابلتجدم من احتإلاإلمل مبكا  احلفاظ على خفةد احتةصدد  -20
  ما  أ  تكو  مباةد احتقاق قامةد على معم االإلتدامة االقتبامةة خاالجتماعية.  من أجمل، احلباممستوملط 

من أهداف التنمية املستدامة  ش   القضا  التام  2آاثة رجيا ية على  قيق اهلدف  1-4-14خةرتتب عن تنفيذ املؤشة  -21
ختتسم احتةصدد املستدامة   ش   العممل املنا مل. 13 ش   االإلتهالق خاإلوتاي املسؤخلني، خاهلدف  12على اجلوع، خاهلدف 

أب ية حموةةة ابلنسية ر  مستقيمل النظم الغذائية املستدامة،  يث ةكو  ابإلت اعة احتقاق أ  تستمة   أتمةة مخةها احليوي 
 حنو ما تفعله اليوم مع أجيال احلا ة.  قيق احتمن الغذائمل خالتغذخي لألجيال القاممة على  

 ياانط مستمدد من تقييماط احتةصدد على املستوةني اإلقليممل خالعاململ  1974منذ عام خلقد أصدةط املنظمة  -22
أ ليية املبيد التقييماط   يث تغ مل،  الة املواةم السمكية ختة ية احت يا  املائية   العاملمن قييمل  ،العدةد من التقاةةة  
 يث مّت رةإلال اإلتماةاط  ،ليشممل املستوى الوطين14-4-1   املائة(. خةتم توإليع تغ ية املقبد  80ر   70اململ )الع
 إلنتني للسماح  تقدمي تقاةةة عن اإلتدامة احتةصدد السمكية.  كمل

ا حبلول عام   املائة من احتةصدد السمكية  من املستوملط املستدامة  يولوجي   100 لوغ وسية  خمل ةت قق هدف -23
، اإلتمةط اإلتدامة 1995مليو  طن منذ عام  90خ   ني  قمل اإلوةال العاململ لألقاق الي ةةة مستقة ا وسيي ا عند  وايل . 2020

  املائة  90خلقد تةاجعا وسية احتةصدد السمكية ما مل مستوملط مستدامة  يولوجي ا من  املواةم السمكية العاملية ابلتدهوة.
. خعلى الة م من اإلتمةاة التدهوة، تياط  معدل الرتاجع  الل العقد احت م. خعالخد  2019  املائة عام  64.6ر   1974عام 

، ما ميامل 2019  املائة من جمموع روةال احتقاق لعام  82.5على ذلك، توفّة احتةصدد اليت مّت صيدها  شكمل مستدام وسية 

 .تقييم احلالة: بعيد عن حتقيق املقصد
 تقييم الجتاه: تدهور 
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م. خر  كا  ذلك أمة ا مشّجع ا، فلن ةكو  كافي ا لعكس مساة التدهوة من أجمل   املائة عن التقييم احت  3.8ا  نسية  سن  
 قيق مقبد هدف التنمية املستدامة، خهناق  اجة ر   ذل املةةد من اجلهوم إلعامد احتةصدد ر  مستوملط مستدامة  يولوجي ا 

 من  الل تنفيذ تدا م اإلماةد الفعالة.
. روتاي الغلة القبوى املستدامةخالنُاُهج لتبنيف  الة احتةصدد ابلنسية ر  الوفةد   خُتستخدم جمموعة خاإلعة من ال ةق  -24

 ني اليلدا ، خاحتقاليم خاحتةصدد. ختقوم املنظمة  تقييم موثوقية التبنيف كجة  من العملية لو ع املؤشة. خقد ةّم  خيتلفخهذا 
ا، تقييم هذه الةمخم،  يث جةط املبامقة على املؤشة لاالثني  لد  ي أةإللته املنظمة. خمّت ذاحتخل ال ييا ا على االإلت لد   98
ا آ ة على أهنا " م موثوق هبا". خقد ألقى هذا الضو  على الت دملط اليت تواجهها اليلدا   لد   29 ني مّت  دةد ةمخم   
اق، خا ربد العلمية  م الكافية  دةد  الة احتةصدد، مبا   ذلك  االط النقص   عملية مجع اليياانط عن مباةد احتق  

  ني أص اب املبل ة. خاالتبال  م الكا 

ر  تقييم احتةصدد أإلاإلمل لضما  اإلماةد املالئمة، ختوفم  اإلجراءات الالزمة للتقدم ابجتاه حتقيق هذا املؤشر: -25
توجيهاط مفّبلة 14-4-1 ختوفّة مخةد التعليم اإللكرتخين ا ا  ابملؤشة احتإلاس العلممل خالنوعمل لو ع ختنفيذ   ة اإلماةد. 

