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

      

 موجز

تقدم هذه الوثيقة حملًة عامة عن إجنازات منظمة األغذية والزراعة يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 
ومنظورًا عن عمل املنظمة يف قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية خالل الفرتة  2021-2020السنتني  فرتة يف

: 2023-2022وموضوعه لفرتة السنتني  2031-2022للفرتة  االسرتاتيجي للمنظمة، يف سياق اإلطار 2023-2022
وابإلضافة إىل ذلك، يتم عرض التطورات واالجتاهات العاملية  .حتويل النظم الزراعية والغذائية: من االسرتاتيجية إىل العمل

 .املائية عمل املنظمة يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء اليت حيتمل أن تؤثر يف

عن متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن جلنة مصايد األمساك يف دورهتا الرابعة  معلوماتمبا يلي:  ةقيمل الوثوتك  
تقرير الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصايد األمساك )الوثيقة وكذلك  (COFI/2022/SBD.1)الوثيقة  والثالثني

COFI/2022/Inf.6)، لإلحاطةان املتاح. 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة

 :القيام مبا يلي إن اللجنة مدعوة إىل

 يف جماالت األولوية الرباجمية الروابط مع إجنازات املنظمة يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية و  استعراض
 ؛يهاتعليقات علالإبداء ، و 2031-2022اإلطار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة للفرتة 

  املشورة بشأن التطورات واالجتاهات العاملية والقطاعية احملددة؛  إسداءو 
  األولوايت الرئيسية لعمل املنظمة يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف سياق  بشأنتوجيهات ال إعطاءو

  التحو ل األزرق.

http://www.fao.org/
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 الوثيقة إىل: ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه

 Manuel Barangeالسي د 
 تربية األحياء املائية يف منظمة األغذية والزراعةو  شعبة مصايد األمساك مدير

  fao.orgManuel.Barange@الربيد اإللكرتوين: 

  

mailto:Piero.Mannini@fao.org
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 ةمقدم -أواًل 
الذي يوج ه جممل عمل  20311-2022اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  أقر  مؤمتر املنظمة يف دورته الثانية واألربعني -1

وتتمث ل السردية االسرتاتيجية اليت توج ه اإلطار  2023.2-2022وافق على اعتمادات امليزانية لفرتة السنتني و  -املنظمة
من خالل التحو ل إىل نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة  2030م خطة عام يف دع 2031-2022االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة 

من دون ترك أي أحد  ،إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل ومشواًل وقدرة على الصمود واستدامة من أجل
 خلف الركب.

املنظمة اإلطار االسرتاتيجي من خالل عشرين جمااًل من جماالت األولوية الرباجمية اليت توضح امليزة النسبية  وستنف ذ -2
وجماالت األولوية  األربع األفضليات (. وإن1املواضيعية والفنية اليت تتمتع هبا املنظمة وقدرهتا على حتقيق النتائج )أُنظر امللحق 

جمال األولوية  ةهداف التنمية املستدامة. وتتوىل  شعبة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية للمنظمالرباجمية العشرين مرس خة يف أ
حصول صغار (، وتشارك يف قيادة جمال األولوية الرباجمية بشأن اخلاص إبنتاج أفضل 2اجملال ) التحو ل األزرق بشأنالرباجمية 

اخلاص  4اجملال ) الفاقد واملهدر من األغذيةن واحلد  م( اخلاص إبنتاج أفضل 4اجملال ) املنتجني على حنو منصف على املوارد
ن يف جماالت األولوية الرباجمية هذه، يُقد م الدعم الفين ويف حني أن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية ابرزات(. بتغذية أفضل

شاماًل ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف اإلطار ا للقطاع يف جماالت األولوية الرباجمية العشرين، مبا يضمن حضورً 
 االسرتاتيجي برم ته.

خدم املنظمة هنًجا منظًَّما، مع مراعاة أبعاد التنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية ومعاجلة املقايضات ذات توستس -3
جماالت األولوية الرباجمية  ضطلعوت، 2030 العمل على املستوى القطري يف صلب الطبيعة التحو لية خلطة عام ويقع الصلة.

 دور املسار املؤدي إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة مبا يتماشى مع األولوايت الوطنية.ب

وهي التكنولوجيا واالبتكار والبياانت والعناصر املكم لة )احلوكمة ورأس املال  العوامل املسر عة املشرتكة األربعة، وتقوم -4
واملؤسسات(، برتكيز اجلهود يف مجيع التدخالت الرباجمية للمنظمة من أجل التعجيل يف إحراز التقدم وتعظيم البشري 

املواضيع  املسامهة يف بلوغ أهداف التنمية املستدامة مع التقليل يف الوقت نفسه من املقايضات إىل أدىن حد . وإن فرص
إلدماج مرس خة يف جممل عمل املنظمة لتفعيل مبدأ عدم ترك أي أحد خلف اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني والشباب وا الشاملة
 الركب.

حبيث يعكس اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة 3شعبة مصايد األمساك وتربية األحياء املائيةومبوازاة ذلك، تغّي  هيكل  -5
تم إطالق موقع شبكي أُعيد تصميمه ليعكس بشكل أفضل عمل الشعبة، ويسه ل الوصول يوجماالت األولوية الرباجمية. كما س

 لتظهر فيه هذه التغيّيات. 2022إىل بياانت وأدوات ذات الصلة، يف عام 

، شهدت املنظمة تغيّيات حتو لية عميقة 2019شو دونيو مهامه يف أغسطس/آب دكتور تويل املدير العام ال ومنذ -6
واعتمدت املنظمة هيكاًل تنظيميًّا منوذجيًّا ومراًن تواجهها.  اليتلضمان أن تفي املنظمة ابلغرض هبدف التصد ي للتحدايت 

بني  من ويربزق على أهداف التنمية املستدامة. يتيح إمكانية التعاون األمثل بني القطاعات ويرمي إىل الرتكيز بشكل أقوى ومنس  
التغيّيات اجلديدة اليت مت  إدخاهلا: املكتب اجلديد لالبتكار لتوحيد وتعزيز روح املبادرة اليت تتمتع هبا املنظمة، ومكتب الدول 

                                                                            
 www.fao.org/3/ne577ar/ne577ar.pdfمتاح على املوقع  C 2021/7 ، الوثيقة 2031-2022اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة   1
 www.fao.org/3/ng170ar/ng170ar.pdf، متاح على املوقع C 2021/REP تقرير مؤمتر املنظمة، الوثيقة  2
3  /aquaculture/ar-https://www.fao.org/fishery 

https://www.fao.org/fishery-aquaculture/ar
https://www.fao.org/fishery-aquaculture/ar
https://www.fao.org/3/ne577ar/ne577ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng170ar/ng170ar.pdf
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ية االحتياجات اخلاصة للشعوب للحرص على تلب 4اجلزرية الصغّية النامية والبلدان األقل  منًوا والبلدان النامية غّي الساحلية
 2030والبلدان الضعيفة؛ واملكتب اجلديد ألهداف التنمية املستدامة الذي ينس ق اخنراط املنظمة يف متابعة خطة عام 

واستعراضها؛ واملنصب اجلديد لرئيس العلماء الذي أُنشئ يف املنظمة لغرض ضمان متانة الُنهج العلمية واالبتكارات يف عمل 
 واتساع نطاقها واستقالليتها.املنظمة 

 

إطار مع عملية  بشكل كامل خططها على املستوى القطريمبواءمة املنظمة  قامت ،2021-2020الفرتة  خاللو  -7
منظومة األمم املتحدة اإلمنائية لدعم امللكية القطرية  وابلتايل البناء على جهود، األمم املتحدة للتعاون من أجل التنمية املستدامة

وتساهم العملية على املستوى القطري  .مجاعي ومعاجلة األولوايت والثغرات يف أهداف التنمية املستدامة الوطنيةبشكل 
، وابلتايل ضمان أن تكون الشواغل األمم املتحدة للتعاون من أجل التنمية املستدامةاملنظمة أيًضا يف حتديد صياغة إطار  يف

وحتظى ابألولوية يف واثئق  ،هداف التنمية املستدامة املتصلة هبا مدجمة على حنٍو جيدوأ ةوالغذائي ةبشأن حتويل النظم الزراعي
 .التخطيط املشرتكة لألمم املتحدة

 عدد من االسرتاتيجيات، تعظيم األثر على املستوى القطري من خاللستواصل املنظمة  ،2022-2023ويف الفرتة  -8
، لمنظمةلاسرتاتيجيتني جديدتني  ، يف دروته السبعني بعد املائة،جملس املنظمة . وأقر  رئيسيةالؤسسية املواإلجراءات بادرات وامل

. 2031-2022تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة ل ادعمً وذلك  ،بتغّي  املناخخاصة لعلوم واالبتكار والثانية لاألوىل 
وسوف  5من أجل توجيه عملية تنفيذ االسرتاتيجية. لعلوم واالبتكارلكما ُوضع إطار عمل عاملي لتنفيذ اسرتاتيجية املنظمة 

يوج ه إطار العمل العاملي إعداد خطط العمل اإلقليمية، استجابًة إىل الدعوة املوج هة من املؤمترات اإلقليمية ملراعاة الظروف 
 واالختالفات احمللية، والوطنية واإلقليمية.

وهي مبادرة أطلقتها املنظمة ا بيد، خالل مبادرة العمل يدً  وستواصل املنظمة تعظيم األثر على املستوى القطري من -9
وتقوم على األدل ة وتقودها البلدان وتعود ملكيتها هلا، وسوف تستمر يف تيسّي منتدى األغذية العاملي، وهي شبكة عاملية من 

 الشركاء مستقلة يقودها الشباب.

قدرة سبل العيش تعزيز إىل جانب  19-كوفيدلتخفيف من حدة اآلاثر املباشرة جلائحة  اوستواصل املنظمة  -10
الصمود على املدى الطويل، والتحرك حنو التعايف األخضر، وحتويل النظم الزراعية والغذائية من خالل برانمج االستجابة  على

اليت  لغذائيةقمة األمم املتحدة للنظم اويف إطار متابعة  .التحالف من أجل الغذاءبدعٍم من  والتعايف منها 19-جلائحة كوفيد
يق لتحويل النظم الزراعية والغذائية العاملية، كل ف ر ، اليت مته د الط2021يف عام  عقدت خالل اجلمعية العامة لألمم املتحدة

 يابة عن منظومة األمم املتحدة.، ابلنتابعةاملنشطة ألتنسيق ركز المنظمة ابستضافة أمني عام األمم املتحدة امل
 

لفرتة السنتني مصايد األمساك وتربية األحياء املائية  جمايلجنازات يف اإلهذه الوثيقة أواًل حملة عامة موجزة عن  توف رو  -11
 األربع األفضلياتيف سياق  هم التطورات العاملية والتطورات واالجتاهات اخلاصة ابلقطاعات،أمث تعرض . 2020-2021

مصايد  جمايليف اليت ستؤثر على عمل املنظمة املستقبلي و  املستدامة املتصلة هبا،إلقاء الضوء على مقاصد أهداف التنمية  مع
مصايد األمساك وتربية  جمايلاألمساك وتربية األحياء املائية. ويشّي القسم األخّي إىل اجملاالت ذات األولوية لعمل املنظمة يف 

                                                                            
 الصغّية النامية؛ والبلدان األقل  منًوا؛ والبلدان النامية غّي الساحليةالدول اجلزرية   4
 (2025-2022)لعلوم واالبتكار ل. إطار العمل العاملي السرتاتيجية املنظمة COAG/2022/xxالوثيقة   5
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وما بعدها، يف سياق السردية االسرتاتيجية للمنظمة وخارطة الطريق للوصول  2023-2022األحياء املائية خالل الفرتة 
 التحو ل األزرق. إىل

وجلنة مصايد األمساك مدعوة إىل إبداء التعليقات على مضمون هذه الوثيقة، وخباصة توفّي التوجيهات  -12
، واخلطة املتوسطة 2031-2022ة للفرتة ا مع اإلطار االسرتاتيجي للمنظماألولوايت الفنية للعمل املستقبلي، متشيً  بشأن

 وجماالت األولوية الرباجمية. 2025-2022األجل 

 إجنازات عمل املنظمة يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية -اثنًيا
 2020-2021يف الفرتة 

 طرق العمل واألساليب والربامج اجلديدة يف املنظمة
ابالستناد إىل حتسني النهج الرباجمي. وهذا يشمل نظرية التغيّي  ةاملرونة والكفاءحنو مزيد من املنظمة  حتو لتلقد  -13

ومسارات النتائج القائمة يف جماالت األولوية الرباجمية العشرين، وابلنسبة إىل النظم الغذائية املائية، إعادة هيكلة شعبة مصايد 
التحو ل األزرق. وهذه التغيّيات، اليت أظهرت نتائجها ابلفعل  بشأنجمال األولوية الرباجمية  األمساك وتربية األحياء املائية وإقامة

، تسخ ر املزيد من األصول املالية والفنية لتحقيق آاثر يف األجلني القصّي والطويل مبا يضمن استدامة 2021-2020يف الفرتة 
 املنظمة على حتقيق أهداف التنمية املستدامة.النظم الغذائية املائية يف األجل الطويل، ويساعد أعضاء 

، ظهرت ابلفعل 2023-2022ويف حني سوف يتجل ى األثر الكامل لطرق العمل اجلديدة يف املنظمة يف فرتة السنتني  14-
بعض اإلجنازات امللحوظة يف فرتة السنتني املاضية. ويلخ ص هذا القسم ما حق قه كل من املنظمة، وأعضائها وشركائها 

ابجتاه حتويل النظم الغذائية املائية. فيبقى االستخدام  2021-2020نتائج يف العمل املعياري وامليداين املهم يف الفرتة  نم
املستدام للموارد املائية احلي ة وتطوير تربية األحياء املائية عنصرين رئيسيني ابلنسبة إىل املنظمة، كما يظهر ذلك يف مسامهتهما 

 . 2031-2022املتوقعة يف جماالت األولوية الرباجمية ضمن اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة 

وتواصل املنظمة دعم البلدان يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل انتقال عاملي إىل قطاع مستدام ملصايد  15-
من أهداف التنمية  14ا، يقع أربعًة منها ضمن اهلدف مؤشرً  21 ـاألمساك وتربية األحياء املائية. فاملنظمة هي الوكالة الراعية ل

م املرضي د  (. كما أن اإلجنازات املشار إليها أدانه تعكس التق1-ب-14و 14-7-1و 14-6-1و 14-4-1املستدامة )
من أهداف التنمية  10و 2، و1، ويف زايدة املسامهة املباشرة لألغذية املائية يف األهداف 14حتقيق مقاصد اهلدف  يف

 املستدامة. 

