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 (، وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة QRالسريعة )ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة 
 للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

  www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 
 

A 

 األسماك مصايد لجنة

 اللجنة الفرعية المختصة بتجارة األسماك

 الدورة السادسة عشرة

 2017سبتمبر/أيلول  8-4كوريا، جمهورية  بوسان، 

 تأثير المناطق البحرية المحمّية على سبل العيش والتجارة 
 أسماك المائدة واستهالكها وإمدادات

 

 موجز
  ك من أثروما قد حيدثه ذلعن املناطق البحرية احملمية وأثرها على جتارة األمساك  اتقّدم هذه الوثيقة موجز   
لى األمن الغذائي.  ع، و اجملتمعات القائمة على صيد األمساك واجلهات الفاعلة املعنية على طول سلسلة القيمة دخلعلى 

 عن عمل منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( يف هذا امليدان واقرتاحات للقيام بأنشطة مستقبلية. اتوفّر موجز  كما أهنا 

 اإلجراءات التي يقترح اتخاذها من جانب اللجنة الفرعية

 تقدمي التعليقات بشأن املعلومات املقّدمة وتبادل اخلربات الوطنية؛ 
 ك األنشطة ستقبل يف اجال املناطق البحرية احملمية والتجارة، اما يف ذلتوفري توجيهات بشأن عمل املنظمة يف امل

 املقررة بشأن املناطق هذه؛
  البلدان  تساعد على تطبيقها يفبناء القدرات اليت ميكن للمنظمة أن  الرامية إىل نشطةاألحتديد املبادرات و

قتصادات حممية، ال سيما البلدان النامية واالقطاع مصايد األمساك بإقامة مناطق حبرية فيها ر األعضاء اليت تأثّ 
 اليت متّر امرحلة انتقالية؛

  ال اجتوفري توجيهات بشأن أوجه التعاون املمكن بني املنظمة وغريها من املؤسسات أو الشبكات اإلقليمية يف
 املناطق البحرية احملمية والتجارة.
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 مقّدمة
 
كأداة حلفظ التنوّع البيولوجي من أجل محاية النظم اإليكولوجية البحرية   1ما زال استتتتخدام املناطق البحرية احملمية -1

 ختذتاإىل املستتتتتتتتتتوى الوط . ولقد  عام ا من املستتتتتتتتتتوى العاملي ووصتتتتتتتتتوال  وعكس تدهور املوائل املائية يستتتتتتتتتتقطا اهتمام ا 
 من أهدا  أيشتتتتتي واملقصتتتتتد 11ال ستتتتتيما ا د   ي،بشتتتتتأن التنوع البيولوج ةاالتفاقياحلكومات التزامات دولية عن طريق 

يف املائة من املناطق الستتتتتتتتتتاحلية والبحرية  10ما ال يقل عن  حفظان يمن أهدا  التنمية املستتتتتتتتتتتدامة، اللذين يتوخّ  14-5
 اوافرة. ووفق  علومات العلمية املت، اما يّتستتتتتتتتتق مع القوانني الوطنية والقانون الدوإ ويستتتتتتتتتتند إىل أفضتتتتتتتتتل امل2020حبلول عام 
لطبيعة إن املناطق البحرية احملمية )حبستتتتتتتتتتا تعريد االحتاد الدوإ حلفظ افبيانات العاملية بشتتتتتتتتتتأن املناطق احملمية، لقاعدة ال

 يف املائة من مستتتتتتاحة املياه 3.4ي محاية التنوّع البيولوجي(، تغطّ  يتمّثل يف واملوارد الطبيعية وباعتبار أن ا د  األستتتتتتاستتتتتتي
 .مجيعهايف املائة من املناطق االقتصادية اخلالصة  8ية قرابة البحرية اإلمجالية يف العامل مع محا

 
كما يتم الرتويج للمناطق البحرية احملمية بصتتتتتتتتتورة متزايدة باعتبارها من التدابري الرامية إىل معاجلة الصتتتتتتتتتيد املفر  و  -2

 صيد األمساك يف مناطق وأوقات معينة، كأداة إلدارة مصايد حظرلألمساك واالستخدام غري املستدام للموارد. ويعود تاريخ 
 ن هتتذه حلفظ التنوّع البيولوجي. غري أ اطق البحريتتة احملميتتة الستتتتتتتتتتتتتتتائتتد حتتاليتت  املنتتا ماألمستتاك، إىل زمن بعيتتد يستتتتتتتتتتتتتتبق مفهو 