إلجةا  عن العملية خاحتمخاط لت ليمل املؤشة خةفع التقاةةة  ش وه. ختغ مل الدخةد التقييم التقليدي لألةصدد، فضال  عن املنهجياط 
خةتم . دخمد، على أ  تيقى موثوقة خقا لة للت ييق عاملي اتقييم لألةصدد   احلاالط اليت تكو  فيها اليياانط أخ القدةاط الفنية حم

د،  يث ُعقدط إللسلة من مثاين  نا  القدةاط جلمع اليياانط  ش   املبيد خجهد البيد خاليياانط الييولوجية   مناطق عدةد
  .2022خ داةة عام  2019مشاةق  ني هناةة عام  500ا خ لد   70 لقاط عممل لتنمية القدةاط،  ضةها أكاة من 

التقدم احملرز من جانب البلدان جلهة درجة تنفيذ الصكوك الدولية الرامية إىل مكافحة الصيد  - 1-6-14املؤشر 
 القانوين دون إبالغ ودون تنظيم غري

 ظة أشكال اإلعاانط املقدمة ملباةد احتقاق اليت تسهم   اإلفةاط   قدةاط البيد خ  صيد احتقاق، خرلغا  املقبد: 
اإلعاانط اليت تساهم   صيد احتقاق  م القاووين مخ  ر الغ خمخ  تنظيم، خاإل جام عن اإلت داث رعاانط جدةدد 

تكو   ا ةنيغمل أ من هذا القييمل، مع التسليم أب  املعاملة ا اصة خالتفضيلية املالئمة خالفعالة لليلدا  النامية خأقمل اليلدا  منو  
 .2020مة التجاةد العاملية  ش   اإلعاانط ملباةد احتقاق، حبلول عام ةتجةأ من مفاخ اط منظ ا الجة   

 

 
 

 

ةظمل البيد  م القاووين مخ  ر الغ خمخ  تنظيم أ د أ ةل التهدةداط للنظم اإلةكولوجية املائية خالبيامةن خاجملتمعاط  -26
خةةجع ذلك ر  قدةته القوةة على تقوةض اجلهوم الوطنية خاإلقليمية الةامية  على مواةمها للتغذةة خإليمل عيشها. تعتمداليت 
 3(.ي2022رماةد مباةد احتقاق  شكمل مستدام خصو  التنوع الييولوجمل الي ةي )منظمة احت ذةة خالةةاعة،  ر 

                                                      
 .1-6-14املؤشة  - ي. أهداف التنمية املستدامة2022منظمة احت ذةة خالةةاعة.  3

 ا من املقصدالوضع احلايل: قريب جدً 

 تقييم الجتاه: حتّسن طفيف
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خابحلد من اوتشاة البيد  م القاووين مخ  ر الغ خمخ  تنظيم من  الل تنفيذ احلوكمة املالئمة، إليتسىن ر ةال التقدم  -27
من أهداف التنمية  8، خال إليما اهلدف 2030ليس فقط   ما خيص هذا املؤشة،  مل أةض ا   جماالط أ ةى من   ة عام 

 ش   السالم  16 ش   االإلتهالق خاإلوتاي املسؤخلني، خاهلدف  12مي، خاهلدف املستدامة  ش   العممل الالئق خالنمو االقتبا
  خالعدل خاملؤإلساط القوةة.

على اجلهوم الةامية ر  مكاف ة البيد  م القاووين مخ  ر الغ خمخ  تنظيم من  الل التنفيذ  4خةةّكة هذا املؤشة -28
الفعال للبكوق الدخلية الةئيسية، خةستند ابلتايل ر  مةجة تنفيذ البكوق الةامية ر  مكاف ة البيد  م القاووين مخ  ر الغ 

جتةةب  خمت  ينها. سب احت ية النسيية هلذه البكوق خالتدا مل احملتممل   ماا من جاوب اليلد خاملةّج ة حبخمخ  تنظيم املقّيمة ذاتي  
املنهجية ا اصة هبذا املؤشة من  الل إللسلة من  لقاط العممل اليت أجةةا   رطاة  ةانمج  نا  القدةاط ا ا  ابالتفاق 

 خقا لية ت ييقها على املستوى الوطين.  ش   التدا م اليت تتخذها مخلة املينا  البامة عن املنظمة  غية  ما  مقّتها

خةقيس املؤشة التقدم احملةل على املستوى الوطين   تنفيذ البكوق الدخلية ا مسة الةئيسية اليت توفّة مع ا رطاة ا قومل   -29
ةتم طة ها  خةتم تقييم مستوى التنفيذ من  الل الةمخم على أإلئلة حمدمد ملكاف ة البيد  م القاووين مخ  ر الغ خمخ  تنظيم.

دخوة )االإلتييا  ا ا  مب   أقسام خمتلفة من االإلتييا  لةصد تنفيذ مدخوة السلوق  ش   البيد الةشيد خالبكوق ذاط البلة
)تشم النسية الواةمد  ني قوإلني ر  احتخلا  الرتجي ية هلذه البكوق  (،   ما ةتعلق ابلبكوق التاليةالسلوق  ش   البيد الةشيد

 لتقييم(:امل يقة   ا

   املائة( 10ختنفيذها ) 1982االوضمام ر  اتفاقية احتمم املت دد  ش   قاوو  الي اة لعام  -

   املائة( 10) 5 ختنفيذه 1995االوضمام ر  اتفاق احتمم املت دد لألةصدد السمكية لعام  -

خ ع ختنفيذ   ة عممل خطنية ملكاف ة البيد  م القاووين مخ  ر الغ خمخ  تنظيم متشي ا مع   ة العممل  -
الدخلية ملنظمة احت ذةة خالةةاعة  ش   منع البيد  م القاووين مخ  ر الغ خمخ  تنظيم خةمعه خالقضا  عليه 

   املائة( 30) 2001لعام 

ختنفيذه  2009 تتخذها مخلة املينا  ملنظمة احت ذةة خالةةاعة لعام االوضمام ر  االتفاق  ش   التدا م اليت -
   املائة( 30)