يف املائة  65مصايد األمساك وتربية األحياء املائية ) يف جمايلا مشروعً  207ا هلذه اجلهود، قامت املنظمة بتنفيذ ودعمً  16-
ألجهزة ليف املائة  24بني األقاليم و/ةعامليمن املشاريع اليف املائة  44مليون دوالر أمريكي )مع  542منها ميداين( مبيزانية بلغت 

هيئة مصايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي(، و  أمساك البحر األبيض املتوسط صايدمل العامة يئةاهليف  14املنشأة مبوجب املادة 
 السنة./يمليون دوالر أمريك 20.8إضافًة إىل ميزانية الُشَعب املنتظمة والبالغة 
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 اإلجنازات الرئيسية يف تربية األحياء املائية املستدامة

الرتكيز على زايدة القدرات، واملعرفة وتطبيق أفضل املمارسات لقد قد مت املنظمة الدعم على املستوايت كافة، مع  17-
. وتعز ز هذه التدابّي عملية تكثيف تربية األحياء املائية واتساع نطاقها، اليت تنهض ابلتنمية املستدامة لرتبية األحياء املائية

أهنا تقو ي سبل العيش، وترو ج لألمن الغذائي والتغذية وختف ض اآلاثر البيئية، األمر الذي يعز ز تقدم األعضاء ابجتاه  كما
 من أهداف التنمية املستدامة. 15و 14، و10، و9، و3، و2حتقيق األهداف 

الشؤون الريفية يف مجهورية الصني  ك، قامت منظمة األغذية والزراعة ووزارةوابالستجابة إىل طلب جلنة مصايد األمسا 18-
يف شنغهاي، ( 20ؤمتر العاملي عن تربية األحياء املائية خالل األلفية +)امل 6تربية األحياء املائيةعن املؤمتر العاملي الشعبية بتنظيم 

مندوب من أكثر  1 700وقد استقطب أكثر من 2021.7سبتمرب/أيلول  25إىل  22مجهورية الصني الشعبية يف الفرتة من 
قرير جمموعة متنوعة من أصحاب املصلحة. وختل لته عروٌض ومناقشات من استعراضات إقليمية ومواضيعية، وتو بلٍد  100 من

 8.ةتربية األحياء املائية من أجل األغذية والتنمية املستداماملشاركني بشأن  عاملي، وإعالن يوليفت

العاملية بشأن اخلطوط التوجيهية  الدورة التاسعة للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية املنظمة إبعدادوأوصت  -91
قامت املنظمة بعقد مشاورتني للخرباء وسبع حلقات عمل تشاورية إقليمية. وهلذا الغرض،  9.تربية األحياء املائية املستدامة

للجنة الفرعية إىل الدورة احلادية عشرة  11هلا بشأن تربية األحياء املستدامة والواثئق املرافقة 10التوجيهيةوُقد م مشروع اخلطوط 
 ا. ملناقشة األعضاء، وإبداء التعليقات عليها وتقدمي املشورة بشأن املضي قدمً  املختصة برتبية األحياء املائية

والزراعة على خطة العمل العاملية للموارد الوراثية املائية لألغذية ألغذية وصادقت الدورة العادية هليئة املوارد الوراثية ل 20-
وسوف تُنشر خطة  2021.12والزراعة، واعتمدها جملس املنظمة يف دورته الثامنة والستني بعد املائة يف ديسمرب/كانون األول 

. كما أن إطالق 2023مرفقًة أبنشطة حول النشر، وبناء القدرات والتنفيذ من املقرر أن تبدأ يف عام  2022العمل العاملية عام 
على البياانت لألنواع املستزرعة،  االسجل واملعلومات النموذجية األوىل عن نظام املوارد الوراثية املائية يوف ر إطار حوكمة قائمً 

 ثية املائية، واستخدامها املستدام وتنميتها. ويرمي إىل معاجلة مسألة صون املوارد الورا

مع األكادميية الصينية لعلوم مصايد األمساك.  الشراكة العاملية للنهوض برتبية األحياء املائية املستدامةوأطلقت املنظمة  21-
ومتثل هذه الشراكة منصًة تعاونية ملناقشة املسائل والتحدايت الرئيسية اليت يواجهها قطاع تربية األحياء املائية وتشجيع 

اكة العاملية للنهوض الشر االبتكارات العلمية والتكنولوجية. ومن خالل بناء الشراكات وتيسّي نقل املعرفة والتكنولوجيا، ترمي 
 إىل إطالق العنان ملسامهة تربية األحياء املائية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. برتبية األحياء املائية املستدامة

                                                                            
6  https://aquaculture2020.org 
 الواثئق ذات الصلة:   7

COFI:AQ/XI/2022/6; COFI:AQ/XI/2022/SBD.6; COFI:AQ/XI/2022/SBD.7-13; COFI:AQ/XI/2022/INF.15 
 )COFI:AQ/XI/2022/INF.15  /)https://aquaculture2020.org/declaration الوثيقة  8
ايرة املوقع الشبكي اخلاص ابخلطوط ميكن االطالع على املزيد من املعلومات عن اخلطوط التوجيهية بشأن تربية األحياء املائية املستدامة من خالل ز   9
(/action/gsa/en-www.fao.org/in) 

 COFI:AQ/XI/2022/2.1الوثيقة  10
 أُنظر الواثئق:   11

COFI:AQ/XI/2022/INF.9; COFI:AQ/XI/2022/INF.10; COFI:AQ/XI/2022/SBD.2; COFI:AQ/XI/2022/SBD.3 
، CL 168/REPمن الوثيقة  38والفقرة  Report-CGRFA، https://www.fao.org/3/nh331ar/nh331ar.pdf/18/21من الوثيقة  58أُنظر الفقرة   12

www.fao.org/3/nh512ar/nh512ar.pdf 

https://aquaculture2020.org/
http://www.fao.org/in-action/gsa/en/
https://www.fao.org/3/nh331ar/nh331ar.pdf
https://www.fao.org/3/nh331ar/nh331ar.pdf
http://www.fao.org/3/nh512ar/nh512ar.pdf
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وواصلت املنظمة تقدمي الدعم لألعضاء يف وضع السياسات واخلطط لتنمية تربية األحياء املائية، وتنفيذ الربامج  22-
انية. وقد رك زت املنظمة على أنشطة بناء القدرات املوجهة للمزارعني، مع الرتكيز على النساء والشباب، وموظفي واملشاريع امليد

اإلرشاد، واملسؤولني احلكوميني واملؤسسات املالية لتعزيز قدراهتم يف ممارسة تربية األحياء املائية كعمل جتاري لزايدة مسامهة 
للبلدان، واستحداث فرص العمل، واحلد  من الفقر واالقتصادات يف بيئة سليمة. ومشلت  القطاع يف األمن الغذائي والتغذوي

 والكامّيون، والكونغو، وموزامبيق.وغابون،  ،وتونس، وزامبيا ،ومجهورية الكونغو الدميوقراطية، وتركياالبلدان املستفيدة اجلزائر، 

مسار اإلدارة التدرجيي لتحسني األمن البيولوجي وعلى صعيد إدارة الصحة واألمن البيولوجي، ابشرت املنظمة تنفيذ  23-
اك يف دورهتا الرابعة والثالثني. وتشمل املعامل البارزة حوارين افرتاضيني: ، كما أوصت به جلنة مصايد األمسلرتبية األحياء املائية

 15إضافًة إىل عدد من املنشورات. ،14صحة مسك البلطي: إىل أين؟واحلوار حول  13األمساك والصحة البيطرية حولاحلوار 
وتقوم أربعة مشاريع حلساب األمانة وعدٌد من املشاريع الوطنية واألقاليمية ضمن برانمج التعاون التقين للمنظمة بتوفّي الدعم 

 16حول جوانب خمتلفة من إدارة الصحة واألمن البيولوجي يف بلدان عديدة.

 اإلجنازات الرئيسية يف مصايد األمساك املستدامة
املنظمة على زايدة القدرات، واملعرفة وتطبيق أفضل املمارسات اليت تضمن استدامة مصايد  رك ز الدعم املقد م من 24-

األمساك. كما رك زت هذه التدابّي على إدارة مصايد األمساك على مجيع املستوايت، وتنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد 
هذه اإلجنازات تقد م األعضاء حنو حتقيق األهداف  تز والصكوك املرتبطة هبا، وضمان قدرة سبل العيش على الصمود. وعز  

 من أهداف التنمية املستدامة. 15و 14، و10، و9، و8، و2و، 1

وتواصل املنظمة رفع التقارير عن حالة موارد مصايد األمساك، ويكشف الرصد الطويل األجل الذي تقوم به ألرصدة  25-
للتقرير عن حالة مصايد األمساك وتربية  2022ليه يف طبعة عام إاألمساك البحرية املقد رة عن صورة معقدة. وكما مت ت اإلشارة 

اخنفضت نسبة األرصدة السمكية )حسب العدد( املستغلة ضمن املستوايت املستدامة بيولوجًيا  17األحياء املائية يف العامل،
. إمنا 2017يف املائة منذ عام  1.2، ما مُيث ل اخنفاًضا بنسبة 2019يف املائة يف عام  64.6إىل  1974يف املائة يف عام  90من 

 .2017يف املائة عن عام  3.8، أي بتحس ن 2019عام إنزال املصيد  من يف املائة 82.5ا نسبة متثل األرصدة املستدامة بيولوجيً 

مصايد األمساك من أجل اإلدارة املستدامة ملصايد األمساك،  إزاءكما واصلت املنظمة تشجيع هنج النظام اإليكولوجي  26-
مصايد األمساك، إزاء برانمج اننسن لنهج النظام اإليكولوجي وعلى وجه اخلصوص من خالل مشاريع وبرامج مباشرة )مثاًل، 

أو غّيها من املبادرات الوطنية/الدولية. وأفضت هذه التجارب  األمساك يف البحر األبيض املتوسط( ومشاريع دعم إدارة مصايد
                                                                            

13 /VetDialogue-http://infofish.org/Fish  
14 http://infofish.org/tilapia/index.php  
 مسار اإلدارة التدرجيي لتحسني األمن البيولوجي لرتبية األحياء املائية:   15

; https://doi.org/10.4060/cb0582arhttp://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0560en 
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0745en; http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0582en 

 كتي بات االسرتاتيجية ملكافحة األمراض كجزء من التأهب حلاالت الطوارئ:
; https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb2119en/; https://www.fao.org/publications/card/en/c/CB7293EN/
/http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb1645en 

https://www.asianfisheriessociety.org/publication/archivedetails.php?id=volume- تربية األحياء املائية: يفمقاومة مضادات امليكروابت 

aquaculture&q=1-in-resistance-antimicrobial-understanding-issue-special-33 
 https://www.asianfisheriessociety.org/publication/abstract.php?id=1291واملقالة املتصلة ابلصحة املائية:  19-جائحة كوفيد

 ينيا(.وك وغاان، والفلبني، وفييت انم، وكولومبيا، ومالوي، وانميبيا، والبلدان احملاذية لبحّية فكتوراي )أوغندا وتنزانيا ،وزامبيا وإندونيسيا، أنغوال،  16
. حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل. حنو التحو ل األزرق. روما. منظمة األغذية والزراعة. 2022منظمة األغذية والزراعة   17

https://doi.org/10.4060/cc0461ar 

http://infofish.org/Fish-VetDialogue/
http://infofish.org/tilapia/index.php
http://infofish.org/tilapia/index.php
http://infofish.org/Fish-VetDialogue/
http://infofish.org/tilapia/index.php
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0560en
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0745en
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0582en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb2119en/
https://www.fao.org/publications/card/en/c/CB7293EN/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb1645en/
https://www.asianfisheriessociety.org/publication/archivedetails.php?id=volume-33-special-issue-understanding-antimicrobial-resistance-in-aquaculture&q=1
https://www.asianfisheriessociety.org/publication/archivedetails.php?id=volume-33-special-issue-understanding-antimicrobial-resistance-in-aquaculture&q=1
https://www.asianfisheriessociety.org/publication/archivedetails.php?id=volume-33-special-issue-understanding-antimicrobial-resistance-in-aquaculture&q=1
https://www.asianfisheriessociety.org/publication/abstract.php?id=1291
https://doi.org/10.4060/cc0461ar
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ا استعراضات نظمة أيضً إىل مستوايت متنوعة من النجاحات والتغيّيات يف ممارسات إدارة مصايد األمساك. واستكملت امل
كما أهنا تضع االستعراضات   19،البحر األبيض املتوسطو  18ألمريكا الالتينيةمصايد األمساك  إزاءهنج النظام اإليكولوجي 

جلنوب غرب احمليط اهلندي، وجنوب وشرق وسط احمليط األطلسي لتحديد الدروس املستخلصة واملمارسات اجليدة بشأن 
 مصايد األمساك اليت سوف تسرتشد هبا اجلهود املستقبلية لتنمية القدرات. إزاءهنج النظام اإليكولوجي 

على دعم تنفيذ هذا النهج وإدارة األرصدة  مصايد األمساك إزاءبرانمج اننسن لنهج النظام اإليكولوجي ورك ز  27-
ا مع مواصلة تطوير دورات إدارة مصايد األمساك أو إقامتها. وأعد  الربانمج أيضً  20بلدان أفريقية، 10السمكية املشرتكة يف 
بشباك اجلرف يف كوت ديفوار،  مصايد األمساك إزاءلنظام اإليكولوجي هنج ااحلطام البحري وخطط إدارة تدابّي للتخفيف من 

إعداد أدوات تقييم  مصايد األمساك إزاءبرانمج اننسن لنهج النظام اإليكولوجي وبنن وتوغو. ومشلت إجنازاٌت أخرى ضمن 
 إزاءهنج النظام اإليكولوجي أداة رصد تنفيذ ا يف احلاالت اليت تفتقر إىل البياانت واستخدام املؤشرات. كما ُوضعت أيضً 

تنفيذ هذا النهج. ويتم توسيع نطاق تنفيذ األداة إىل إقليم أفريقيا، والبحر الكارييب والبحر لرصد درجة  21مصايد األمساك
 األبيض املتوسط.

مصايد األمساك من خالل  إزاءأداة تشخيص لتنفيذ هنج النظام اإليكولوجي ُوضعت وابالستناد إىل عملية تشاورية،  -82
ا يف أفريقيا بلدً  30حلقات عمل إقليمية إلكرتونية مع ممثلني من  5كما ُأجريت سلسلة من   22،األطر السياساتية والقانونية

ا عن هنج النظام اإليكولوجي يف مصايد ا وطنيً ا قانونيً تقريرً  31ا وضع اللمسات األخّية على وجنوب شرق آسيا. ويتم حاليً 
23.مصايد األمساك إزاءام اإليكولوجي التشريع لنهج النظاألمساك ونشرها. ومبوازاة هذه األنشطة، أُعيد النظر يف الدراسة بشأن 

 

، 2022. وحىت مايو/أاير ملنع الصيد غّي القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليهوتواصلت اجلهود  -92
، مبا يف ذلك مخسة أطراف جديدة 2009لعام  بشأن التدابّي اليت تتخذها دولة امليناء املنظمة اتفاقا يف طرفً  71كان هناك 

الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصايد األمساك. وقد ُوضع الربانمج العاملي للمنظمة لدعم تنفيذ االتفاق بشأن التدابّي  يف
مليون دوالر  11من التمويل، مت  حشد  24مليون دوالر أمريكي 27. وتلق ى أكثر من 2017تتخذها دولة امليناء منذ عام  اليت

ا، مبا يف ذلك ست دول جديدة منذ انعقاد ا انميً بلدً  48 ـأمريكي منها خالل فرتة السنتني السابقة. وقدم الربانمج الدعم ل

                                                                            
18  Lecciones aprendidas de  -Defeo, O. y Vasconcellos, M. 2020. Transición hacia un enfoque ecosistémico de la pesca 

pesquerías de América del Sur. FAO Documento técnico de pesca y acuicultura No 668. Roma, FAO 
https://doi.org/10.4060/cb2229es 

19Transition towards an ecosystem approach to fisheries in the Mediterranean . Vasconcellos, M. and Ünal, V., eds. 2021 
Lessons learned through selected case studies. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 681. Rome, FAO  – Sea

g/10.4060/cb8268arhttps://doi.or 
 بنن، وكوت ديفوار، وتوغو، وتنزانيا، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا، وجنوب أفريقيا، وانميبيا وأنغوال. 20
 A tool to monitor  –Ecosystem approach to fisheries implementation monitoring tool. 2021منظمة األغذية والزراعة.  21

implementation of the ecosystem approach to fisheries (EAF) management. User manual. Rome. 
https://doi.org/10.4060/cb3669ar 

 A diagnostic tool for implementing an ecosystem approach to fisheries through policy and legal. 2021منظمة األغذية والزراعة.  22

frameworks. Rome https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb2945ar/ 
  An update of the 2011 legal  –Revisited  –Legislating for an ecosystem approach to fisheries.2021منظمة األغذية والزراعة.  23

study on the ecosystem approach to fisheries. FAO EAF-Nansen Programme Report No. 36. Rome 
 2022مارس/آذار   24

https://doi.org/10.4060/cb2229es
https://doi.org/10.4060/cb2229es
https://doi.org/10.4060/cb8268en
https://doi.org/10.4060/cb8268en
https://www.fao.org/3/cb3669en/cb3669en.pdf
https://www.fao.org/3/cb3669en/cb3669en.pdf
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb2945en/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb2945en/
https://www.fao.org/3/cb6750en/cb6750en.pdf
https://doi.org/10.4060/cb8268ar
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الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصايد األمساك، يف تنفيذ االتفاق بشأن التدابّي اليت تتخذها دولة امليناء. وقد ُنشر املزيد 
 25،26،27لتنمية القدرات واخلطوط التوجيهية منذ الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصايد األمساك.املواد  من

من أجل دعم تنفيذ االتفاق بشأن التدابّي  28املرحلة التجريبية للنظام العاملي لتبادل املعلوماتا وأطلقت املنظمة أيضً  -30
اليت تتخذها دولة امليناء، وأقامت مكتب مساعدة لدعم األطراف. ومن املتوقع أن تستمر هذه املرحلة التجريبية ومن املقر ر 

جمموعة العمل الفنية التابعة االتفاق بشأن التدابّي اليت تتخذها دولة امليناء واملعنية بتبادل أن ترفع التقارير عن التقدم احملرز إىل 
من أجل توفّي صورة شاملة  30العاملية لتنمية القدراتالبو ابة ا وأطلقت املنظمة أيضً  .2022يف أواخر عام  29املعلومات

 .الصيد غّي القانوين دون إبالغ ودون تنظيماألعضاء واألقاليم يف حتسني قدراهتا ملكافحة  البلدان املشاريع اليت تساعد عن

يف سياق األمن اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغّية احلجم وتواصلت االستفادة من  31-
مع الرتكيز غلى املستوى الوطين. وهذا مشل إعداد وتنفيذ خطط العمل الوطنية  31،32الغذائي والقضاء على الفقر وتنفيذها

لدعم تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية يف تنزانيا، وانميبيا، ومدغشقر، والسنغال ومالوي، فضاًل عن أنشطة متحورت حول 
ألمساك الصغّية النطاق يف مخسة بلدان أفريقية. واندرجت يف هذا اإلطار عملية رسم خرائط املنظمات متكني املرأة يف مصايد ا

 النسائية والدورات التدريبية اليت حُتدث حتو اًل يف املساواة بني الرجال والنساء.