ل لضتتتتمان استتتتتدامة مصتتتتايد األمساك   ا ذلك، غالب  . وباإلضتتتتافة إىل2األداة ال تشتتتتّكل يف كل األحيان النهج اإلدارف املفضتتتتّ
منافع  اهنا ال توفّر دائم  ، وبالتاإ فإعلى تكاليد صتتتيد األمساك وأرباحه اا مباشتتتر  ا ستتتلبي  دث املناطق البحرية احملمية أثر  ما حت

فظ فقط وعندما يتم إنشتتااها ألغراا احل ،مباشتترة للصتتيادين ال ستتيما على املدى القصتتري يف املناطق الستتاحلية والداخلية
جزء ما يتوّجا ربط املناطق البحرية احملمية بتدابري إدارية أخرى ك اية من األعلى إىل األستتتتتتتتتتتتفل. وغالب  عملاع اتبمن خالل 

ملناطق د خارج االصتتتتتتتتتي ها تزايداما في ،اآلثار الستتتتتتتتتلبية احملتملة األمساك لتفادف إلدارة مصتتتتتتتتتايدمن هنج النظام اإليكولوجي 
مثال  اقات،  عدد من الستتتتتتتتتتييف اناطق البحرية احملمية مفيدة جد  مع ما ستتتتتتتتتتبق، ميكن أن تكون امل االبحرية احملمية. ومتاشتتتتتتتتتتي  

يف بعض أو ، ياتالالفقار من األمساك غري املهاجرة أو أنواع  اك اليت تطال خمزونات صتتغرية نستتبي  إىل مصتتايد األمسابالنستتبة 
 دة.ل الصيد العرضي يف مناطق منفصلة أو مواسم حمدأو ملعاجلة مشاك بشأهنا،السياقات اليت تتوافر بيانات قليلة 

 
ك عن املناقشات احلالية املتعّلقة باملناطق البحرية احملمية وتفاعلها مع مصايد األمسا ايرد يف هذه الوثيقة موجز  و  -3

اموازاة اإلقرار و  وسبل كسا العيش واألمن الغذائي، وتربز ما قد حتدثه املبادرات احلالية من تداعيات على جتارة األمساك.

                                                      
 وهو: اعاريد استتتتتتتتتتتتتتتخدام  الطبيعية أكثر التهناك عّدة تعاريد لعبارة "املناطق البحرية احملمية". ويشتتتتتتتتتتتتتتّكل تعريد االحتاد الدوإ حلفظ الطبيعة واملوارد   1

أجل  قانونية أو غريها من الطرق الفّعالة، من إجراءات اموجا"إن املنطقة احملمية هي مستتتتتتاحة جغرافية حمددة بوضتتتتتتوو، ومعرت  دا وخمصتتتتتتصتتتتتتة وم دارة 
ون احلفظ هو ا د   ذا التعريد، جيا أن يك اثقافية على املدى الطويل." ووفق  م اإليكولوجي والقيم الاحفظ الطبيعة وما يرتبط دا من خدمات للنظ

د األمساك )منظمة توجيهية الفنية بشتتتتأن املناطق البحرية احملمية ومصتتتتايالرئيستتتتي من إنشتتتتاء املنطقة لتعترب األخرية منطقة حبرية حممية. وألغراا اخلطو  ال
ألغراا  ادماية أكرب من املياه احمليطة حب حتظىأف منطقة جغرافية حبرية  إنأوستتتتتتتتتتتتتتتع وهو: "...  ا(، استتتتتتتتتتتتتتتتخدم  املنظمة تعريف  2011األغذية والزراعة، 

نطقة ختتلد حبستتتتتتتا امل(. كما جتدر اإلشتتتتتتتارة إىل أن القواعد احملددة 9قة  حبرية  حممية" )الفقرة منطت عترب حفظ التنوّع البيولوجي وإدارة مصتتتتتتتايد األمساك، 
ظر فيها الصيد وما إىل ذلك( حبسا البلدان والسياقات املختلفة.احملبحرية ال  مية، وأنه يتم استخدام مصطلحات متباينة )حمميات، مناطق حي 
. روما، منظمة 4. التكملة 4. املناطق البحرية احملمية ومصايد األمساك الرقم التوجيهية الفنية بشأن الصيد الرشيداخلطو  منظمة األغذية والزراعة.   2

 www.fao.org/docrep/015/i2090e/i2090e00.htm. 198. الصفحة 2011األغذية والزراعة 

http://www.fao.org/docrep/015/i2090e/i2090e00.htm
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بأمهية املناطق البحرية احملمية يف أعاإ البحار، ترّكز هذه الوثيقة على املناطق البحرية احملمية يف املناطق الساحلية حيث 
تكون التفاعالت مع سبل كسا العيش القائمة على صيد األمساك مباشرة على حنو أكرب. وباإلضافة إىل ذلك، تسّلط 