خا  وط التوجيهية  1993تنفيذ مسؤخلياط مخل العلم   إلياق اتفاق االمتاال ملنظمة احت ذةة خالةةاعة لعام  -
   املائة( 20 ش   أما  مخلة العلم ) 2015ال وعية للمنظمة لعام 

  املائة  75ا  تقدم ا   مكاف ة البيد  م القاووين مخ  ر الغ خمخ  تنظيم مع تسجيمل  وايل لقد أ ةلط اليلد -30
 .2018  املائة   عام  70مقاةوة  نسية  2022منها مستوى مةتفع ا   مدى تنفيذ البكوق الدخلية ذاط البلة   عام 
ا أقمل اليلدا  منو   تواجهخ    هذه الفرتد. 4/5ر   3/5خاوعكس هذا التقدم أةض ا   اةتفاع متوإلط عالماط هذا املؤشة من 

خ افظا على مستوى متوإلط من التنفيذ. خ  هذه  ،نفيذ هذه البكوق  شكمل كاممل صعية  شكمل  ا    ت دملطٍ 
 . 2022  عام  4/5ر   2020خ 2018  عام  3/5ا   املؤشة من فاع  احتثنا ، شهدط الدخل اجلةةةة البغمد النامية اةت

                                                      
4 /goals/indicators/1461/ar-development-www.fao.org/sustainable  
  ما ةتعلق  بياوة احتةصدد السمكية  1982مةسمرب/كاوو  احتخل  10االتفاق ا ا   تنفيذ أ كام اتفاقية احتمم املت دد لقاوو  الي اة البامةد     5

 املتدا لة املناطق خاحتةصدد السمكية كامد االة ال خرماةهتا.

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/1461/ar
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املعنية اليت تقدم تقاةةة عن املؤشة   خإلط يلدا  كا  هناق اخنفاض مل وظ   عدم ال  2022خ 2018 ني عاممل خ  -31
خةُعّد لملمد التقاةةة املقّدمة  ةخةةة للسماح  .(9ر   18( خأفةةقيا جنوب الب ةا  الكربى )من 2ر   7خجنوب آإليا )من 

  تقييم مقيق للتقّدم احملةل   رطاة هذا املؤشة.
من املتوقع تنفيذ االتفاق  ش   التدا م اليت تتخذها مخلة املينا   :اإلجراءات الالزمة للتقدم ابجتاه حتقيق هذا املؤشر -32

 كمل ةئيسمل عن طةةق:خالبكوق التكميلية، ال إليما   اليلدا  النامية،  ش
  تعةةة السياإلاط خاحتطة القاوووية الوطنية ملكاف ة البيد  م القاووين مخ  ر الغ خمخ  تنظيم؛ -

 تقوةة قدةاط الةصد خاملةاقية خاإلشةاف خاإلوفاذ؛خ  -

 تعةةة قدةد املؤإلساط الوطنية على  سني أما  مخلة العلم؛خ  -

 املتخذد   احتإلواق ختنفيذها؛مواصلة ت وةة تدا م التعّقب خالتدا م خ  -

 الوكاالط؛  سني التنسيق خالتعاخ  على املستوملط الوطنية خاإلقليمية خالعاملية، مبا   ذلك التعاخ    ما  نيخ  -

الت وةة خاالإلتخدام اجلاةةني للنظم العاملية لتيامل املعلوماط، ال إليما من  الل النظام العاململ لتيامل خ  -
تفاق  ش   التدا م اليت تتخذها مخلة املينا  خالسجمّل العاململ لسفن البيد خإلفن املعلوماط ا ا  ابال

 النقمل املربّمد خإلفن التموةن.

على القواعد اليت تعاجل عالخد  على ذلك، خ الل املؤمتة الولاةي الااين عشة ملنظمة التجاةد العاملية، اتفقا اليلدا   -33
 . م القاووين مخ  ر الغ خمخ  تنظيماحتةصدد املستغلة إبفةاط خمكاف ة البيد اإلعاانط ملباةد احتقاق، مع الرتكية على 

 م القاووين مكاف ة البيد ا متعدم احتطةاف ةنّظم اإلعاانط ملباةد احتقاق، ذاط ا تباصاط حمدمد ابجتاه أ  اتفاق   كما
املؤشة  ا رجيا ية على ، إلوف ةرتق آاثة  تتخذها مخلة امليناالتفاق  ش   التدا م اليت لمع ر االط مةجعية خ  مخ  ر الغ خمخ  تنظيم
 على البعيد العاململ.

مصايد األمساك املستدامة كنسبة مئوية من إمجايل الناتج احمللي يف الدول اجلزرية الصغرية النامية،  - 1-7-14املؤشر 
 ويف أقل البلدان منًوا ويف مجيع البلدان

ا من االإلتخدام املستدام للمواةم لملمد الفوائد االقتبامةة اليت تت قق للدخل اجلةةةة البغمد النامية خأقمل اليلدا  منو  املقبد: 
 2030الي ةةة، مبا   ذلك من  الل اإلماةد املستدامة ملباةد احتقاق، ختة ية احت يا  املائية، خالسيا ة، حبلول عام 

 

 
 

 

 ما   خةةتيطتدعم مباةد احتقاق إليمل عيش املالةني   مجيع أحنا  العامل ختوفة مبدة ا هام ا للد مل خاحتمن الغذائمل.  -34
املستدامة، ال إليما ابلنسية محاةة مواةم مباةد احتقاق  شكمل مناإلب اةتياط ا خثيق ا مبسا تها املستمةد   االقتباماط خالتنمية 

 ر  اليلدا  احتقمل منو ا خالدخل اجلةةةة البغمد النامية.