تسليط الضوء على الصيد اخلفي: مسامهة مصايد األمساك الصغّية النطاق "بعنوان وتربز من بني اإلجنازات دراسة  -32
أجرهتا املنظمة مع جامعة ديوك واملركز العاملي لألمساك. ومشلت االستنتاجات الرئيسية تقديرات  33"نمية املستدامةيف حتقيق الت

دراسة حالة  58جديدة للمسامهات العاملية ملصايد األمساك الصغّية النطاق. وقد استندت إىل البياانت اجملم عة من 
ُعقدت  34ندوة إلكرتونيةشخص  500وخبّي. وقد حضر  ابحث 800ثر من أكوإقليمية، ومن مسامهات  قطرية

 . 2022وألقت الضوء على االستنتاجات الرئيسية. وسوف تُنشر الدراسة الكاملة يف عام  2021نوفمرب/تشرين الثاين  يف

ا يف املائة من مصايد األمساك الصغّية النطاق. وأطلقت املنظمة عددً  30ومتثل مصايد األمساك الداخلية أكثر من  33-
لنظم ومنهجيات مجع البياانت ت توجيهات من الدراسات بشأن مصايد األمساك الداخلية يف بلدان وأقاليم حمددة، وأعد  

                                                                            
 .Checklists and technical guidelines to combat illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. 2021منظمة األغذية والزراعة.   25

Volume I: a consolidated checklist of coastal, flag and port State responsibilities to combat illegal, unreported and unregulated 
(IUU) fishing. Rome. https://doi.org/10.4060/cb5992ar 

 .Checklists and technical guidelines to combat illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. 2021منظمة األغذية والزراعة.   26

Volume II: a legal checklist of the main duties and responsibilities of coastal, flag and port States, and internationally agreed 
market-related measures to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. Rome 

https://doi.org/10.4060/cb6186ar 
 A guide for national authorities.  –Understanding and implementing catch documentation schemes. 2022منظمة األغذية والزراعة.   27

FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries No. 14. Rome. https://doi.org/10.4060/cb8243ar 
28 /tail/en/c/1403823events/de-measures/news-state-https://www.fao.org/port  
29 /groups/ar-working-measures/meetings/technical-state-https://www.fao.org/port  
30 /development/ar-fishing/capacity-https://www.fao.org/iuu  
جم يف سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر. اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغّية احل. 2015منظمة األغذية والزراعة.  31

 https://www.fao.org/documents/card/en/c/I4356ARروما. 
Rome. SSF Guidelines uptake and influence: A pathway to impact . 2021منظمة األغذية والزراعة.  32

https://www.fao.org/publications/card/en/c/CB7657EN/ 
33 fisheries/ihh/en-scale-small-guidelines-https://www.fao.org/voluntary  
34 /https://www.fao.org/webcast/home/en/item/5322/icode  

https://www.fao.org/port-state-measures/news-events/detail/en/c/1403823/
https://www.fao.org/port-state-measures/news-events/detail/en/c/1403823/
https://www.fao.org/port-state-measures/meetings/technical-working-groups/en/
https://www.fao.org/port-state-measures/meetings/technical-working-groups/en/
https://www.fao.org/port-state-measures/meetings/technical-working-groups/en/
https://www.fao.org/iuu-fishing/capacity-development/en/
https://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/ihh/en/#:~:text=Illuminating%20Hidden%20Harvests%20is%20a,to%20inform%20policy%20and%20practice.
https://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/ihh/en/#:~:text=Illuminating%20Hidden%20Harvests%20is%20a,to%20inform%20policy%20and%20practice.
https://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/ihh/en/#:~:text=Illuminating%20Hidden%20Harvests%20is%20a,to%20inform%20policy%20and%20practice.
https://www.fao.org/webcast/home/en/item/5322/icode/
https://www.fao.org/webcast/home/en/item/5322/icode/
https://www.fao.org/inland-fisheries/resources/detail/en/c/1296834/
https://www.fao.org/inland-fisheries/resources/detail/en/c/1296834/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/I4356AR
https://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/ihh/en
https://www.fao.org/webcast/home/en/item/5322/icode
https://www.fao.org/webcast/home/en/item/5322/icode
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وقد مت املنظمة الدعم لبلدان عديدة يف تنفيذ املشاريع، وإعداد االسرتاتيجيات، ونظم  35.ملصايد األمساك الداخلية يف أورواب
 36مجع البياانت واملعلومات وبناء القدرات ملصايد األمساك الداخلية.

الالئق، شج عت املنظمة احلوار بني كياانت احلكومة الوطنية واملنظمات،  ويف جمال احلماية االجتماعية والعمل 34-
وقد مت الدعم لتصميم أو تنقيح السياسات الوطنية، وتوسيع نطاق برامج احلماية االجتماعية ليشمل قطاع مصايد األمساك، 

االجتماعية واالقتصادية والبيئية  وزايدة قاعدة األدل ة بشأن دور احلماية االجتماعية والعمل الالئق يف حتسني الظروف
أتيت  القطاع، وعز زت الوعي إزاء أمهية القضاء على عمل األطفال، وهي أت مساحات عمل لتصميم اإلجراءات والبدائل اليت يف

 .وكولومبيا ابراغواي وتونسبفائدة لصيادي األمساك والعاملني يف جمال صيد األمساك يف 

أسطوالً  103مبا يف ذلك  37،لألداء الفين واالقتصادي ألساطيل الصيد الرئيسية يف العاملا وأجرت املنظمة تقييمً  -53
الصناعية وعمليات الصيد دولة صيد رئيسية، وخلصت إىل أن االستثمارات يف سفن الصيد )شبه(  20)شبه( صناعي من 

كذلك، ُوضعت أداة لتقييم   .عموًما، وأن الصيد الطبيعي البحري ال يزال يعترب نشاطًا اقتصاداًي جمداًي من الناحية املاليةمرحبة 
 األمساك البنية التحتية ملصايد األمساك، ابلشراكة مع البنك الدويل والشبكة العاملية من أجل دعم قدرات صغار صيادي

 38،39مصايد األمساك الصغّية النطاق(الوصول إىل خدمات مالية )شبكة  يف

سفينة صيد  45 000أن  202240االستعراض العاملي لتأمني مصايد األمساك الطبيعية وتربية األحياء املائية لعام وبني   -63
يف املائة من سفن الصيد تعمل من دون أتمني. كذلك، نُظ مت  95يف العامل مشمولة يف أتمني هياكل السفن البحرية إمنا 

يف البحر الكارييب، والشرق األدىن  41السالمة يف صناعة الصيد، مع الرتكيز على صغار صيادي األمساكدورة تدريبية بشأن 
 200ضم ت أكثر من  42قاعدة بياانت إلكرتونية لتصميم سفن الصيدكما نشرت املنظمة ومشال أفريقيا وجزر احمليط اهلادئ.  

تصميم لسفن الصيد من أجل تزويد مهندسي السفن وبناة القوارب أبمثلة عن تصميم السفن الستخدامها، ونسخها 
 وتعديلها، ولزايدة سالمة السفن الصغّية احلجم.

 اإلجنازات الرئيسية يف جمال التجارة املستدامة وسالسل القيمة

على حتسني سالسل القيمة، واحلد  من الفاقد واملهدر من األغذية، قد مت املنظمة الدعم للرتكيز على املستوايت كافة  37-
فهذه التدابّي تبين التجارة املستدامة وسالسل القيمة، كما أهنا تعز ز سبل وحتسني التجارة وظروف السوق.  وتعزيز سبل العيش

غذية وتوافرها، وابلتايل توط د التقدم الذي حيرزه األعضاء ألالعيش، وتنهض ابألمن الغذائي والتغذية وتضمن احلصول على ا
 . 17و 14، و12، و10، و9، و3، و2، و1لتحقيق األهداف 

وواصلت املنظمة تسليط الضوء على أمهية األغذية املائية ابلنسبة إىل التغذية واألمن الغذائي. وتشمل املعامل البارزة  -38
دور األغذية املائية يف األمناط الغذائية الصحية  حول وثيقة مناقشة صادرة عن هيئة األمم املتحدة للتغذية

                                                                            
35 ://doi.org/10.4060/ca7993httpsVehanen, T.; et al. 2020. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 649.   
 جنوب السودان، وتنزانيا، وموريتانيا، وغوايان والبلقان  36
37  https://doi.org/10.4060/cb4900en. Van Anrooy, R., et al. 2021. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 654 
38 /network-https://www.rfilc.org/event_organizer/cafissf  
39 /388253191-network-ssf-https://www.linkedin.com/in/cafi  
40 https://doi.org/10.4060/cb9491en. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 682. Van Anrooy, R., et al. 2022  
41 /safety/ar-https://www.fao.org/fishing  
42  https://www.fao.org/fishery/en/collection/vesseldesign 

https://www.fao.org/inland-fisheries/resources/detail/en/c/1296834/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb4900en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb4900en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb9491en/
https://www.fao.org/fishing-safety/ar/
https://www.fao.org/fishing-safety/ar/
https://www.fao.org/fishery/en/collection/vesseldesign
https://www.fao.org/fishery/en/collection/vesseldesign
https://www.unnutrition.org/wp-content/uploads/FINAL-UN-Nutrition-Aquatic-foods-Paper_EN_.pdf
https://doi.org/10.4060/ca7993
https://doi.org/10.4060/cb4900en
https://www.rfilc.org/event_organizer/cafissf-network/
https://www.linkedin.com/in/cafi-ssf-network-388253191/
https://doi.org/10.4060/cb9491en
https://www.fao.org/fishing-safety/ar/
https://www.fao.org/fishery/en/collection/vesseldesign
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كذلك، قامت املنظمة ابلنظر مع شركائها 44.األمساك احمللية يف برامج التغذية املدرسيةا مفص اًل عن واستعراضً  43،املستدامة
إمكانيات األغذية املائية يف احلد  من و  46،تركيبة املغذايت يف أنواع األمساك احملليةو  45،دور األغذية املائية يف النظم الغذائيةيف 

 47.التغذية جبميع أشكاهلا، ابالستناد إىل السيناريوهات التحوليةانعدام األمن الغذائي والتغذوي والتصدي لسوء 

وأم ا على صعيد التجارة الدولية واألسواق، فقد تعاونت املنظمة مع مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(  39-
، ومع منظمة اجلمارك العاملية لوضع من أهداف التنمية املستدامة 14لدعم البلدان يف اجلوانب املتصلة ابلتجارة يف اهلدف 

مشرتكة وحمددة هبدف تبسيط عملية تصنيف منتجات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف التجارة الدولية،  منشورة
وتربية بيق اإلطار الدويل املتصل ابلتجارة يف منتجات مصايد األمساك طمنظمة التجارة العاملية لبناء القدرات يف جمال ت ومع

 األحياء املائية.

بوضع منشورات جديدة وأدوات  48املتعدد اجلهات املاحنة النظام احلاسويب ملعلومات تسويق األمساك مشروعواستمر  -40
يف أسواق مصايد األمساك وتربية األحياء املائية والتجارة هبا. وهذا يشمل املعلومات  إلكرتونية للحد من عدم تناسق املعلومات

ومنظمة  ونشرت منظمة األغذية والزراعة. فيةيالتعر عن أسعار األمساك، ومالمح السوق، وتدفقات التجارة والتدابّي غّي 
 49لتيسّي عملية تصنيف املنتجات الغذائية املائية.اجلمارك العاملية مدو انت النظام املنس ق لألمساك واملنتجات السمكية 

املمارسات احمللية والوطنية املضيفة للقيمة، وضعت املنظمة جمموعة من تقارير البحث، وأدل ة وكتي بات وهبدف تعزيز  41-
تتب ع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، وإصدار الشهادات، واملؤشرات اجلغرافية،  إمكانيةللممارسات اجليدة بشأن 

 عزيز استدامة مصايد األمساكت مشروع وتكنولوجيات املناولة ما بعد احلصاد، وتطوير املشتقات واملوانئ الزرقاء. كما وضع 
حتليالً لسلسلة القيمة وخطة عمل خلمسة بلدان، 50وتربية األحياء املائية يف جمموعة دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ

ا آخر، مبا يف ذلك اببوا غينيا اجلديدة، وبرابدوس، وكّييبايت، وتركيا، يف مشاريع تشمل اثين عشر بلدً وطُب قت منهجيته 
 وإيطاليا، وتونس، ولبنان، وسانت لوسيا وأوزبكستان. 

ويف جمال الفاقد واملهدر من األغذية، نشرت املنظمة جمموعًة من املوارد املعرفية بشأن احلد  من الفاقد واملهدر  42-
ا للمعرفة، ومنهجية لتقييم الفاقد واملهدر من األغذية ا عامليً مبا يف ذلك مركزً  51لسمكية،األغذية يف سالسل القيمة ا من

 ا متعدد األبعاد للحد  من الفاقد واملهدر من األغذية يف سري النكا، وكولومبيا وتنزانيا.واملساواة بني اجلنسني. كما نف ذت هنجً 

                                                                            
foods-Aquatic-Nutrition-UN-content/uploads/FINAL-https://www.unnutrition.org/wp-  .2021هيئة األمم املتحدة للتغذية.   43

Paper_EN_.pdf 
44  (9), 208010 ,2021 FoodsAhern, M.B. et al.  .https://doi.org/10.3390/foods10092080 ;  
45  53–34Fish and Fisheries, 23, ). 2022(. Simmance, F. A., et al .https://doi.org/10.1111/faf.12597 
46  .ten A, (2020). Foods. 2020 May 14; 9(5):629Moxness Reks .https://doi.org/10.3390/foods9050629 
47  .320 (2021)–315 pages 598, volume NatureGolden, C.D. et al.  . 1.pdf-03917-021-https://www.nature.com/articles/s41586 
48//enhome-action/globefish/globefish-https://www.fao.org/in  
 .2017النظام املنس ق. التسميات. طبعة  .مدوانت النظام املنسق لألمساك واملنتجات السمكية. 2021منظمة األغذية والزراعة ومنظمة اجلمارك العاملية.   49
50 /acp/en-4-action/fish-https://www.fao.org/in  
51 chains/resources/ar-value-fish-in-https://www.fao.org/flw  

https://www.unnutrition.org/wp-content/uploads/FINAL-UN-Nutrition-Aquatic-foods-Paper_EN_.pdf
https://www.mdpi.com/2304-8158/10/9/2080
https://www.mdpi.com/2304-8158/10/9/2080
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/faf.12597?af=R
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/faf.12597?af=R
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32422957/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32422957/
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03917-1.pdf
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03917-1.pdf
https://www.fao.org/in-action/globefish/globefish-home/en/
https://www.fao.org/in-action/fish-4-acp/en/
https://www.fao.org/in-action/fish-4-acp/en/
https://www.unnutrition.org/wp-content/uploads/FINAL-UN-Nutrition-Aquatic-foods-Paper_EN_.pdf
https://www.unnutrition.org/wp-content/uploads/FINAL-UN-Nutrition-Aquatic-foods-Paper_EN_.pdf
https://www.unnutrition.org/wp-content/uploads/FINAL-UN-Nutrition-Aquatic-foods-Paper_EN_.pdf
https://doi.org/10.3390/foods10092080
https://doi.org/10.1111/faf.12597
https://doi.org/10.3390/foods9050629
https://www.nature.com/
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03917-1.pdf
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03917-1.pdf
https://www.fao.org/in-action/globefish/globefish-home/en/
https://www.fao.org/in-action/fish-4-acp/en/
https://www.fao.org/flw-in-fish-value-chains/resources/ar
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السموم احليوية وابلنسبة إىل سالمة األغذية، مشلت اإلجنازات الرئيسية إعداد التوجيهات لتنفيذ برامج رصد  43-
مساك وتربية األحياء إشعارات استّياد منتجات مصايد األفضالً عن 54،إصحاح الرخوايت ثنائية الصماماتوبرامج  52،53املائية
 56.إحصائيات األمساكيف 55املائية

 اإلجنازات الرئيسية يف اجملاالت املواضيعية املشرتكة يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية
إلحصائيات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، وواصلت خالل منظمة األغذية والزراعة هي اجلهة املزو دة العاملية  44-

فرتة السنتني مجع البياانت عن جوانب مثل إنتاج مصايد األمساك الطبيعية وتربية األحياء املائية، وإنتاج السلع السمكية 
الظاهر. واستمرت املنظمة  األساسية والتجارة هبا، وصيادي األمساك ومستزرعي األمساك، وسفن الصيد واستهالك األمساك

عضاء يف مجع البياانت عن مصايد األمساك وتربية األحياء ألا يف توفّي املعرفة املشرتكة بني التخصصات وتعزيز قدرات اأيضً 
املائية من خالل توفّي املعايّي، واخلطوط التوجيهية، واألدوات، واخلربة والتدريبات بشأن إحصائيات مصايد األمساك وتربية 

عمل جمموعة العمل املعنية بتنسيق اإلحصاءات اخلاصة حياء املائية ونظم املعلومات اخلاصة هبا، مبا يف ذلك من خالل األ
 واليت تؤدي املنظمة دور أمانتها. 57يف الفرتة بني الدورات، مبصايد األمساك

التوقعات املتعلقة ابألمساك يف األجل املتوسط  صدرتوابلتعاون مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،  45-
 58التوقعات الزراعية املشرتكة بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعةيف املشمولة 

ك للبياانت بشأن فرص العمل يف مصايد األمساك وتربية اجلمع املشرت أن ، فضاًل عن 2022و 2021، و2020السنوات  يف
  جاٍر. املائيةحياء ألا

حلقات من أهداف التنمية املستدامة، نظ مت املنظمة سلسلة من  4-14ا لعملية رفع التقارير عن اهلدف ودعمً  -64
 لكرتونية.إومنصة 60دورة للتعل م اإللكرتوينا، و بلدً  111مشارك من  700حضرها أكثر من  59عمل تدريبية إلكرتونية إقليمية

حياء املائية يف ستة عشر ألوعلى املستوى الوطين، قامت املنظمة ببناء القدرات اإلحصائية بشأن مصايد األمساك وتربية ا
يف ثالثة بلدان من منطقة  Calipseo ات ونظم معلومات إدارية عن مصايد األمساكئيإحصاكما أهنا أجنزت ونشرت   61ا.بلدً 

 البحر الكارييب.