 وجود معيار عددي يف املقصدعدم لتقييم احلالة: غري ممكن 
 تقييم الجتاه: حتّسن طفيف أو ل حتّسن 
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 ت قيق آاثة رجيا ية  م مياشةد ميكنها أ  تكتسمل أ ية  اصة   معم  ال ا ع املتعدم احتخجه هلذا املؤشة خةسمح -35
، ختتعّلق على خجه ا بو  19-ائ ة كوفيد، مبا   ذلك التقليمل من اآلاثة السليية جل2030جماالط أ ةى من   ة عام 

االإلتهالق خاإلوتاي أمناط ) 12)العممل الالئق خالنمو االقتبامي(، خ 8)القضا  على الفقة(، خ 1أبهداف التنمية املستدامة 
القا لة خ  ما خيص هذا املؤشة، ميكن التشدةد على الت سيناط ال وةلة احتجمل ختعةةةها من  الل ةصد املنافع  (.نياملسؤخل

 للقياس  شكمل مياشة، ال إليما رمجايل الناتج احمللمل، خة ط أي وواتج ابملماةإلاط املستدامة.
من اليياانط اليت وشةهتا ابلفعمل مكاتب اإل با اط الوطنية أخ الوكاالط  ا تساب هذا املؤشة  شكمل  بةي خةتم -36

من مخ   لق عب  ر ا  على اليلدا    ما ةتعّلق  ةفع  ميكن أ  توفة هذه املنهجية تغ ية  الية خاتةخيية مّتسقةخ الدخلية. 
 .التقاةةة

 ا ختشممل:خةستند ا تساب هذا املؤشة ر  معاةم خر با اط معرتف هبا مخلي   -37

 القيمة املضافة ملباةد احتقاق ختة ية احت يا  املائية -

 االإلتدامة الييولوجية لألةصدد السمكية -

 رمجايل الناتج احمللمل -

ر   د ما عند مستقةد  البعيد العاململ،  قيا مسا ة مباةد احتقاق املستدامة   الناتج احمللمل اإلمجايل خعلى -38
  املائة، ما ةعكس التفاعمل  ني اجتاهني متعاة ني: القيمة املضافة اليت تتةاةد  بوةد مستمةد   ق اع مباةد احتقاق  0.1

رمجايل  كيمد    ختقّدم مباةد احتقاق ال ييعية الي ةةة املستدامة مسا ة  خالرتاجع املتواصمل   اإلتدامة احتةصدد السمكية العاملية. 
خأقمل اليلدا  منو ا اليت تعترب أوش ة البيد فيها  يوةة ابلنسية ر  اجملتمعاط  ،ل اجلةةةة البغمد النامية   أخإلياوياالناتج احمللمل للدخ 

ا   مؤشةها  ني عاممل ا تةاجع  احمللية خالسكا  احتصليني. رمنا شهدط أخإلياويا )ابإلتانا  أإلرتاليا خويولةلندا( خأقمل اليلدا  منو  
   املائة على التوايل.  0.88ر   1.27  املائة، خمن  1.54  املائة ر   1.70، من 2019خ 2011

ا   التقاةةة الوطنية املقّدمة. ا مل وظ  ( تةاجع  2019)اليت قّدةط املؤشة لعام  2022مخةد اإل الغ لعام  خشهدط -39
، 24ر   34ا،  يث تةاجعا التغ ية من ذلك  شكمل أإلاإلمل ابلنسية ر  الدخل اجلةةةة البغمد النامية خأقمل اليلدا  منو   خ ةل
على التوايل، كما أوه ألقى الضو  على الت دملط اليت تواجهها النظم اإل بائية الوطنية   تقدمي التقاةةة  15ر   20خمن 

 .19- الل جائ ة كوفيد
احتقاق، خامليامةاط احلكومية تتسم اإلماةد الفعالة ملباةد  :اإلجراءات الالزمة للتقدم ابجتاه حتقيق هذا املؤشر -40

الداعمة خالشفافة، خرمكاوية الوصول  بوةد أفضمل ر  املعلوماط، خت ييق التكنولوجياط اجلدةدد أب ية ابلغة لةملمد مسا ة 
مباةد احتقاق املستدامة   رمجايل الناتج احمللمل، ال إليما   اليلدا  اليت تعد فيها مباةد احتقاق أإلاإلية ابلنسية 

 االقتباماط احمللية خاحتمن الغذائمل خاجملتمعاط احمللية الضعيفة.  ر
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التقدم الذي حترزه البلدان يف مدى تطبيق إطار قانوين/تنظيمي/سياسايت/مؤسسي يعرتف حبقوق  - 1-ب-14املؤشر 
 مصايد األمساك الصغرية يف الوصول إىل املوارد البحرية وحيمي هذه احلقوق

 .خصول صغاة البيامةن احلةفيني ر  املواةم الي ةةة خاحتإلواقاملقبد: توفم رمكاوية 
 
 
 