                                                                            
 sequence type (ST)  Streptococcus agalactiae –Group B Streptococcus (GBS)  -Risk profile. 2021منظمة األغذية والزراعة.   52

)https://doi.org/10.4060/cb5067en. Bangkok (also available at in freshwater fish 283 
لتقرير املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة منظمة الصحة العاملية الجتماع اخلرباء او  رصد التسمم ابلسيكواتّيا والوقاية منهدورات للتعل م اإللكرتوين بشأن  53

 .سمم ابلسيكواتّيابشأن الت
 .الرتبية واستعراضهاتقييم مناطق  .وصف املخاطر يف مناطق الرتبيةدورات للتعل م اإللكرتوين بشأن إصحاح الرخوايت ثنائية الصمامات.  54
55 https://www.fao.org/fishery/en/knowledgebase/207  
56 https://www.fao.org/fishery/en/topic/166235  
57 /statistics/ar-fishery-on-https://www.fao.org/cwp  
58 outlook.org-https://www.agri  
59 /goals/events/detail/en/c/1455022-development-https://www.fao.org/sustainable  
60 https://elearning.fao.org/course/view.php?id=502  
غو، ودومينيكا، وزامبيا، وسورينام، وغاان، وغرينادا، وكمبوداي، وكوت ديفوار، ولبنان، وليبّياي، ونيجّياي، وقد أُطلق العمل وتو  ،بنن، وترينيداد وتوابغو 61

 ا يف بنغالديش، وبنما وسانت لوسيا.أيضً 

https://www.fao.org/fishery/en/knowledgebase/207
https://www.fao.org/fishery/en/knowledgebase/207
https://www.fao.org/fishery/en/topic/166235
https://www.fao.org/fishery/en/topic/166235
https://www.agri-outlook.org/
https://www.agri-outlook.org/
https://www.fao.org/sustainable-development-goals/events/detail/en/c/1455022/
https://www.fao.org/sustainable-development-goals/events/detail/en/c/1455022/
https://www.fao.org/sustainable-development-goals/events/detail/en/c/1455022/
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=502
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=502
https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb5067en/?fbclid=IwAR28r1BaJ-
https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb5067en/?fbclid=IwAR28r1BaJ-
https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb5067en/?fbclid=IwAR28r1BaJ-
https://doi.org/10.4060/cb5067en
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=648
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=648
https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8817en/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8817en/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8817en/
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=481
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=481
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=629
https://www.fao.org/fishery/en/knowledgebase/207
https://www.fao.org/fishery/en/topic/166235
https://www.fao.org/cwp-on-fishery-statistics/ar/
https://www.agri-outlook.org/
https://www.fao.org/sustainable-development-goals/events/detail/en/c/1455022/
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=502
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وقاعدة بياانت  FIRMS،62أطلس التونة قواعد البياانت ونظم املعلومات اجلديدة اليت جرى وضعها ونشرها  ومشلت -74
 65نظام املعلومات التجرييب للموارد الوراثية املائيةو  OpenASFA،64سجالت امللخصات البيبليوغرافية و 63،السفن تصميم

منشورة  400جلمع البياانت عن تشكيلة مغذايت األمساك. ومت  إصدار حوايل  نرتنتالتجرييب لتطبيق قائم على اإلوالنظام 
 مساك وتربية األحياء املائية من خالل نظام مطبوعات املنظمة.ألمصايد ا عن

 (67وخطة العمل) 66اسرتاتيجية املنظمة بشأن التنو ع البيولوجيوأجنزت املنظمة العديد من اإلجراءات املقر رة يف إطار  -84
ا بصياغة مشاريع إجراءات ملشروع . وتقوم حاليً 2020يف إطار عمل االتفاقية اخلاص ابلتنوع البيولوجي ملا بعد عام وكمسامهة 

اليت سوف تنظر فيها اللجان الفنية قبل انعقاد جملس املنظمة يف العام املقبل. واستضافت املنظمة  2027-2024اخلطة للفرتة 
مشارك مسجل وُقد م خالله  800استقطب أكثر من  أايم 3ملدة  68وكب أزرق رقميمنتدى الذكاء االصطناعي لكا أيضً 
 ا عن االبتكارات الرقمية اجلارية يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.عرضً  40

اتفاقية التجارة املقرتح إدراجها يف و  ألنواع املائية املستغلة جتارايً اب األخذ علًماوقدمت املنظمة الدعم لألعضاء يف  49-
دارة األنواع املعر ضة. وقادت إ، وساعدت البلدان يف صياغة خطط الدولية أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهد دة ابالنقراض

املباشرة ابألنواع البحرية املدرجة يف املرفق الثاين ابتفاقية التجارة  مجايل ملعامالت التصديرإلبي نت أن العدد ا دراسةً املنظمة 
ت 2016و 1990الدولية، واليت أفادت عنها األطراف يف االتفاقية، ازدادت سبعة أضعاف بني عامي  ، وكيف أن التجارة تغّي 

 69مرور الوقت. مع

للتكيف مع تغّي املناخ بدعم البلدان واجملتمعات احمللية وعلى صعيد تغّي  املناخ، قام عدٌد من املشاريع امليدانية  50-
وقد مجع أكثر فهم آاثر تغّي املناخ، واالستجابة هلا والتأقلم معها بشكل أفضل. ويتسع نطاق الربانمج امليداين لتغّي املناخ  يف

 مي أو الوطين.مليون دوالر أمريكي عرب ستة مشاريع للتكي ف تعمل على الصعيد العاملي، أو اإلقلي 10من 

قامة سالسل قيمة مصايد األمساك وتربية األحياء إإزاء ضرورة وقامت املنظمة، ابلشراكة مع أعضائها، بتعزيز الوعي  51-
والفين، فضاًل عن تنظيم أحداث دولية  70املائية املنصفة للجنسني، من خالل إدراج النوع االجتماعي يف العمل املعياري

النوع . ويوف ر التقرير عن 2022لعام  ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية للمرأة والسنة الدوليةسياق اليوم الدويل  يف
وع نبشأن دمج شواغل الالتوجيهات  71االجتماعي والفاقد من األغذية يف سالسل القيمة السمكية املستدامة يف أفريقيا

االجتماعي يف التدخالت املتصلة ابلفاقد من األغذية ضمن سالسل القيمة السمكية. كما قد مت املنظمة الدعم للمبادرات 

                                                                            
62 atlas?lang=en-tuna-https://www.fao.org/fishery/en/collection/firms  
63 https://www.fao.org/fishery/en/vesseldesign/search  
64 ww.fao.org/fishery/en/openasfahttps://w  
65 /resources/activities/aquagris/en-genetic-https://www.fao.org/aquatic  
. اسرتاتيجية املنظمة بشأن تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية. روما. 2020منظمة األغذية والزراعة.  66

https://doi.org/10.4060/ca7722en 
لتنفيذ اسرتاتيجية املنظمة بشأن تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية.  2023-2021. خطة العمل للفرتة 2021منظمة األغذية والزراعة.  67

 https://doi.org/10.4060/cb5515enروما. 
FAO YouTube channel منتدى الذكاء االصطناعي لكوكب أزرق رقمي على املوقع ترد القائمة الكاملة  68

)dK72rgBePlkQoD1gMTjNEJHs-gJ2https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5N( 
69Pavitt, A., Malsch, K., King, E., Chevalier, A., Kachelriess, D., Vannuccini, S. & Friedman, K. 2021. CITES and the sea:  

Trade in commercially exploited CITES-listed marine species. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 666. 
Rome, FAO https://doi.org/10.4060/cb2971en 

 2021لعام مت  تعميم املساواة واإلنصاف بني اجلنسني يف املشروع األول للخطوط التوجيهية لرتبية األحياء املائية املستدامة، ويف إعالن شنغهاي  70
71le fish value chains in Randrianantoandro, A., Ward, A. and Safa Barraza, A. 2022. Gender and food loss in sustainab 

Africa. Sustainable Fish Value Chain Development Series No. 1. Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/cb8399en 

https://www.fao.org/fishery/en/collection/firms-tuna-atlas?lang=en
https://www.fao.org/fishery/en/vesseldesign/search
https://www.fao.org/fishery/en/vesseldesign/search
https://www.fao.org/fishery/en/vesseldesign/search
https://www.fao.org/fishery/en/openasfa
https://www.fao.org/aquatic-genetic-resources/activities/aquagris/en/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca7722en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca7722en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb5515en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb5515en
https://www.fao.org/fishery/en/publications/282445
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb2971en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb2971en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb8399en/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb8399en/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb8399en/
https://www.fao.org/fishery/en/collection/firms-tuna-atlas?lang=en
https://www.fao.org/fishery/en/vesseldesign/search
https://www.fao.org/fishery/en/openasfa
https://www.fao.org/aquatic-genetic-resources/activities/aquagris/en/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK72rgBePlkQoD1gMTjNEJHs
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK72rgBePlkQoD1gMTjNEJHs
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK72rgBePlkQoD1gMTjNEJHs
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نساء الساحل يف قطاع التجهيز يف عمان. وتتعاون املنظمة بشكل انشط مع منظمة التعاون والتنمية يف ل متكني ثالوطنية م
 ي يف مجع البياانت املصن فة على أساس النوع االجتماعي للقطاع األو يل ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية.امليدان االقتصاد

 19-اإلجنازات يف جمال االستجابة جلائحة كوفيد

صادية على النظم الغذائية العاملية، والتنمية الصحية، واالقت 19-يستمر عدم اليقني يف ما يتعلق آباثر جائحة كوفيد 52-
اثر اجلائحة على مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، آعلى تقييم  19-ورك ز فريق املهام املعين جبائحة كوفيدواالجتماعية. 

عضاء ومساعدهتم يف التعايف من خالل برانمج التعاون ألابوصياغة املوجزات السياساتية والتقارير، وإقامة الشراكات واالتصال 
 والتمويل الطوعي. 72التقين

اثر اجلائحة على خمتلف املستوايت اإلقليمية واحمللية، وعن سالسل القيمة آوقامت املنظمة بتوليف األدل ة عن  53-
يلقيان الضوء  78،79لتسرتشد هبا عملية إعداد اسرتاتيجيات التعايف املالئمة. ووضعت تقريرين 73،74،75،76،77احملددة

ونشرت  1980-التعايف. وسامهت املنظمة يف املوجزات السياساتية حول آاثر جائحة كوفيداحلماية االجتماعية يف  على
81.ا يصف آاثر األزمة على النظم الغذائية املائيةموجزً ابلشراكة مع املركز العاملي لألمساك 

 

 اثر جائحةآتوف ر معلومات حمد ثة عن  83حمد ثة بشكل منتظم وندوات إلكرتونية 82صفحة شبكيةكما أن  -54
 على سالسل قيمة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية والتجارة الدولية. 19-كوفيد  

                                                                            
 TCP/TUR/3801/C1و TCP/FIJ/3801 على سبيل املثال  72
تقييم عاملي من منظور األجهزة اإلقليمية ملصايد  -على مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 19-. آاثر جائحة كوفيد2021منظمة األغذية والزراعة.  73

 .https://doi.org/10.4060/cb5269en. روما. 2020نوفمرب/تشرين الثاين  -األمساك: التقييم الثاين
ظام املعلومات السمكية. قادم. القدرة على الصمود وانتهاز الفرص: مصايد األمساك الصغّية النطاق ومؤسسات تربية األحياء منظمة األغذية والزراعة ون 74

 يف جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. 19-املائية اليت ازدهرت خالل جائحة كوفيد
على قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف أربعة بلدان يف املغرب. تونس.  19-. آاثر جائحة كوفيد2021منظمة األغذية والزراعة.  75

https://doi.org/10.4060/cb3001fr 
 ؛https://www.fao.org/3/cb4420en/cb4420en.pdfليبيا:  ؛http://www.fao.org/3/cb3001fr/cb3001fr.pdfاجلزائر:76

 ؛http://www.fao.org/3/cb2997fr/cb2997fr.pdfاملغرب:  ؛http://www.fao.org/3/cb2998fr/cb2998fr.pdf موريتانيا:
 http://www.fao.org/3/cb3174fr/cb3174fr.pdf تونس:

7719 on -Yuan, X. 2022. Preliminary investigation on the impact of COVIDYuan, Y., Yuan, Y.M., Dai, Y., Miao, W. and  
aquaculture in China: A case study on farmed tilapia and channel catfish sector. FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 

1243. Rome. FAO. https://www.fao.org/documents/card/fr/c/CB7868EN/ 
يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. روما.  19-. دور احلماية االجتماعية يف التعايف من آاثر جائحة كوفيد2021منظمة األغذية والزراعة.  78

https://doi.org/10.4060/cb3385en 
الشمول االقتصادي واحلماية االجتماعية للحد  من الفقر: مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. برانمج املنظمة لالستجابة . 2021منظمة األغذية والزراعة.  79

 https://doi.org/10.4060/cb2639enوالتعايف منها. روما.  19-جلائحة كوفيد
 :املوجزات السياساتية 80

- Going fishing - Access to and management of fisheries resources during the COVID-19 pandemic 

- Selling the fish - Access to markets for small-scale fisheries during the COVID-19 pandemic 

19 pandemic-scale fisheries resistance to the COVID-Inclusive social development and decent work for enhancing small 
 https://www.fao.org/3/cb5398en/cb5398en.pdf. روما. 19-الغذائية املائية يف ظل جائحة كوفيد . النظم2021منظمة األغذية والزراعة.  81
82 https://www.fao.org/fishery/en/topic/covid19  
 الندوات اإللكرتونية: 83

- FAO and INFOFISH. 2021. Swimming with the tide Seizing opportunities for resilience. A webinar focusing on the 
preliminary findings of a FAO INFOFISH study (30 November 2021) 
https://www.youtube.com/watch?v=VQJ4zxVC5UA 

- EAFE Conference 2021: FAO-EAFE-IIFET plenary panel discussion (October 2021) 
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https://www.fao.org/fishery/en/topic/covid19
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https://www.youtube.com/watch?v=VQJ4zxVC5UA
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 والدروس املستخلصة ثغراتال

اليت قد حتس ن تقي م املنظمة على حنو مستمر طريقة تنفيذها للربامج واملبادرات من أجل حتديد الثغرات أو الدروس  55-
وعلى وجه اخلصوص يف سياق حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وخالل العقد املاضي، أصبح  - الدعم الذي تقد مه لألعضاء
حها النظم الغذائية املائية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، واحلد  من الفقر ا للفرص اليت تتيصانعو القرارات أكثر إدراكً 

مشرتك ملعاجلة كل املسائل اليت تؤثر  واضح وإطارٍ  وحتقيق األمن الغذائي والتغذية. وأدركت املنظمة أهنا حباجة إىل مسارٍ 
 ستدامة.النظم الغذائية املائية، وضمان كفاءة أعلى ونتائج أكرب يف جمال اال على

وآاثرها الكبّية على قطاع مصايد األمساك وتربية  19-الصدمة املفاجئة اليت تسب بت هبا جائحة كوفيدكما أن  56-
وابلنسبة إىل قطاع مصايد األمساك وتربية  واليتها.من املنظمة مبا يتماشى مع بدرجة أكرب  اموحدً  عماًل  تحياء املائية تطل بألا

من أجل مواءمة عملها يف جمال مصايد األمساك وتربية األحياء 84األحياء املائية، وضعت املنظمة خارطة طريق للتحو ل األزرق،
حياء املائية لتوائم ا مع النهج احملد ث للمنظمة، أُعيدت هيكلة شعبة مصايد األمساك وتربية األاملائية، وتنسيقه وتوجيهه. ومتشيً 

 هتا البشرية ومعارفها مع التحدايت والثغرات اليت حد دهتا يف العقد املاضي.اقدر 

وتعكس هذه التغيّيات حتديث هنج املنظمة إزاء مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، مبا مسح هلا استخدام مواردها  57-
من دون اإلخالل بنجاحها يف األجل الطويل  - والتحدايت الناشئةبصورة أسرع للقضااي مبزيد من الكفاءة واالستجابة 

 توجيه مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل حنو االستدامة.  يف

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

العاملية اليت يرد وصفها يف هذا القسم مثالً عن النهج املتعددة اجلوانب املطلوبة لتحويل  تعطي االجتاهات والتطورات 58-
النظم الغذائية املائية، وتطوير مصايد األمساك وتربية األحياء املائية املستدامة. وهذا الواقع املعقد يتطل ب من املنظمة توفّي 

ية وحدود احلوكمة. كما أن تركيز املنظمة على إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، الدعم عرب احلدود االجتماعية، واالقتصادية، والبيئ
وبيئة أفضل وحياة أفضل، وابت باع هنج وهيكل براجميني، سوف يضمن حتقيق نتائج أفضل ويدعم مباشرًة حتقيق أهداف التنمية 

لطبيعة احلرجة ملصايد األمساك وتربية األحياء األربع، مبا يعطي مثاًل عن ا األفضلياتاملستدامة. ومتتد االجتاهات التالية عرب 
 املائية املستدامة، وصواًل إىل مجيع جماالت عمل املنظمة.

ال يسّي العامل على  2022،85عام لعن حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل املنظمة طبعة تقرير وكما هو مبني  يف  -59
وتشك ل النزاعات والتقلبات املناخية والظواهر املناخية . اجبميع أشكاهلاملسار الصحيح حنو القضاء على اجلوع وسوء التغذية 

لتباطؤ وتّية التقد م، وخباصة رئيسية الدوافع الوحاالت التباطؤ واالنكماش االقتصادي  ، وفقدان التنو ع البيولوجي،القصوى

                                                                            
- Impacts of COVID-19 in Europe and Central Asia https://www.fao.org/europe/events/detail-events/en/c/1365630/ 

- FAO. 2020. Webinar Series for Europe and Central Asia: Impacts of COVID-19 on fisheries and aquaculture in Europe 
and Central Asia https://www.youtube.com/watch?v=Gt7M5zFtbUg 

-events/details-action/globefish/news-https://www.fao.org/in19 on Fish Trade -Globefish. 2020. The impacts of COVID
/events/en/c/1312195 

 ملزيد من التفاصيل عن خارطة الطريق. 72-70أُنظر الفقرات  84
. حالة األمن الغذائي والتغذية 2021منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، اليونسف، برانمج األغذية العاملي ومنظمة الصحة العاملية.  85

 Repurposing food and agricultural policies to make healthy diets more affordable. Rome, FAO. 2022يف العامل لعام 

https://doi.org/10.4060/cc0639en 

https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc0639en
https://www.fao.org/europe/events/detail-events/en/c/1365630/
https://www.fao.org/in-action/globefish/news-events/details-events/en/c/1312195/
https://www.fao.org/in-action/globefish/news-events/details-events/en/c/1312195/
https://doi.org/10.4060/cc0639en
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ا من أهداف التنمية املستدامة حادً  2، ابت املسار حنو اهلدف 19-يكون انعدام املساواة مرتفعاً. وبفعل جائحة كوفيدحيث 
الغذائية  ال تزال األمناطت ذاته، قمليون شخص اجلوع. ويف الو  828، حيث واجه حىت 2021على حنو أكرب يف عام 

 قريًبا.شخص ت مليار 3.1 بعيدة املنال ابلنسبة إىل الصحية

سبتمرب/أيلول  24و 23يف  86قمة األمم املتحدة للنظم الغذائيةا على ذلك، عقد األمني العام لألمم املتحدة وردً  -60
صحاب املصلحة من أجل أا ُصم مت لتمكني شهرً  18. وشك لت القمة حجر الزاوية يف عملية عاملية امتدت على 2021

، والعودة إىل املسار الصحيح لتحقيق خطة التنمية املستدامة 19-تعزيز حتو ل النظم الغذائية لتوجيه التعايف من جائحة كوفيد
. ويف سياق القمة، تشك لت سلسلة من االئتالفات لدعم مصاحل األعضاء وأولوايهتم، وتيسّي الوصول إىل شبكات 2030لعام 

 األغذية لدعم حتقيق اإلمكانيات الكاملة لألغذية الزرقاء أو 87ائتالف األغذية املائية/األغذية الزرقاءربة. وقد أُنشئ املعرفة واخل
 للمساعدة يف وضع حد  لسوء التغذية وبناء نظم غذائية مراعية للطبيعة، ومنصفة وقادرة على الصمود. 88املائية املستدامة

الواثئق  من سلسلة90الفريق الرفيع املستوى القتصاد احمليطات املستدامو  89تقييم األغذية الزرقاءويف الوقت ذاته، وضع  -61
غذية املائية وإمكانياهتا يف النظم ألالرفيعة املستوى واخلاضعة الستعراض األقران تلقي الضوء على الدور األساسي لوالتقارير 

 الغذائية الصحية، واملنصفة والقادرة على الصمود.

 91،السنة الدولية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية 2022وأعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام  -62
إلقاء الضوء على أمهية مصايد األمساك وتربية األحياء املائية الصغّية النطاق واحلرفية ابلنسبة إىل نظمنا الغذائية. واملنظمة  مع

ا ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة. وقد أُطلقت منظمة وجهازً  30هي الوكالة الرائدة للسنة الدولية، وتتعاون مع أكثر من 
ونُظ مت االحتفاالت الوطنية ابلسنة الدولية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية لعام ، 2021ن الثاين السنة يف نوفمرب/تشري

ل عقد األمم املتحدة لعلوم احمليطات من أجيف عدد من األقاليم والبلدان. كما أن املنظمة تدعم على حنو انشط تنفيذ  2022
93.عقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية)عقد احمليطات( و  92التنمية املستدامة

 

 - لمحيطلمؤمتر األمم املتحدة ، استضاف الربتغال 2022يوليو/متوز  1يونيو/حزيران إىل  27خالل الفرتة من و  -63
وخالل املؤمتر  94.: التقييم، والشراكات واحللول14لتنفيذ اهلدف  تعزيز العمل املتعلق ابحمليطات ابالستناد إىل العلوم واالبتكار

أعاد األعضاء يف األمم املتحدة التأكيد على االلتزامات اليت قاموا هبا خالل وكينيا،  الذي اشرتك يف رائسته كٌل من الربتغال
وبناء  2030، وأقر وا ابلدور احملوري للمحيطات السليمة يف حتقيق خطة عام 95مؤمتر األمم املتحدة األول بشأن احمليطات

ندة إىل العلوم، والتكنولوجيا، واالبتكار، النظم الغذائية القادرة على الصمود. كما أهنم شد دوا على أن اإلجراءات املست
حلالة  2022من أهداف التنمية املستدامة. وأُطلقت طبعة  14والتعاون والشراكات ضرورية للتصدي للتحدايت أمام اهلدف 

لمنظمة ل املدير العام مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل خالل حدث خاص يف املؤمتر. وخالل هذا املؤمتر، كان
ا مت أيضً (. وقد  7( و)5(، و)2( وقد مت بياانت يف اجللسة العامة واحلوارات التفاعلية )4ا يف احلوار التفاعلي )ا رئيسيً مشاركً 

                                                                            
86 summit-systems-ww.un.org/ar/foodhttps://w  
87 /foods-blue-aquatic-for-coalition-https://foodsystems.community/coalitions/the  
األمساك، والصدفيات، والنبااتت املائية والطحالب، اليت يتم صيدها أو استزراعها يف املياه العذبة أو النظم األغذية الزرقاء أو األغذية املائية تشمل  88

 اإليكولوجية البحرية.
89 /https://bluefood.earth  
90 /nel.orghttps://www.oceanpa  
91 /2022/about/ar-aquaculture-fisheries-https://www.fao.org/artisanal  
92 /https://www.oceandecade.org  
93 https://www.decadeonrestoration.org  
94 https://www.un.org/en/conferences/ocean2022  
95 https://oceanconference.un.org/callforaction  

https://www.un.org/en/food-systems-summit
https://www.un.org/en/food-systems-summit
https://foodsystems.community/emerging_coalition/the-coalition-for-aquatic-blue-foods/
https://foodsystems.community/emerging_coalition/the-coalition-for-aquatic-blue-foods/
https://bluefood.earth/
https://bluefood.earth/
https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/home/en/
https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/home/en/
https://www.oceandecade.org/
https://www.oceandecade.org/
https://www.decadeonrestoration.org/
https://www.decadeonrestoration.org/
https://www.un.org/ar/conferences/ocean2022
https://www.un.org/ar/conferences/ocean2022
https://www.un.org/ar/food-systems-summit
https://foodsystems.community/coalitions/the-coalition-for-aquatic-blue-foods/
https://bluefood.earth/
https://www.oceanpanel.org/
https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/about/ar/
https://www.oceandecade.org/
https://www.decadeonrestoration.org/
https://www.un.org/en/conferences/ocean2022
https://oceanconference.un.org/callforaction
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ا، حيث نظ م أو شارك يف تنظيم أربعة  جانبيً توصيات إىل البيان النهائي للمؤمتر. وحتد ث وفد املنظمة يف مخسة وأربعني حداثً 
ا. وسوف تتابع املنظمة ا رمسيً ا ثنائيً ا يف سبع عشرة مقابلة إعالمية وعقد عشرين اجتماعً وشارك الوفد أيضً عشر منها. 

تمعات العمل بشأن احمليطات يف جمال مصايد األمساك االلتزامات املتخذة يف املؤمتر، مبا يف ذلك العمل كجهة اتصال جمل
 .املستدامة

، 2022فرباير/شباط  11يف فرنسا يف  ت ُعقديتال 96قمة احمليط الواحدت ومشلت أحداث أخرى متصلة ابحمليطا -64
، حيث ألقت املنظمة الضوء على أمهية حتويل 2022أبريل/نيسان  14و 13الذي ُعقد يف ابالو يف  97،مؤمتر حميطنا السابعو

 . 2030، لتحقيق خطة عام إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل وحياة أفضلالنظم الغذائية املائية من أجل 

لالتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة الدورة السادسة والعشرين ملؤمتر األطراف ا من نتائج ساسيً أا ا جزءً وشكل احمليط أيضً  -65
أبن احمليط يساهم يف بناء القدرة على الصمود  ويقر  امليثاق 99.ميثاق غالسكو للمناخ ، كما هو مسج ل يف98بشأن تغّي  املناخ

زايدة ما توفره بصورة مجاعية  لىيف وجه تغّي املناخ، ويشد د على حنو غّي مسبوق على التكيف، وحيث  البلدان املتقدمة ع
وهذا ابلغ األمهية سيما أن فجوة متويل التكي ف تفاقمت بفعل ازدايد مديونية  100.للبلدان النامية من أجل متويل التكيف

. وكما يف السنوات السابقة، شاركت املنظمة يف أحداث متصلة ابتفاقية األمم 19-البلدان النامية بسبب جائحة كوفيد
سار م ا يفاإلطارية بشأن تغّي املناخ، جرت خالهلا مناقشة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. وسامهت املنظمة أيضً املتحدة 

مم املتحدة ألشراكة مراكش ضمن اتفاقية ايف إطار  102عالن احمليطات من أجل املناخإو  101العمل املناخي من أجل احمليطات
جمموعة العمل الثانية يف التقرير التقييمي السادس للجنة احلكومية الدولية ة مسامهفضاًل عن 103اإلطارية بشأن تغّي املناخ

 104: األغذية، واأللياف، ومنتجات النظام اإليكولوجي األخرى(.5)الفصل  املعنية بتغّي املناخ

 صك دويل ملزم قانوانً  املداوالت من أجل وضع يفعضاء ألا عالوًة على ذلك، دعمت املنظمة على حنو انشط -66
حفظ التنوع البيولوجي البحري يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية  بشأن إطار اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار يف

اآلاثر احملتملة هلذه العملية على قطاع مصايد األمساك، ووفًقا لتعليمات وابلنظر إىل  105.الوطنية واستخدامه على حنو مستدام
جلنة مصايد األمساك، سامهت املنظمة لتوفّي معلومات فنية عن القضااي ذات الصلة املرتبطة بوالية منظمة األغذية والزراعة 

ماانت املنظمات اإلقليمية ذات الصلة إلدارة تبادل املعلومات مع أا ويس رت أيضً  جلسات املؤمتر احلكومي الدويل األربع. يف
ابنتظار  2022للمؤمتر احلكومي الدويل اخلامس يف أغسطس/آب وسوف تُعقد دورة خامسة مصايد األمساك وبني األعضاء. 

ج نطاق املناطق البحرية الواقعة خار قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة. وسوف تواصل املنظمة تقدمي املعلومات الفنية لدعم 
 .الوالية الوطنية

                                                                            
96 -to-threats-the-against-action-take-to-summit-a-summit-ocean-nefrancaise.consilium.europa.eu/en/news/o-https://presidence 
/ocean-our 

97 /https://ourocean2022.pw  
98 2021-november-october-conference-change-climate-https://unfccc.int/conference/glasgow   
99/CP.26. Preamble & paras. 58, 60, 61 (also available -UNFCCC, 2021. Glasgow Climate Pact. 13 November 2021. Decision  
)https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_2f_cover_decision.pdfat  

 27و 26، و22، و13، و11، الفقرات املرجع نفسه 100
101 -limatec-zones-coastal-and-tracking/pathways/oceans-partnership/reporting-action/marrakech-https://unfccc.int/climate 

pathway-action 
102 16.12.2021.pdf-V9-Declaration-Climate-for-Ocean-content/uploads/2022/04/The-https://climatechampions.unfccc.int/wp  
103 nactio-climate-global-for-partnership-action/marrakech-https://unfccc.int/climate  
104IPCC, 2022: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth  

/https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2. limate ChangeAssessment Report of the Intergovernmental Panel on C 
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 2020،106اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام عمليات املتصلة ابتفاقية التنو ع البيولوجي بشأن الوتتقدم  -67
. وتعمل املنظمة مع األعضاء والشركاء 2022أن يقيمها مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف أواخر عام  وينبغي

وبناًء على لتوفّي املعلومات لنتائج اسرتاتيجية العقد وآاثرها على املوارد السمكية والبيئات املائية واستخدامها والتجارة هبا. 
لصون الفعالة األخرى احملتملة القائمة اتدابّي  معايّي توجيهات بشأن تطبيقطلب جلنة مصايد األمساك، سوف تبلور املنظمة 

 التفاقية التنو ع البيولوجي يف قطاع مصايد األمساك، وسوف تستمر يف مساعدة البلدان يف تنفيذها. على املناطق

ا إبهناء التلوث ا اترخييً قرارً البيئة وممثلون آخرون عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة  وأقر  رؤساء الدول، ووزراء -68
)الدورة اخلامسة  وذلك خالل مجعية األمم املتحدة للبيئة 2024،107وصياغة اتفاق دويل ملزم حبلول عام  ابملواد البالستيكية

تشكيل جلنة تفاوض . واتفقت اجلمعية على 2022مارس/آذار  2فرباير/شباط إىل  28اليت انعقدت يف كينيا يف  املستأنفة(
ابملواد البالستيكية، مبا يف ذلك يف البيئة البحرية، وهو قد يضم   بشأن التلوث حكومية دولية إلعداد صك  دويل ملزم قانوانً 

ا شاماًل يشمل دورة احلياة الكاملة للمواد البالستيكية، وتراعي ة هنجً يآليات ملزمة وطوعية على السواء. وتعتمد هذه العمل
 إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية.مبادئ 

اتفاق اترخيي بشأن اإلعاانت توصل املؤمتر الوزاري الثاين عشر ملنظمة التجارة الدولية إىل ، 2022ويف يونيو/حزيران  -69
، ولألنشطة غّي القانوين دون إبالغ ودون تنظيملصيد حيظر منح اإلعاانت للسفن واملشغ لني مم ن ميارسون ا108ملصايد األمساك

السمكية اخلاضعة للصيد املفرط واألنشطة خارج الوالية القضائية لبلد ساحلي وخارج اختصاص املتعلقة ابألرصدة 
وبناء قدرات  وقد ُعي نت املنظمة وكالة دولية مرجعية لتوفّي املساعدة الفنيةمنظمات/ترتيبات إقليمية إلدارة مصايد األمساك. 