نظمة احت ذةة خالةةاعة خجامعة مةوق، خاملةكة العاململ لألقاق مل Illuminating Hidden Harvestsمةاإلة  تشم -41
WorldFish التنمية  مباةد احتقاق البغمد الن اقر  أ ية الق اع على و اق صغم. فمسا ة   قةةي ا، اليت إلتبدة  

  إلالإلمل  عاملني  املائة من احتشخا  ال 90مباةد احتقاق ال ييعية البغمد خاحلةفية تستخدم  وايل أ   تؤكد املستدامة
ختّتسم أب ية كيمد ابلنسية للنظم الغذائية، خإليمل العيش،  6و  شخص.ملي 60مبا ةوالي القيمة ا اصة مبباةد احتقاق ال ييعية، 

خامليامئ اليت . امهمة أةض   إ  الييئة التمكينية اليت تقّة حبقوق مباةد احتقاق البغمد الن اق خ ميهافخالاقافة خالييئة، خابلتايل 
 :تقوم عليها مامل هذه الييئة التمكينية همل

 خالتنظيمية خالسياإلاتية املالئمة.احتطة القاوووية  (1)

 امليامةاط احملدمد لدعم مباةد احتقاق البغمد الن اق. (2)

اآللياط املؤإلسية ذاط البلة اليت تتيح مشاةكة منظماط مباةد احتقاق البغمد الن اق  (3)
 العملياط ذاط البلة.  

دا لية من اإلوتاي اإلمجايل ملباةد احتقاق ال   املائة على احتقمل 40 ختؤمي مباةد احتقاق البغمد الن اق اليت متامل -42
رذ تدعم إليمل عيش احتشخا  الذةن هم عامد  احتكاة  ،، مخة ا أإلاإلي ا    قيق احتمن الغذائمل خالقضا  على الفقةخالي ةةة

 البغمد الن اقمباةد احتقاق ا ةعتمدخ   شكمل جةئمل على احتقمل على مليو  شخص تقةةي   500خةُقّدة أ    عف ا   اجملتمع.
خةرتتب عن معم  قوق هؤال  احتشخا    الوصول ر  املواةم الي ةةة، أخجه كفا د موالةة لت قيق أهداف   إليمل عيشهم. 
"السالم خالعدل  16"املساخاد  ني اجلنسني"، خ 5"القضا  التام على اجلوع"، خ 2"القضا  على الفقة"، خ 1التنمية املستدامة 

 .خاملؤإلساط القوةة"

   تغذةة احتشخا  الذةن ةعتمدخ  على الق اع خاجملتمعاط خ  الوقا وفسه، ةؤمي صغاة منتجمل احت ذةة مخة ا  يومل   -43
خمن املهم اليوم أكاة من أي خقا مضى أ  تدعم اليلدا  خاحتلمة الغذائية احلالية.  19- الل جائ ة كوفيد، ال إليما احمللية

 ني ةئيسيني   النظم الغذائية املستدامة.صغاة صيامي احتقاق ابعتياةهم مسا 

خةتم قياس التقدم احملةل   إللسلة من اجملاالط ذاط البلة حبماةة  قوق مباةد احتقاق البغمد الن اق   الوصول  -44
السلوق  ش   خةتم تقييم هذا التقدم من  الل الةمخم اليت تقدمها اليلدا    االإلتييا  لةصد تنفيذ مدخوة  ر  املواةم الي ةةة.

 البيد الةشيد،   احتقسام التالية:

                                                      
6  https://www.fao.org/fishery/en/publications/289233 

 ا من املقصدالوضع احلايل: قريب جدً 

 تقييم الجتاه: حتّسن طفيف

 

https://www.fao.org/fishery/en/publications/289233
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خجوم قواوني أخ أوظمة أخ إلياإلاط أخ   ط أخ اإلرتاتيجياط تستهدف أخ تُعىن  شكمل حمدم  ق اع  -
 مباةد احتقاق البغمد الن اق.

لن اق امليامةاط احملدمد اجلاةةة لتنفيذ ا  وط التوجيهية ال وعية لضما  اإلتدامة مباةد احتقاق البغمد ا -
لضما  اإلتدامة مباةد احتقاق البغمد )ا  وط التوجيهية    إلياق احتمن الغذائمل خالقضا  على الفقة

 (الن اق

خجوم آلياط ةساهم من  الهلا البيامخ  خالعاملو    جمال احتقاق على و اق صغم   عملياط صنع  -
  القةاةاط.

خ بوةد  اصة، . 2022  عام  5/5خ 2020  عام  4/5ر   2018  عام  3/5اوتقمل متوإلط العالمة العاملية من  -45
تظهة هذه الةملمد   مشال أفةةقيا خآإليا الغة ية    ني اخنفضا العالمة اإلقليمية آلإليا الوإل ى خاجلنو ية خأمةةكا الالتينية 

ة ر  تعةةة جهوم التنفيذ اليت على التوايل، ما ةسّلط الضو  على احلاج 3/5ر   4/5خمن  2/5ر   3/5خالي ة الكاةةيب من 
خلكن من  ني املكّوانط الةئيسية للعالمة املةّكية حتهداف  .4/5خ قيا عالمة املؤشة   احتقاليم احت ةى مستقةد عند  تيذهلا.