ا استشارة املنظمة بشأن التوصيات الفنية حول املسائل املتصلة بلجنة اإلعاانت . وسوف تتم  أيضً البلدان النامية لتنفيذ االتفاق
( واثئق قبوهلم لدى أمانة منظمة التجارة 109ثلثي األعضاء ) لدى إيداعملصايد األمساك. وسيدخل االتفاق حي ز التنفيذ 

 الدولية.

 2023-2022الفرتة  مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف اجملاالت ذات األولوية يف -رابًعا
 وما بعدها

 يف حتويل النظم الغذائية العاملية، كما أهنا حامسة األمهية ابلنسبة إىل األمن ا حمورايً تؤدي األغذية املائية دورً  70-
والتغذية، واستئصال الفقر، والتكي ف مع تغّي املناخ والتنمية االجتماعية واالقتصادية. وقد وضعت املنظمة للفرتة  الغذائي
إعالن جلنة مصايد األمساك بشأن استدامة مصايد اليت تتواءم مع  109،خارطة طريق التحو ل األزرقوما بعدها  2022-2023

                                                                            
106 erences/post2020https://www.cbd.int/conf  
107 _advance.pdf-1_-rev-23-l-5-ea-_unep-https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/38522/k2200647_ 
108 https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN22/33.pdf&Open=True  
ية هو جهد يهدف إىل تعزيز الُنهج املبتكرة اليت توس ع مسامهة النظم الغذائية املائية يف األمن الغذائي والتغذية والنظم الغذائية الصح التحو ل األزرقإن  109

عاملية واحمللية يف النظم ويتطلب حتقيق أهداف التحو ل األزرق هُنًجا شاملة وقابلة للتكي ف أتخذ يف االعتبار التفاعل املعق د بني املكوانت الامليسورة الكلفة. 
ئم للتنوع البيولوجي الغذائية وتدعم تدخالت أصحاب املصلحة املتعددين لتأمني سبل العيش وتعزيزها، وتعزيز التوزيع العادل للمنافع، وضمان االستخدام املال

 والنظم اإليكولوجية واحلفاظ عليها.

https://www.cbd.int/conferences/post2020
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/38522/k2200647_-_unep-ea-5-l-23-rev-1_-_advance.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/38522/k2200647_-_unep-ea-5-l-23-rev-1_-_advance.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN22/33.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN22/33.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN22/33.pdf&Open=True
https://www.fao.org/3/cc0459en/cc0459en.pdf
https://www.fao.org/3/cc0459en/cc0459en.pdf
https://www.fao.org/3/cb3767en/cb3767en.pdf
https://www.fao.org/3/cb3767en/cb3767en.pdf
https://www.cbd.int/conferences/post2020
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/38522/k2200647_-_unep-ea-5-l-23-rev-1_-_advance.pdf
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN22/33.pdf&Open=True
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، لدعم حتو ل النظم الغذائية 2031-2022ومع اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة  2021110لعام  األمساك وتربية األحياء املائية
 وما بعدها. 2030املائية وتعظيم مسامهتها يف خطة عام 

ا للنظم ا واتساقً ا لدعم برانمج عمل يكون أكثر تناغمً ا إمجاليً خارطة الطريق إطارً  وتوفر 71-
خلارطة طريق الغذائية املائية عرب جماالت األولوية الرباجمية. وأم ا األهداف العاملية الرئيسية الثالثة 

 فهي كالتايل:، التحو ل األزرق

التكثيف املستدام لرتبية األحياء املائية وتوسيع نطاقها لتلبية الطلب : الزراعة املستدامة -
 العاملي على األغذية املائية، والتوزيع العادل للمنافع؛

اإلدارة الفعالة جململ مصايد األمساك لتوفّي خمزوانت صحية : مصايد األمساك املستدامة -
 ة؛وضمان سبل العيش املنصف

سالسل القيمة احملس نة لضمان اجلدوى االجتماعية واالقتصادية والبيئية لنظم  :التجارة املستدامة وسالسل القيمة -
 .األغذية املائية

وما بعدها بصورة خاصة يف حتو ل النظم الغذائية املائية، وتنف ذ  2023-2022وتساهم خطة العمل لفرتة السنتني  72-
ويُفص ل هذا األمر . خلارطة طريق التحو ل األزرقاف العاملية الرئيسية الثالثة داإلطار االسرتاتيجي للمنظمة من خالل األه

على حنو أكرب أدانه، من خالل جماالت األولوية الرباجمية احملددة يف القسم أواًل أعاله، مبا يف ذلك على سبيل املثال وليس 
 .جمال األولوية الرباجمية اخلاص ابلتحو ل األزرقاحلصر 

 األولوايت لرتبية األحياء املائية املستدامة

على دمج تربية األحياء املائية يف العمليات العاملية واإلقليمية، وخباصة من خالل اجلمعيات  ستواصل املنظمة الرتكيز 73-
األكادميية واملهنية واملنتدايت العاملية واإلقليمية ذات الصلة برتبية األحياء املائية، عن طريق تعزيز املشاركة ودعم االتصال. 

، احلرفية هتم ابلسنة الدولية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائيةصحاب املصلحة يف احتفاالأوهذا يشمل دعم الشركاء و 
يتم فيه االعرتاف على أكمل وجه بصيادي األمساك ومريب األمساك والعاملني يف جمال األمساك احلرفيني تدعو إىل قيام عامل  اليت

الصحية والقضاء على الفقر عن طريق االستخدام رفاه اإلنسان والنظم الغذائية يف ويتم فيه متكينهم لكي يواصلوا مسامهاهتم 
  مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. املستدام واملسؤول ملوارد

منصة فنية حياء املائية إنشاء ألويشمل الدعم الذي تقدمه املنظمة لالبتكارات الفنية والتشغيلية يف قطاع تربية ا -74
لتبادل املعرفة واملوارد اليت تعز ز اإلنتاج الكفؤ واملسؤول وحتس ن قدرة القطاع  111يف آسيا إقليمية لرتبية األحياء املائية

دارهتا، والعمل، إالطاقة و  ا املبادرة العاملية لرقمنة تربية األحياء املائية من أجل حتسني كفاءةووضعت املنظمة أيضً الصمود.  على
واملكننة وممارسات أخرى يف جمال تربية األحياء املائية مع دعم يف الوقت ذاته الشباب والنساء يف تطوير مؤسسات األعمال 

 يف جمال تربية األحياء املائية. وسوف تتم  جتربتها يف آسيا، وأفريقيا وأمريكا اجلنوبية.

مع األكادميية الصينية لعلوم مصايد  العاملية للنهوض برتبية األحياء املائية املستدامةالشراكة وسوف تنفذ املنظمة  75-
 األمساك وشركاء آخرين يف املنصة، وتعز ز هذه الشراكة وحتق ق أهدافها من خالل التواصل مع األعضاء والشركاء.

                                                                            
مساك بشأن استدامة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. روما. إعالن جلنة مصايد األ. 2021منظمة األغذية والزراعة.  110

https://doi.org/10.4060/cb3767en 
111 /aquaculture/fr-https://www.fao.org/asiapacific/perspectives/rtp  

https://www.fao.org/3/cb3767en/cb3767en.pdf
https://www.fao.org/3/cc0459en/cc0459en.pdf
https://www.fao.org/3/cc0459en/cc0459en.pdf
https://www.fao.org/3/cc0459en/cc0459en.pdf
https://www.fao.org/asiapacific/perspectives/rtp-aquaculture/fr/
https://www.fao.org/asiapacific/perspectives/rtp-aquaculture/fr/
https://www.fao.org/asiapacific/perspectives/rtp-aquaculture/fr/
https://doi.org/10.4060/cb3767en


20 COFI/2022/12 

واألمن احليوي يف جمال  مليكروابتبشأن مقاومة مضادات ا للمنظمة وسوف تطلق املنظمة مراكز مرجعية إضافية 76-
 تربية األحياء املائية. كما سُتطلق وتنف ذ برانمج األمن احليوي يف جمال تربية األحياء املائية مع موقع شبكي خاص به.

 داف التنمية املستدامة وجماالت الرتكيز: العالقة بني جمال األولوية اخلاص برتبية األحياء املائية املستدامة وجماالت األولوية الرباجمية، ومقاصد أه1اجلدول 

 

 األولوايت ملصايد األمساك املستدامة

ستواصل املنظمة العمل مع الشركاء واألعضاء يف تطبيق هنج النظام اإليكولوجي إزاء مصايد األمساك، مبا يف ذلك  77-
الدروس املستخلصة لتحقيق النتائج املثلى يف خمتلف األقاليم وأنواع مصايد األمساك. وهذا يشمل  يف جمالتوسيع نطاق العمل 

وضع منهجية حمد ثة لتقدير املؤشر عن حالة املوارد السمكية املستغلة واإلبالغ عنه، ابلتشاور مع األعضاء، وتعزيز قدرات 
بياانت جيدة عن حالة األرصدة ومصايد األمساك، وعن ممارسات األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك من أجل توليد وتقاسم 

 ا.اإلدارة أيضً 

( وضع وتنفيذ أطر قانونية 1: )غّي القانوين دون إبالغ ودون تنظيموتشمل جماالت األولوية الرئيسية للصيد  -87
إقامة و ( 2؛ )دون إبالغ ودون تنظيمغّي القانوين الصيد نة، مبا يف ذلك خطط العمل الوطنية ملكافحة يوسياساتية شاملة ومت

لرصد، واملراقبة اوضع وتنفيذ أدوات وإجراءات و ( 3آليات التعاون والتنسيق املشرتكة بني الوكاالت وجمموعات العمل؛ )
علومات يف إطار االتفاق بشأن التدابّي اليت تتخذها دولة النظام العاملي لتبادل املواإلشراف، مبا يف ذلك تلك املتصلة بتنفيذ 

 112.امليناء

، لتنظيم عمليات املسافنة ورصدها ومراقبتهااخلطوط التوجيهية الطوعية وبعد استكمال املشاورة الفنية إلقرار مشروع  79-
هذه اخلطوط التوجيهية إىل األجهزة بناًء على طلب الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصايد األمساك، سوف تقد م املنظمة 

السجل العاملي للمنظمة لسفن الصيد، وسفن النقل املرب دة وسفن ا الرائسية العتمادها يف هناية املطاف. وسوف حتد ث أيضً 

                                                                            
112 /gies.review.fao.org-https://psma  

مقاصد  جماالت األولوية الرباجمية
أهداف التنمية 

 املستدامة

 جماالت الرتكيز الفنية

اخلاص إبنتاج أفضل:  2اجملال 
 التحو ل األزرق

 

2-1 ،2-2، 
14-2 ،14-4، 
14-6 ،14-7، 

 ج-14، ب-14

العاملي واإلقليمي لدعم تنمية تربية األحياء التعاون الفعال، والتخطيط واحلوكمة على الصعيدين 
 املائية

 املائية املستدامة على مجيع املستوايت دعم التكنولوجيا املبتكرة وإدارة تربية األحياء
تيسّي تنفيذ ممارسات تربية األحياء املائية املستدامة اليت تقل ل إىل احلد  األدىن من اآلاثر البيئية 

 وتستخدم املوارد بكفاءة.
اخلاص إبنتاج أفضل:  3اجملال 

 صحة واحدة
، د-3، 1-5

15-8 
زايدة القدرات يف جمال األمن احليوي، ومكافحة األمراض وإدارة الصحة املائية على املستوى احمللي، 

 .والوطين والعاملي
اخلاص إبنتاج أفضل:  4اجملال 

 صغار املنتجني
 

1-4 ،2-3 ، 
2-4 ،9-3 

على نطاق صغّي ومتوسط على التمويل، واملعارف، والبياانت دعم حصول مستزرعي األمساك 
واملعلومات لتطوير مؤسسات مرحبة يف جمال تربية األحياء املائية تعظ م املنافع االجتماعية وتقلل  إىل 

 احلد  األدىن من اآلاثر البيئية.
اخلاص حبياة أفضل:  2اجملال 

 التحو ل الريفي الشامل

1-1 ،10-1، 
 ب-14، 10-2

 ضمان زايدة مشاركة وعمل النساء والشباب يف جمال تربية األحياء املائية

https://psma-gies.review.fao.org/
https://psma-gies.review.fao.org/
https://www.fao.org/global-record/background/about/en/
https://www.fao.org/global-record/background/about/en/
https://psma-gies.review.fao.org/
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يف املائة  40سفينة متثل  12 000ت. وابت السجل العاملي يضم  اآلن حوايل لزايدة املشاركة وتواتر التحديثا 113التموين
 .السفن الصادر عن املنظمة البحرية الدوليةاألسطول العاملي املؤهل، أي مع أرقام  من

األجهزة وتبقى املنظمة ملتزمة بتعزيز التعاون وتبادل املعلومات بني املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك و  80-
 االستشارية اإلقليمية ملصايد األمساك.

، ستدعم املنظمة مصايد األمساك احلرفية لضمان استدامة مصايد األمساك صغّية احلجما مع اخلطوط التوجيهية ومتشيً  81-
خصصات، والصغّية النطاق )البحرية والداخلية على السواء( من خالل حتسني القدرات يف جمال مجع البياانت املتعددة الت

 وحتليلها واستخدامها؛ وتيسّي األطر القانونية الشاملة؛ وتعزيز النهج التشاركية إزاء صنع القرارات، وإدارة املوارد، وتنمية التجارة
من أجل توحيد  2022ا من السنة الدولية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية لعام وسبل العيش. وسوف تستفيد أيضً 
 لصغار املنتجني يف الرتبية املائية.ا وتوسيع نطاق جهود املنظمة دعمً 

سرتك ز املنظمة على بناء األدل ة والتوجيهات بشأن تغطية احلماية ويف جمال احلماية االجتماعية والعمل الالئق،  82-
لدولية للقيام بصورة مشرتكة بتشجيع املصادقة االجتماعية لقطاع مصايد األمساك. وسوف تعز ز شراكتها مع منظمة العمل ا

غّي جمموعة العمل املشرتكة املعنية ابلصيد على الصكوك الدولية ذات الصلة املتصلة بظروف العمل الالئق وتنفيذها يف إطار 
 114.واملسائل ذات الصلة لقانوين دون إبالغ ودون تنظيما

وتواصل املنظمة إيالء األولوية لعمليات الصيد املستدامة من خالل خفض آاثر التلوث ومعدات الصيد وإدارهتا.  83-
وهذا يشمل إعداد إطار إلجراء حتليل املخاطر يف وسم معدات الصيد، والدليل الفين للمنظمة من أجل تيسّي تنفيذ 

 وتشمل األولوايت 115.الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة التوجيهية الطوعية بشأن وسم معدات الصيد ومعدات خلطوطا

، واستمرار معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملةاملعلومات على املستوى القطري بشأن  وضع قاعدة بياانت لتقييم
 تلوث ابملواد البالستيكية من قطاعي الصيد والنقل.ض الخلفGloLitter 116 شراكةالتعاون مع 

ملعاجلة مسألة مصايد  117ةبرانمج احمليطات املشرتكمرحلة جديدة من مخس سنوات من  2022يف يوليو/متوز  وبدأت -84
. وهي ترك ز على التنفيذ الواقعة خارج الوالية الوطنية بتمويل من مرفق البيئة العامليةاملناطق األمساك وصون التنو ع البيولوجي يف 

ملنظمات اإلقليمية ملصايد الفعال للنهج اإليكولوجي إزاء مصايد األمساك، وإجراءات املراقبة، واالمتثال واإلدارة يف مجيع ا
، مع محاية مكانية أفضل للنظم إلدارة مصايد األمساك يف املياه العميقةاملنظمات اإلقليمية  وتنفيذ هذا النهج يف  أمساك التونة،

صياغة اتفاقية بشأن استغالل التنوع البيولوجي على حنو مستدام وحفظه اإليكولوجية الضعيفة. كما أهنا تدمج املفاوضات ل
من خالل  خارج نطاق الوالية الوطنية( يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية )أي عملية املناطق البحرية الواقعة

وبناء القدرات لتنفيذ أحكام مستقبلية  املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنيةتشجيع التعاون بني القطاعات يف 
 االتفاقية. يف

                                                                            
113 /record/background/about/ar-https://www.fao.org/global  
114  /fishing/ar-iuu-on-wg-initiatives/joint-and-fishing/tools-https://www.fao.org/iuu 
 https://www.fao.org/3/ca3546t/ca3546t.pdf. اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن وسم معدات الصيد. روما. 2019منظمة األغذية والزراعة.  115
116 /programme/ar-partnerships-gear/glolitter-fishing-of-marking/fishing-https://www.fao.org/responsible   
117 /action/commonoceans/en-https://www.fao.org/in  

https://www.fao.org/global-record/background/about/en/
https://www.fao.org/iuu-fishing/tools-and-initiatives/joint-wg-on-iuu-fishing/ar/
https://www.fao.org/iuu-fishing/tools-and-initiatives/joint-wg-on-iuu-fishing/ar/
https://www.fao.org/responsible-fishing/marking-of-fishing-gear/glolitter-partnerships-programme/ar/
https://www.fao.org/responsible-fishing/marking-of-fishing-gear/glolitter-partnerships-programme/ar/
https://www.fao.org/responsible-fishing/marking-of-fishing-gear/glolitter-partnerships-programme/ar/
https://www.fao.org/in-action/commonoceans/en/
https://www.fao.org/global-record/background/about/ar
https://www.fao.org/iuu-fishing/tools-and-initiatives/joint-wg-on-iuu-fishing/ar/
https://www.fao.org/3/ca3546t/ca3546t.pdf
https://www.fao.org/responsible-fishing/marking-of-fishing-gear/glolitter-partnerships-programme/ar
https://www.fao.org/in-action/commonoceans/en/
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 الرباجمية، ومقاصد أهداف التنمية املستدامة وجماالت الرتكيز: العالقة بني جماال األولوية بشأن اإلدارة املستدامة ملصايد األمساك وجماالت األولوية 2اجلدول 

جماالت األولوية 
 الرباجمية

مقاصد أهداف 
التنمية 
 املستدامة

 جماالت الرتكيز الفنية

اخلاص إبنتاج  2اجملال 
  أفضل: التحو ل األزرق

2-1 ،2-2، 
14-2 ،14-4، 
14-6 ،14-7، 

 ج-14، ب-14

وقائمة، وآليات تنسيق إقليمية، وخطط عمل وخطوط توجيهية، مبا صكوك دولية جديدة  تيسّي اعتماد
 ظيم، وتنفيذها على حنو فعال.نيف ذلك الصكوك ملكافحة الصيد غّي القانوين دون إبالغ ودون ت

 إعداد سياسات فعالة، وهياكل حوكمة ومؤسسات لدعم مصايد األمساك املستدامة
لتعزيز سبل عيش صيادي األمساك والعاملني يف جمال صيد  تيسّي الوصول املتكافئ إىل املوارد واخلدمات

 األمساك
دعم إعداد وتنفيذ خطط إلدارة مصايد األمساك، واسرتاتيجيات وتدابّي ابتباع هنج النظام اإليكولوجي 

 إزاء مصايد األمساك
 دعم عملية تطوير أساطيل صيد كفؤة، وآمنة، ومبتكرة ومرحبة

 يد األمساك يف املناطق الواقعة خارج الوالية الوطنيةدعم النهج اإليكولوجي إزاء مصا
اخلاص إبنتاج  4اجملال 

 أفضل: صغار املنتجني 
1-4 ،2-3 ،2-4 ،
9-3  

الوصول املتكافئ إىل املوارد واخلدمات لتعزيز سبل عيش صيادي األمساك والعاملني يف جمال صيد تيسّي 
 األمساك

 لضمان استدامة مصايد األمساك الصغّية النطاقدعم تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية 
اخلاص ببيئة  3اجملال 

أفضل: التنوع البيولوجي 
وخدمات النظم 

 اإليكولوجية 

14-4 ،15-1 ،
15-6 

دعم إعداد وتنفيذ خطط إلدارة مصايد األمساك، واسرتاتيجيات وتدابّي ابتباع هنج النظام اإليكولوجي 
 إزاء مصايد األمساك

 

اخلاص حبياة  2اجملال 
أفضل: التحو ل الريفي 

 الشامل

1-1 ،10-1، 
 ب-14، 10-2

 ضمان زايدة مشاركة وعمل النساء والشباب يف قطاع تربية األحياء املائية
 زايدة القدرة على الوصول إىل احلماية االجتماعية، وظروف العمل الالئق والسالمة يف البحار

 

 وسالسل القيمةاألولوايت يف جمال التجارة املستدامة 

هبدف حتسني الوصول إىل األسواق والتجارة، سوف تواصل املنظمة نشر املعلومات احملد ثة عن منتجات مصايد  85-
. وسوف تستمر يف تيسّي إدخال النظام احلاسويب ملعلومات تسويق األمساكاألمساك وتربية األحياء املائية من خالل مشروع 

مبا يف ذلك توسيع نطاق األدوات اإللكرتونية وما يرتبط هبا من إجراءات لبناء القدرات املنتجني إىل األسواق الدولية، 
 واملساعدة الفنية.

وسوف تواصل املنظمة تعزيز وحتسني سالسل قيمة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. وابلنسبة إىل سالسل  86-
مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف جمموعة دول أفريقيا والبحر مشروع تعزيز استدامة القيمة االثنيت عشرة اليت يدعمها 

، سّيكز هذا املشروع على تنفيذ اسرتاتيجيات وبرامج التحسني احملددة يف حتليالت سلسلة القيمة اليت الكارييب واحمليط اهلادئ
من مبادرات املنظمة لدعم سلسلة القيمة،  ا. كما سُتنشر الدروس املستخلصة وجناحات هذا املشروع وغّيهاسوف ينجزها قريبً 

ا قاعدة بياانت إلكرتونية بشأن منتجات مصايد األمساك ذات القيمة من خالل سلسلة من املنشورات. وستضع املنظمة أيضً 
ا عن املوضوع جلميع أصحاب ا ومفتوحً املضافة وحتافظ على قاعدة البياانت هذه، فتوف ر ابلتايل مصدر معلومات جمانيً 

 صلحة.امل
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املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة وابالستناد إىل التوصيات الصادرة عن جلنة مصايد األمساك واللجنة الفرعية  87-
، سوف تعمل املنظمة 2019، وإىل املدخالت الواردة من أصحاب املصلحة خالل أحداث متعددة منذ عام مصايد األمساك

ص، واألوساط األكادميية واجملتمع املدين ملواصلة إعداد التوجيهات بشأن املسؤولية مع املنظمات ذات الصلة، والقطاع اخلا
 االجتماعية يف سالسل قيمة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.

مشاريع على األقل يف جمال سالمة األغذية، والتغذية والصحة، وتوفّي املشورة  10وسوف تواصل املنظمة تنفيذ  88-
( حتديثات 1العلمية لوضع املعايّي الدولية لسالمة األغذية وجودهتا. وسوف تنجز ثالثة منتجات إضافية يف جمال التغذية: )

دراسة حول إنتاج و ( 2؛ )ت اخلاصة ابألغذيةلشبكة الدولية لنظم البياانلبياانت تركيبة األغذية لألمساك والصدفيات يف ا
( ورقة فنية للمنظمة عن األمساك الصغّية يف النظم الغذائية. وستطلق 3مسحوق السمك واستخدامه على النحو األمثل؛ و)

مج األمن رانباملنظمة مراكز مرجعية إضافية بشأن مقاومة مضادات امليكروابت واألمن احليوي يف جمال تربية األحياء املائية و 
 احليوي يف جمال تربية األحياء املائية.

زمام القيادة يف وضع توجيهات فنية مشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة وتتوىل املنظمة  89-
 املشرتك بني منظمةاحلكومية الدولية لعلوم احمليطات لتنفيذ نظم إنذار مبكر لتكاثر الطحالب الضارة، وتواصل العمل واللجنة 

على صعيد وضع  مبشأن سالمة األعشاب البحرية. إضافًة إىل ذلك، ُأحرز تقداألغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية 
 ة.نظام املعلومات املتعل قة ابملعونة الغذائي يف تنفيذ نُظم اإلخطار اإللكرتوين ملراقبة األغذيةلالتوجيهات الفنية 

 األولوية بشأن اإلدارة املستدامة ملصايد األمساك وجماالت األولوية الرباجمية، ومقاصد أهداف التنمية املستدامة وجماالت الرتكيز لبني جما: العالقة 3اجلدول 

مقاصد أهداف  جماالت األولوية الرباجمية
 التنمية املستدامة

 جماالت الرتكيز الفنية

اخلاص إبنتاج أفضل: التحو ل  2اجملال 
  األزرق

2-1 ،2-2، 
14-2 ،14-4، 
14-6 ،14-7، 
 ج-14، ب-14

تشجيع ودعم إقامة سالسل قيمة كفؤة وشاملة لألغذية املائية تزيد من الرحبية وختف ض 
 الفاقد من األغذية

اخلاص إبنتاج أفضل: صغار  4اجملال 
 املنتجني 

1-4 ،2-3 ،2-4 ،
9-3  

 االجتماعيدعم سالسل القيمة الشفافة والشاملة واملراعية للنوع 

اخلاص بتغذية أفضل:  1اجملال 
 أمناط غذائية صحية للجميع

 

1-3 ،2-1 ،2-2 ،
3-2 ،3-4 ،12-8 ،

 ب-14

تشجيع األغذية املائية كجزء من األمناط الغذائية الصحية ودجمها يف السياسات الوطنية 
 لألمن الغذائي

 اخلاص بتغذية أفضل: 2اجملال 
 االتغذية لألكثر ضعفً 

1-3 ،2-1 ،2-2 ،
3-2 
 

دعم زايدة استهالك األغذية املائية املستدامة يف املناطق ذات أمن غذائي وتغذوي 
 .منخفض

 
اخلاص بتغذية أفضل:  3اجملال 

 األغذية اآلمنة للجميع

 دعم احلصول املتزايد على األغذية املائية الصحية، واآلمنة واحلسنة اجلودة. 3-2، 2-2، 2-1

أفضل: احلد  اخلاص بتغذية  4اجملال 
 من الفاقد واملهدر من األغذية

 تشجيع ودعم املمارسات والعمليات للحد  من الفاقد واملهدر من األمساك 3-12، 2-2، 2-1

اخلاص بتغذية أفضل:  5اجملال 
 شفافية األسواق والتجارة

، أ-10، ج-2، ب-2
17-11 

األحياء املائية إىل األسواق دعم الوصول األكثر كفاءة ملنتجات مصايد األمساك وتربية 
 الدولية
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 األولوايت ابلنسبة إىل اجملاالت املواضيعية املشرتكة يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية
جودة وتغطية إحصائيات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية مع تركيز خاص تنوي املنظمة مواصلة حتسني  90-
ا وتوسيع نطاق القيم التغذوية احملتسبة من خالل جداول ميزانيات األغذية. وهذا يشمل أيضً إحصائيات االستهالك  على

ا لتقييم التحدايت واملسائل احلالية اليت تواجهها البلدان يف مجع إحصائيات مصايد ا عامليً حلقات العمل اإلقليمية ومؤمترً 
 األمساك، وتعزيز دعم املنظمة لألعضاء يف جهود مجع البياانت.

 الذكرى السبعني للتغطية اإلحصائية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف املنظمة  2022ويصادف عام  91-
الكتاب (، وسوف يتم االحتفال هبا من خالل القيام أبنشطة ومنشورات خمتلفة، على أن تتو ج إبصدار 1950-2020)

 .(2022)سبتمرب/أيلول  ية يف املنظمةالسنوي اإلحصائي ملصايد األمساك وتربية األحياء املائ

ا أبن الفرصة ، مع اإلحاطة علمً اتفاقية التجارة الدولية يف األنواع املهددة ابالنقراضوستواصل املنظمة تعاوهنا مع  92-
يف مؤمتر التالية لتتمكن جلنة خرباء املنظمة من توفّي املعلومات لعملية مراعاة األنواع اجلديدة يف مرافق االتفاقية ستكون 

 (.2022نوفمرب/تشرين الثاين  25-14األطراف التاسع عشر لالتفاقية يف بنما )

لتنفيذ اسرتاتيجية املنظمة بشأن تغّي  املناخ وخطة العمل ذات الصلة، وإعداد املزيد وسوف متنح املنظمة األولوية  93-
ابلنسبة إىل قطاع األغذية املائية، ودعم البلدان يف احلصول من التوجيهات بشأن التكي ف مع تغّي  املناخ والتخفيف من آاثره 

ا، ستوفر املنظمة الدعم للبلدان املضيفة ملؤمتري األطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين على متويل املناخ. وكل ما كان مناسبً 
أن األغذية املائية يف سياق التحو ل األزرق، التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّي  املناخ من أجل وضع رسائل مالئمة بش

ا توحيد موضوع األغذية املائية يف برانمج وعرض األدوات املتاحة للتكيف مع آاثر املناخ والتخفيف منها. وهذا يشمل أيضً 
ألمساك يف املياه اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّي  املناخ، مع تركيز خاص على تربية األحياء املائية ومصايد اعمل 

 ا على حنٍو كاٍف يف املناقشات حول املناخ.تم معاجلتها حاليً تالعذبة اليت ال 

السرتاتيجية املنظمة للعلوم وسوف تضمن املنظمة أن تشمل النظم الغذائية املائية بشكل كامل إطار العمل العاملي  94-
مع اإلشارة إىل أن االبتكار والتكنولوجيا عامالن مسر عان لإلطار االسرتاتيجي للمنظمة  118،(2025-2022واالبتكار )

 ين.ر ، ويُعم مان ابلتايل يف كل  من جماالت األولوية الرباجمية العش2031-2022للفرتة 

 

 د أهداف التنمية املستدامة وجماالت الرتكيزوجماالت األولوية الرباجمية، ومقاص العناصر املشرتكة األولوية بشأن ل: العالقة بني جما4اجلدول 

مقاصد أهداف التنمية  جماالت األولوية الرباجمية
 املستدامة

 جماالت الرتكيز الفنية

اخلاص إبنتاج أفضل:  2اجملال 
  التحو ل األزرق

2-1 ،2-2، 14-2، 
14-4، 14-6 ،14-7، 
 ج-14، ب-14

 وتربية األحياء املائيةزايدة جودة وتغطية إحصائيات مصايد األمساك 
 

اخلاص ببيئة أفضل:  1اجملال 
التخفيف من آاثر تغّي  املناخ 

 والنظم الزراعية والغذائية املكي فة

2-4 ،13-1 ،13-2 ، 
 3-14، ب-13

تشجيع وتيسّي تنفيذ التدابّي املتصلة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية اليت تعز ز التكيف 
 سالسل قيمة األغذية املائيةمع تغّي املناخ يف 

                                                                            
 COAG/2022/xx. الوثيقة (2025-2022) إطار العمل العاملي السرتاتيجية املنظمة للعلوم واالبتكار  118
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 اخلاص حبياة أفضل:  1اجملال 
املساواة بني اجلنسني ومتكني 

 املرأة الريفية

زايدة التدخالت املراعية للنوع االجتماعي يف سالسل قيمة األغذية املائية لضمان املساواة  ج-5، أ-5، 2-3
 بني اجلنسني ومتكني املرأة

اخلاص حبياة أفضل: نظم  4اجملال 
 زراعية وغذائية قادرة على الصمود

تشجيع وتيسّي املمارسات الفعالة يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية اليت تعاجل األهداف  2-4، 1-5، 1-3
اإليكولوجية، واالجتماعية واالقتصادية، وتراعي املقايضات وتبين القدرة على الصمود يف وجه 

 اد عوامل اإلجه
 

 19-األولوايت للتعايف من جائحة كوفيد

على سالسل قيمة مصايد  19-ستواصل املنظمة مساعدة األعضاء وتوفّي معلومات حمد ثة عن آاثر جائحة كوفيد 95-
ت النظم حياء املائية وعلى التجارة الدولية. ألاألمساك وتربية ا الغذائية وستواصل املنظمة التعاون مع الشركاء لرصد كيف تغّي 

املائية، وحتديد تدابّي التخفيف اليت جنحت يف سياقات خمتلفة فضاًل عن توثيق ونشر كيف أن اآلاثر يف األجل 
والصدمات أو عوامل  19-والدروس الناشئة ميكن أن تساعد يف بناء القدرة على الصمود يف وجه جائحة كوفيد الطويل

 املستقبلية. اإلجهاد

 لألعمال حنو منوذج متجدد -اخامسً 
 تواصل املنظمة االنتقال حنو منظمة أكثر مشواًل ورشاقة ابجتاه تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة  96-

مرونة للتحدايت العاملية املتصلة ابألمن الغذائي والتغذية وحتويل النظم الغذائية املائية. ، وتوفّي استجابة أكثر 2022-2031
الرباجمي ابالستناد إىل جماالت األولوية الرباجمية، ونظرية تغيّي لكل من جماالت األولوية الرباجمية ودمج يتطل ب تعزيز النهج  وهذا

ا حتسني التدخالت على املستوى القطري من خالل تعزيز املبادرات وجماالت الرتكيز املشرتكة يف املنظمة. وهذا يشمل أيضً 
 طار القانوين، وإطار امليزانية واإلطار املايل والدعم الفين.هنج املنظمة الواحدة وحشد موارد الربامج، واإل

يشمل دمج األغذية املائية يف برامج املنظمة وابلنسبة إىل عمل املنظمة يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، هذا  97-
الت األولوية الرباجمية. كما أن منوذج األعمال وضمان املواءمة بني الربامج القطرية، واألولوايت اإلقليمية/املبادرات اإلقليمية وجما

ا أن تقوم املنظمة بكاملها بتوفّي الدعم الفين للنظم الغذائية املائية، ويستفيد ابلتايل من اخلربة داخل املتجدد يضمن أيضً 
 بياانتاالبتكار، والتكنولوجيا، وال تركيز على كما سيؤدياملنظمة يف جمموعة من املواضيع املتصلة ابلنظم الغذائية املائية.  