املستوى احتمىن من االلتةام من جاوب اليلدا  على الة م من قدةهتا على توجيه  1-ب-14التنمية املستدامة، ةعكس املؤشة 
خاعتمد وبف  لدا  العامل فقط ميامةاط حمدمد  اإلجةا اط حلماةة مباةد احتقاق البغمد الن اق، ال إليما   الظةخف الةاهنة.

 د الن اق   إلياق احتمن الغذائمل خالقضا  على الفقة.بغم اللتنفيذ ا  وط التوجيهية ال وعية لضما  اإلتدامة مباةد احتقاق 

. خةُعةى هذا احتمة ر  معدل 2022  املائة   عام  52ر   2018  املائة عام  63ختةاجعا معدالط اإل الغ من  -46
تةاجعا التغ ية  الةّم املتدين   آإليا الوإل ى خاجلنو ية، خمشال أفةةقيا خآإليا الغة ية، خأفةةقيا جنوب الب ةا  الكربى،  يث

 على التوايل. 13ر   26خمن  7ر   10، خمن 5ر   9الق ةةة من 

ةشكمل توإليع و اق الدعم املقدم لبغاة البيامةن أمة ا ابلغ  :اإلجراءات الالزمة للتقدم ابجتاه حتقيق هذا املؤشر -47
على الق اع خمتاشي ا مع أهداف السنة الدخلية ملباةد احتقاق  19-احت ية، ال إليما    و  اآلاثة املرتتية عن جائ ة كوفيد

ق البغمد اميامةاط مباةد احتق عالخد على ذلك، ةلةم توفم املةةد من التموةمل لدعم 2022.7ختة ية احت يا  املائية احلةفية لعام 
لملمد الوعمل العام أب ية مباةد احتقاق ابلتةامن مع ، ةمبا   ذلك اإلتخدام التموةمل خاملواةم  م التقليدةة خ م االعتيامة الن اق،

خ  إلياق معم احتعضا  لت قيق أهداف التنمية املستدامة خةفع التقاةةة  البغمد الن اق خالتنسيق احتقوى   ما  ني املؤإلساط.
خ ليلها  18-ب-14تنمية املستدامة  ش هنا، طّوةط املنظمة مخةد للتعّلم اإللكرتخين من أجمل مجع اليياانط املتعّلقة مبؤشة هدف ال

  خاإل الغ عنها.

عاملية فةةدد لتنفيذ ا  وط التوجيهية  فةصة   2022ختتيح السنة الدخلية ملباةد احتقاق ختة ية احت يا  املائية احلةفية لعام  -48
من ةكائة   ة العممل العاملية لالإلتدامة  2ختدعو الةكيةد ب من أهداف التنمية املستدامة. -14ال وعية خ قيق اهلدف 

ن منتجمل االقتبامةة للسنة الدخلية ر  معم إلالإلمل القيمة اليت تشممل مباةد احتقاق البغمد الن اق، ما من ش وه أ  ميكّ 
بامةة خ لق وفم منتجاط قكية عالية اجلومد خ  املتناخل، ختعةةة التنمية االقت تهذه املباةد من أ  ةقوموا على حنو أفضمل 

 فة  العممل.

                                                      
7  /2022/home/ar-aquaculture-fisheries-www.fao.org/artisanal 
8 https://elearning.fao.org/course/view.php?id=348  

http://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/home/ar/
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=348
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 اإلبالغ عن التحدايت وتنمية القدرات -ااثلثً 
إلتقوم أطة الةصد خةفع التقاةةة احملكمة خالفعالة خالتشاةكية خالشفافة خاملتكاملة مبساعدد اليلدا  على  قيق أقبى  -49

 خةصد احتشواط املق وعة لكفالة أال ةتخلف أ د عن الةكب. 2030قدة من التقدم   تنفيذ   ة عام 

  احلة  على توافة املعلوماط  2030خةتمامل أ د اجلواوب احتإلاإلية لقياس التقدم احملةل ابجتاه  قيق   ة عام  -50
عمل السياإلاط خ مهم خمن  الل  سني تغ ية ختوافة املعلوماط الدقيقة خاملشوةد، ميكن لوا  اإل بائية الةقية العالية اجلومد.

من اجلهاط الفاعلة رجةا   ليمل أفضمل للرتا ط  ني ق اعمل مباةد احتقاق ختة ية احت يا  املائية، مع  ما  ختبيص املواةم 
خلقد مت  ذل جهوم كيمد ابلفعمل   هذا البدم، خلكن إليلةم  املناإلية ختعةةة االإلتخدام املنبف خاملستدام للمواةم ال ييعية.

 ملةةد لضما  توافة القدةاط اليشةةة خاملؤإلسية الكافية  بوةد منتظمة  غية رجةا  مامل هذا الةصد خاإل الغ.القيام اب

من قييمل خلاةد مباةد  ،خ   الب احت يا ، ةتم روتاي اليياانط املتعّلقة مبباةد احتقاق من جاوب الولاةاط املتخببة -51
حمدمد أمام  ما  االتساق  احتمة الذي ة ةح  دملطٍ  ،وظم اإل با اط الوطنية احتقاق أخ الةةاعة، خابلتايل جتةي رماةهتا  اةي

تقييم  خقد تكو  اليياانط خاملعلوماط العلمية قليلة كما  دث   احملاخالط الةامية ر  ت ييق منهجياط حمكمة   خقا لية املقاةوة.
اإلقليمية ملباةد احتقاق خاملنظماط اإلقليمية إلماةد مباةد ختؤمي الشةاكاط مع احتجهةد  احتةصدد على املستوى الق ةي.