استدامة تدخالت كفل ونشر أكثر فعالية للمعارف واملعلومات، مبا يدمج ن اضمإىل والعناصر املكم لة يف مجيع الربامج، 
 ا إزاء تنفيذ الربانمج. املنظمة وتيسّي هنٍج أكثر حداثًة ونشاطً 
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 للمنظمة هندسة نتائج جماالت األولوية الرباجمية -1امللحق 
 (CL 168/3)الوثيقة  2023-2022تعديالت على برانمج العمل وامليزانية للفرتة 

 األربع وجماالت األولوية الرباجمية العشرون األفضليات: 1اجلدول 
 

مقاصد أهداف التنمية  بيان الناتج جمال األولوية الرباجمية
 املستدامة

 إنتاج أفضل 

 

مســــتدامة من خالل ســــالســــل إمداد غذائية ضــــمان وجود أمناط اســــتهالك وإنتاج 
وزراعية كفؤة وشــــــاملة على املســــــتوايت احمللية واإلقليمية والعاملية مبا يضــــــمن وجود 

 نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود ومستدامة يف ظل تغّي املناخ والبيئة

2-3 ،2-4 ،6-4 ،14-6، 
2-15، ب-14، 14-7  
 

اخلاااااااج  نااااتاااااااج  1اجملااااااال 
أفضااااااااااال: االبتكار من أجل 

 إنتاج زراعي مستدام

دعم نظم إنتاج احملاصـــيل والثروة احليوانية والغاابت املســـتدامة اليت تتســـم ابإلنتاجية 
والقدرة على الصمود واالبتكار والقدرة التنافسية واليت تتيح الفرص لرايدة املشاريع 

ار والضـــــــــــــــعفــاء، من خالل وأعمــال جتــاريــة متكــاملــة تشـــــــــــــــمــل املنتجني الصـــــــــــــــغــ
 التكنولوجيات والسياسات التمكينية

2-15 ،4-6 ،4-2 ،3-2 

اخلاااااااج  ناااااتاااااااج  2اجملااااااال 
 أفضل: التحّول األزرق

تعزيز نظم األغذية الزرقاء األكثر كفاءة ومشوالً وقدرة على الصـــــمود واســـــتدامة من 
نة متعل قة ابإلدارة املتكاملة  القائمة على العلوم، خالل ســـــــــــياســـــــــــات وبرامج حمســـــــــــ 

 واالبتكارات التكنولوجية، ومشاركة القطاع اخلاص

2-1 ،2-2، 14-2 ،14-4، 

 ج-14، ب-14 ،14-7، 14-6

اخلاااااااج  نااااتاااااااج  3اجملااااااال 
 أفضل: صحة واحدة

إقامة نظم وطنية ودولية متكاملة للصـــــــحة الواحدة املعززة واألفضـــــــل أداًء من أجل 
والنبات وســـالمة البيئة، عن طريق حتســـني الوقاية ضـــمان صـــحة اإلنســـان واحليوان 

اآلفات واألمراض، واإلنذار املبكر، وإدارة املخاطر الصــــــــــحية الوطنية والعاملية،  من
 فيها مقاومة مضادات امليكروابت مبا

 8-15، د-3، 1-5

اخلاااااااج  نااااتاااااااج  4اجملااااااال 
أفضاااااااال: حصااااااااول صااااااااغار 
املنتجني على حنو منصااااااااااا  

 على املوارد

صــــغار املنتجني واملزارعني األســــريني على حنو منصــــف أكثر على ضــــمان حصــــول 
املوارد االقتصـــــــــــــــــاديــة والطبيعيــة، واألســـــــــــــــواق، واخلــدمــات، واملعلومــات، والتعليم، 

 والتكنولوجيات، من خالل سياسات واسرتاتيجيات وبرامج حمس نة

1-4 ،2-3 ،2-4 ،9-3 

اخلاااااااج  ناااااتاااااااج  5اجملااااااال 
 أفضل: الزراعة الرقمية

تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت الرقمية اليت يسـهل الوصـول إليها من أجل دمج 
حتســــــني فرص الســــــوق واإلنتاجية والقدرة على الصــــــمود يف الســــــياســــــات والربامج 
املتعل قة ابلنظم الزراعية والغذائية، مع الرتكيز بصـــــــــــــــورة خاصــــــــــــــــة على أتمني فرص 

 الفقّية والضعيفةالوصول املنصف وأبسعار ميسورة للمجتمعات الريفية 

 8-17، ج-9، ب-5، 1-4

 تغذية أفضل

 

القضـــــــــاء على اجلوع وحتقيق األمن الغذائي وحتســـــــــني التغذية جبميع أشـــــــــكاهلا، مبا 
 ذلك تشجيع األغذية املغذية وزايدة فرص الوصول إىل أمناط غذائية صحية يف

، 2-3، 1-3، ج-2، 2-2، 2-1
3-3 ،3-4 ،12-3 

اخلااااااج بتغاااااذياااااة  1اجملاااااال 
أفضاال: أمناغ غذائية صااحية 

 للجميع

إســــناد األولوية للحق يف غذاء كاٍف وانتقال الســــكان إىل أمناط غذائية صــــحية يف 
البيئات املؤسـسـية والسـياسـاتية والقانونية املتكاملة اليت تضـمن مشـاركة املسـتهلكني 

 والقطاع اخلاص وحتف زها

1-3 ،2-1 ،2-2 ،3-1 ،3-2 ،
 ب-14، 12-8، 3-4

اخلااااااج بتغاااااذياااااة  2اجملاااااال 
أفضااااااااااااال: التغاااذيااة للف اااات 

 األضع 

يشـــــــــــكل حتديد انعدام األمن الغذائي وســـــــــــوء التغذية لدى األفراد األكثر ضـــــــــــعًفا 
والقضـــــــاء عليهما يف مجيع الســـــــياقات، حمور تركيز الســـــــياســـــــات واالســـــــرتاتيجيات 

 والربامج احملددة األهداف اليت وضعتها البلدان ونف ذهتا

1-3 ،2-1، 2-2 ،3-1 ،3-2 
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مقاصد أهداف التنمية  بيان الناتج جمال األولوية الرباجمية
 املستدامة

اخلااااااج بتغاااااذياااااة  3اجملاااااال 
 أفضل: أغذية آمنة للجميع

اعتماد الســـــــياســـــــات والتشـــــــريعات املتكاملة واملتعددة القطاعات املتعل قة بســـــــالمة 
األغـــذيـــة يف النظم الزراعيـــة والغـــذائيـــة الوطنيـــة، وتنفيـــذهـــا من جـــانـــب احلكومـــات 

 واملستهلكنيوحتسني قدرات ووعي اجلهات املشغ لة لسلسلة القيمة 

 2-1 ،2-2 ،3-2 

اخلااااااج بتغاااااذياااااة  4اجملاااااال 
أفضااااااااااااال: ا ااد من الفاااقااد 

 واملهدر من األغذية

وضــع خرائط طريق واضــحة وخاصــة وحمددة الســياق لتمكني وحث  مجيع اجلهات 
الفاعلة يف ســــلســــلة اإلمدادات الغذائية والبيئة الغذائية وعلى مســــتوى املســــتهلكني 

من األغـــذيـــة، وتنفيـــذهـــا من جـــانـــب احلكومـــات  على احلـــد من الفـــاقـــد واملهـــدر
 واملنظمات احلكومية الدولية

2-1 ،2-2 ،12-3 

اخلااااااج بتغاااااذياااااة  5اجملاااااال 
أفضاااااال:  اااااافافية األسااااااواق 

 والتجارة

حتسني شفافية األسواق واملشاركة املنصفة فيها ويف سالسل القيمة العاملية والتجارة 
الدولية من خالل تنســيق الســياســات والقدرات البشــرية واملؤســســية لصــنع القرارات 

 القائمة على األدلة 

 11-17، أ-10، ج-2، ب-2 

 بي ة أفضل
 

وإصـــــالحها وتعزيز اســـــتخدامها املســـــتدام، محاية النظم اإليكولوجية الربي ة والبحري ة 
ومكـافحـة تغّي  املنـاخ )خفض املخلفـات، وإعادة االســـــــــــــــتخـدام، والتـدوير، وإدارة 
املخل فات( من خالل نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة ومشوالً وقدرة على الصــــــمود 

 واستدامة

2-5 ،12-2 ،12-4 ،12-5 ،
13-2 ،14-3 ،14-4 ،15-1 ،
15-3 ،15-4 

اخلاج ببي ة أفضل:  1اجملال 
التخفي  من حدة آاثر تغري 
املناااو ونظز زراعيااة وغااذائياة 

 مكّيفة معه

متكني حتو ل النظم الزراعيــــة والغــــذائيــــة وقـــدرهتـــا على الصـــــــــــــــمود لتحقيق أهـــداف 
االســـتدامة وأهداف اتفاق ابريس، من خالل وضـــع ممارســـات وســـياســـات وبرامج 

 زراعية ذكية مناخيًّا وتنفيذها

، ب-13، 13-2، 13-1، 2-4
14-3 

اخلاج ببي ة أفضل:  2اجملال 
االقتصااااد األحيائي من أجل 

 أغذية وزراعة مستدامة

تعزيز قيام اقتصــــــاد أحيائي حيقق التوازن بني القيمة االقتصــــــادية والرفاه االجتماعي 
من جهة، واالســـــــــــــتدامة البيئية من جهة أخرى، من خالل وضـــــــــــــع ســـــــــــــياســــــــــــات 

على األدلـــة وتنفيـــذهـــا يف البيئـــات اجلزئيـــة والكليـــة  وممـــارســـــــــــــــــات متكـــاملـــة قـــائمـــة
 ابستخدام االبتكارات التكنولوجية، والتنظيمية، واالجتماعية

12-2 ،12-4 ،12-5 

اخلاج ببي ة أفضل:  3اجملال 
التنوع البيولوجي وخااادماااات 
النظز اإليكولوجياة من أجال 

 األغذية والزراعة

والزراعـــــة وتعزيز اســـــــــــــــتخـــــدام النظم حفظ التنوع البيولوجي من أجـــــل األغـــــذيـــــة 
اإليكولوجية البحرية والربية واخلاصــــــــــــــة ابملياه العذبة وخدماهتا على حنو مســــــــــــــتدام 

 وصوهنا وإعادة أتهيلها، من خالل اعتماد سياسات وممارسات حمددة األهداف

2-5 ،14-4 ،15-1 ،15-3 ،
15-4 ،15-6 

اخلاج ببي ة أفضل:  4اجملال 
إقامة نظز غذائية مساااااااتدامة 

 يف املناطق ا ضرية

تعزيز حتو ل النظم الزراعية والغذائية احلضـــــــرية وشـــــــبه احلضـــــــرية األكثر فعالية ومشواًل 
وقدرة على الصــــــمود واســــــتدامة اليت تتصــــــدى للفقر وانعدام األمن الغذائي وســــــوء 

الغذائية الصحية، وحتف ز التحو ل الريفي التغذية يف املناطق احلضرية، ومتك ن األمناط 
الشامل واملستدام يف الوقت نفسه الذي حتافظ فيه على قاعدة املوارد الطبيعية اليت 
تقوم عليها، من خالل اعتماد ســــــــــــــياســــــــــــــات وبرامج داعمة والشــــــــــــــروع ابألعمال 

 واالستثمارات وتوسيع نطاقها من جانب أصحاب املصلحة الوطنيني واحملليني.

 1-12، أ-11، 2-1، 1-1
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تشـــــجيع النمو االقتصـــــادي الشـــــامل من خالل احلد من أوجه عدم املســـــاواة )بني 
 املناطق احلضرية والريفية، والبلدان الفقّية والغنية، والرجال والنساء(

 ،أ-2، 2-3، 1-5، 1-2، 1-1
 1-16، 2-10، 1-10، أ-5، 5-4 

اخلاج حبياة أفضل:  1اجملال 
بني اجلنسني ومتكني املساواة 

 املرأة الريفية

ضــــمان املســــاواة يف حقوق املرأة وحصــــوهلا على املوارد، واخلدمات، والتكنولوجيات، 
واملؤســــــــســــــــات، والفرص االقتصــــــــادية، وصــــــــنع القرارات، وحتك مها هبا وإزالة القوانني 
واملمارســـات املمي زة بني اجلنســـني، من خالل ســـياســـات واســـرتاتيجيات وبرامج وأطر 

 قانونية مراعية للمنظور اجلنساين

 ج-5، أ-5، 5-4، 2-3

اخلاج حبياة أفضل:  2اجملال 
 التحّول الريفي الشامل

تســـــــريع عملية التحو ل الريفي الشـــــــامل وإعادة تنشـــــــيط املناطق الريفية مع ضـــــــمان 
مشــــاركة الفئات الفقّية والضــــعيفة واملهمَّشــــة بشــــكل متســــاٍو فيها وانتفاعها منها، 

 تنفيذ سياسات واسرتاتيجيات وبرامج حمددة األهدافخالل  من

1-1 ،8-3 ،8-5 ،10-1، 10-2 ،
 ب-14، 10-7

اخلاج حبياة أفضل:  3اجملال 
حااااااالت الطوارر الزراعياااااة 

 والغذائية

توفّي املســــاعدة العاجلة على مســــتوى التغذية وســــبل العيش للبلدان اليت تعاين من 
املعر ضـــــــة له، وتزويد ســـــــكان هذه البلدان ابلقدرات انعدام األمن الغذائي احلاد أو 

املناســبة للصــمود يف وجه الصــدمات واملخاطر املســتقبلية وإدارهتا على حنو أفضــل، 
 ابعتماد هنج الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم

1-5 ،2-1 ،2-2 ،2-3 ،16-1 

اخلاج حبياة أفضل:  4اجملال 
نظز زراعياااة وغاااذائياااة قاااادرة 

 على الصمود

تقوية قدرة النظم الزراعية والغذائية وســـبل العيش على الصـــمود يف وجه الصـــدمات 
وعوامل اإلجهاد االجتماعي واالقتصــــادي والبيئي من خالل حتســــني فهم املخاطر 

 فاملتعددة وآليات احلوكمة الفعالة لتنفيذ تدابّي احلد من الضع

1-3 ،1-5 ،2-4 

اخلاج حبياة أفضل:  5اجملال 
 مبادرة العمل يًدا بيد

تسريع وتّية التحو ل الزراعي والتنمية الريفية املستدامة من خالل استهداف الفئات 
األشد  فقرًا واجلياع، والتمييز بني األراضي واالسرتاتيجيات، واجلمع بني مجيع أبعاد 

 الصلة من خالل التحليل والشراكاتالنظم الزراعية والغذائية ذات 

، أ-2، 2-2 ،2-1، 1-2، 1-1
10-1 ،10-2 

اخلاج حبياة أفضل:  6اجملال 
 تعزيز االستثمارات

تســـــــــريع وتّية التحو ل إىل نظم زراعية وغذائية مســـــــــتدامة ترتتب عنها آاثر واســـــــــعة 
 النطاق على احلد من أوجه عدم املســــــــاواة والقضــــــــاء على الفقر واجلوع من خالل

زايدة االســـتثمارات العامة واخلاصـــة وحتســـني القدرات لالســـتفادة من االســـتثمارات 
 املستقبلية

 ،2-10، 1-10 أ،-2، ب-1
 5-17، ب-10

 

 