احتقاق مخة ا أإلاإلي ا   توافة اليياانط خةصدها خاإل الغ عنها، إلوا  من  الل ةفع التقاةةة املياشةد أخ من  الل الدعم الفين 
 خالعلممل الذي تقدمه هذه احتجهةد خاملنظماط لليلدا  احتعضا  فيها.

 ةةةدايلدا  خمتكينها من املشاةكة   عملية ةصد أهداف التنمية املستدامة خةفع التقاةةة  ش هنا أ  خميكن لتشجيع ال -52
خةنيغمل اإلتكشاف  ملكية هذه العملياط خأتةيدها، ما ةتيح مخةاط محيدد من اليياانط احملّسنة خالتقدم ابجتاه  قيق احتهداف.

خاملعلوماط، من قييمل رعامد ختبيص ميةاوية احلكومة، أخ مسا اط الق اع مبامة ر افية  م تقليدةة خ م اعتيامةة للتموةمل 
 ا ا ، مبا   ذلك اإل الغ عن احتعمال على و اق املنظمة، أخ ميامةاط اجملتمع املدين خامليامةاط ا مةة.

خمعاجلتها خةصدها  خلقد مت  دةد الت دملط الةئيسية اليت تواجهها اليلدا    تنفيذ احتطة ا اصة جبمع اليياانط -53
 خوشةها، على الن و التايل:

 وقص ا رباط الفنية، ال إليما   تنفيذ وظم املعلوماط الفعالة خ  جمال الت ليمل (1)
 صعو ة  شد الدعم الفين (2)
 عدم اوعكاس الةصد  بوةد مالئمة   خ ع امليةاوية (3)
 الشفافية   عملية اإل الغ (4)

 لوةة للتدا م التالية الةامية ر  تقوةة القدةاط اإل بائية الوطنية:خ  مواجهة هذه الت دملط، ةنيغمل رإلنام احتخ  -54

 تو يح امللكية املؤإلسية لليياانط خالةصد حتهداف التنمية املستدامة (1)
 معاجلة احلواجة املؤإلسية خالتنظيمية (2)
 املتكاملةاإلتخدام التكنولوجيا لت سني عملية مجع اليياانط خ ليلها خرمكاوية احلبول عليها   النظم  (3)
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رشااااااااةاق أصاااااااا اب املباااااااال ة، مبا   ذلك النسااااااااا  خالشااااااااياب،   مجع اليياانط خمتكينهم  فضاااااااامل ا دماط  (4)
  ّسن إليمل عيشهم ختيّسة ملكيتهم اليت

 دةد مبااااااااااامة اليياانط خالتكنولوجياط اجلدةدد، مامل االإلااااااااااتشااااااااااعاة عن  ُعد، لتوجيه تنفيذ أهداف التنمية  (5)
 املستدامة

 شةاكاط شد الدعم من  الل ال (6)
 مواصلة التعاخ  مع احتجهةد اإلقليمية ملباةد احتقاق خاملنظماط اإلقليمية إلماةد مباةد احتقاق (7)

 

ر  تفاقم مشاكمل قّلة اليياانط   خقا أصيح فيه توافة املعلوماط  19-خابإل افة ر  ما إليق، تؤمي جائ ة كوفيد -55
ابلنسية ر  االإلتجاابط السياإلاتية الفوةةة خةصد ا  ط الوطنية   أكاة من أي خقا مضىاملوثوقة   الوقا املناإلب  ةخةمل  

 خالدخلية لينا  القدةاط.

مةّخمي اليياانط على ا تكاة خ نا  أشكال جدةدد من عملياط مجع اليياانط خ ليلها،  19-خقد أة ما جائ ة كوفيد -56
 ة   احتقاليم اليت تكو  فيها اليياانط قليلة.ر افة  ر  الشةاكاط؛ خةنيغمل تعةةة هذه العملياط ختوإليع و اقها، خخباص

خملكاف ة آاثة اجلائ ة على مجع اليياانط خإليمل عيش الناس، من  يث اوعدام احتمن الغذائمل خاال تالالط   النظم  -57
ختة ية احت يا  القدةاط   عدم من اجملاالط، مبا فيها مباةد احتقاق  نا  الغذائية، تقوم املنظمة  توفم املساعدد الفنية خمعم 

 .املائية

خةةممل عممل املنظمة   جمال تنمية القدةاط  شكمل أإلاإلمل ر  متكني اليلدا  من تعةةة االإلتدامة   رماةد مواةمها،  -58
مبا   ذلك من  الل الةصد الدقيق للمواةم خأوش ة البيد، ختقدةة املؤشةاط املناإلية، خرعدام املشوةد العلمية خالفنية خفق ا 

ا من أجمل االإلتخدام الدا لمل   اليلدا  خةفع التقاةةة ر  املنتدملط الدخلية ذاط البلة ملنهجياط خمعاةم متفق عليها مخلي  
 على الن و املينّي   هذه الوثيقة. 

خ  ما ةتعّلق ابملؤشةاط اليت جةى خصفها على خجه ا بو ، عقدط املنظمة  لقاط عممل تدةةيية عاملية خرقليمية،  -59
ذلك  ين من  الل   وط توجيهية خمخةاط للتعلم اإللكرتخين، خ دةد وظم اإل الغ، مبا  كما أهنا تقدم التوجيهاط للةصد الوط

(، Calipseoاحتطة املو دد جلمع اليياانط، خالرباجمياط )االإلتيياانط ا اصة مبدخوة السلوق  ش   البيد الةشيد، خ
خمن  الل التكنولوجياط اال تكاةةة االإلتفامد من الشةاكاط القائمة )مامل وظام ةصد مواةم مباةد احتقاق(  عرب
  ش   أماد ةصد احتةصدد(. 1-4-14السجالط العاملية لألةصدد السمكية خمباةد احتقاق، خاملؤشة  )مامل

 متعدم اجلهاط املاحنة لسّد الفجواط جلهة القدةاط   وظم اإل با اط ا شامال  املنظمة  ةانجم   خ عاهلذا الغةض، خ  -60
 بوةد فعالة. خإلوف ةقوم  هاخاإلتخداماملؤشةاط ا اصة أبهداف التنمية املستدامة ةفع تقاةةة عن من الوطنية، خمتكني اليلدا  

هذا الربانمج مبساعدد اليلدا    ةصد التقدم احملةل    قيق مقاصد أهداف التنمية املستدامة املتبلة ابجلوع خاحتمن الغذائمل 
من  الل  سني الةصد ابالإلتنام ر  جومد أعلى خ ياانط تفبيلية. خإلوف ةعمد خالةةاعة املستدامة خرماةد املواةم ال ييعية، 
 خقا لية للمقاةوة  ول املؤشةاط ا اصة أبهداف التنمية املستدامة، مبا ةتيح هلا تبميم الشةكا  ر  خ ع خوشة  ياانط أكاة مشوال  

كذلك، إبمكا    مقاصد أهداف التنمية املستدامة.إلياإلاط خاإلرتاتيجياط خطنية فعالة خقائمة على احتملّة لالإلتجا ة ر 
التعاخ  مع املنظماط اإلقليمية إلماةد مباةد احتقاق خمع اتفاقية الي اة اإلقليمية أ  ةؤمي مخة ا أإلاإلي ا   تعةةة االتساق 
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 خقا لية املقاةوة على صعيد الُنهج اليت تعتمدها اليلدا  رلا  أطة الةصد خاإل الغ ا اصة هبا.
الت ّول احتلةق   منظمة احت ذةة خالةةاعة ةتيح للوكاالط، خاليلدا  خاجملتمعاط احمللية اليت تعتمد عليه تعةةة املعاةف خ  -61

من أجمل أتمني ختعظيم مسا ة وظم احت ذةة املائية   احتمن الغذائمل خالتغذةة، خاحتمناط  ،خاحتمخاط خاملماةإلاط احلالية خالناشئة
سوةد الكلفة خأهداف التنمية املستدامة. خمن  الل معم الت ّول ر  وظم  ذائية مائية أكاة كفا د، خمشوال ، الغذائية الب ية املي

أهداف التنمية هامة لتسةةع اإلجةا اط من أجمل  قيق مقاصد  خقدةد على البموم خاإلتدامة، ةشّكمل الت ّول احتلةق آلية  
 املستدامة.

ا أإلاإلية لي ةل ةشكمل السالم، خالدةيلوماإلية خالتعاخ  الدخيل شةخط   2022،9لعام خكما ةربله تقةةة التنمية املستدامة  -62
خما  عده. خمن الضةخةي خ ع   ة عاملية لتموةمل أهداف  2030على صعيد أهداف التنمية املستدامة ابجتاه عام  اتقدم  العامل 

 10التموةمل املخبص هلذا اهلدف على البعيد العاململا ر  املستوى املتدين من وظة   14التنمية املستدامة، خخباصة اهلدف 
 . 2030طييعته املتدا لة     ة عام  خر 
احتمة الذي  خألمة املناخ خالنةاعاط، 19-خقد فاقما احلةب اجلاةةة   أخكةاويا احتلمة اليت تسّييا هبا جائ ة كوفيد -63

خالوقوم. خإلوف تكو  الضغوطاط التضخمية اليت تفاقما  فعمل احلةب همل احتقوى خاحتقدد  حت ذةةاتكاليف اةتفاع أفضى ر  
ا ا كيم  ، خقد شهد العدةد منها ابلفعمل اةتفاع  ليلدا  املنخفضة الد مل اليت تعتمد على اإلتمام احت ذةةخاعلى اليلدا  النامية 

، خإلوف 2030التقدم احملةل   رطاة   ة عام    مد لت قيق الفقة خاوعدام احتمن الغذائمل. خهذا إلوف ةرتق تداعياطٍ   
 ةت ّلب مضاعفة اجلهوم الدخلية لدعم التعا  ال وةمل احتجمل، خالعامل خاملستدام.

 

                                                      
9  SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT (unsdsn.org) 2022 

النامية خقاعدد  ( احملي اط املستدامة للجميع: تسخم منافع اقتباماط احملي اط املستدامة لليلدا 2020منظمة التعاخ  خالتنمية   امليدا  االقتبامي )  10
https://sdgfunders.org/sdgs/goal/life-  اليياانط منظمة التعاخ  خالتنمية   امليدا  االقتبامي ا اصة مبمّويل أهداف التنمية املستدامة على املوقع:
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