 اك.املّتصلة باملناطق البحرية احملمية ومصايد األمس انظمة يف املناقشات األوسع نطاق  على دور املهذه الوثيقة الضوء 
 

 آثار المناطق البحرية المحمية على مصايد األسماك وأهمية العملية
 
ملوارد البحرية لتأمني اليت تعتمد اجملتمعات احمللية فيها على ا رية احملمية يف املناطق الستتتتتتاحليةاملناطق البح قد ت عترب -4

ربوخستتتتارة ستتتتبل كستتتتا العيش عندما  الدخلتراجع  عن ستتتتلبية تستتتتفر تدابرير  ،والدخلاألغذية  على التنّقل ن و الصتتتتياد جي 
 رات دذا الشتتتتتأن. و دون إجراء مشتتتتتا جيرف حتديدهابستتتتتببها. وينطبق ذلك بشتتتتتكل خاط على املناطق البحرية احملمية اليت 

 اعتبار على م شتتتتتتتتتتتتاركتهاماجتمعات الصتتتتتتتتتتتتيادين و من بادرة امويف الوق  عينه، هناك أمثلة على إنشتتتتتتتتتتتتاء مناطق حبرية حممية 
فظ التنوّع كأداة حل  وجناحها - معّينةية حممية ستتتتتتتتتتتتتياق معنّي. وإن  ثار منطقة حبر  أن هذه املناطق تشتتتتتتتتتتتتتّكل أداة مفيدة يف
أخذ بكيفية اليت أّدت إىل إنشتتتتتتتتتتتتائها و  بالعملية اتبقى إىل حد كبري رهن   - األمساك البيولوجي و/أو كتدبري إلدارة مصتتتتتتتتتتتتايد

ل خاط إشتتتتتتراك االعتبار. ومن املهم بشتتتتتتك بعنيواالقتصتتتتتتادية االجتماعية واملتعّلقة باحلوكمة  الظرو  واخلصتتتتتتائئ البيئية
 يف العملية يف أقرب وق  ممكن يف املناطق الستتتتتتتتتتتتاحلية اليت تتأثر فيها هذه اجملتمعات مباشتتتتتتتتتتتترة باإلعالن احمللية اجملتمعات 

 عن املناطق البحرية احملمية.
 
ا إعادة ختصيئ املوارد وبالتاإ إعادة ختصيئ حقوق استخدامها وحيازهت ا إنشاء منطقة حبرية حممية عموم  ويع  -5

 صيد ىلد يؤدف إىل نشوب نزاعات. وميكن لألفراد من داخل اجملتمع احمللي أو خارجه أن يلجؤوا إوالثروات املرتبطة دا مما ق
ومصايد األمساك  املسؤولة حليازة األراضي مع اخلطو  التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة اومتاشي   األمساك بشكل غري قانوين.

االستخدام احلق يف (، ال بد من اإلقرار ب2012والغابات يف سياق األمن الغذائي الوط  )اخلطو  التوجيهية الطوعية، الفاو، 
 اطة دا، أحكام  تبط اإلدارية املر . وجيا أن تشمل عمليات حتديد املناطق البحرية احملمية واخلط3وحقوق احليازة املشروعالعريف 

 لتسوية النزاعات دد  التخفيد من النزاعات احملتملة اليت قد تنشأ عن إعادة التخصيئ )وغريها من النزاعات(.
 
ئة عن املن -6 ها بصتتتتتتتتتتتتتتورة وتوزيع ا كامال  اطق البحرية احملمية فهم  كما أنه من املهم فهم التكاليد واملنافع الناشتتتتتتتتتتتتتت

(، اإليراداتو متساوية، على املديني القصري والطويل. وتتمثل التكاليد اليت يتكبدها الصيادون يف تراجع مستوى املصيد )
ن املنطقة البحرية . وقد تواجه اجملتمعات الساحلية القريبة ماألمساكصيد ظر تنفيذ تدابري حلأقّله على املدى القصري، نتيجة 

 ة تراكم الرتاجع غري متكافئة نتيج ابصتتتتتتتتورة كبرية على مصتتتتتتتتايد األمساك،  ثار   استتتتتتتتيما تلك اليت تعّول اقتصتتتتتتتتادي  ال احملمية، 
 صيد األمساك. إيراداتيف 
 
 الستتتتتتتتتتتتتتيتتاحتتة بتتدل الصتتتتتتتتتتتتتتيتتد(.  كمتتا ميكن للمنتتاطق البحريتتة احملميتتة أن تعيتتد هيكلتتة الفرط االقتصتتتتتتتتتتتتتتتاديتتة )مثال   -7

م الذين كانوا يؤمنون نفستته ادية البديلة اليت تتيحها املناطق هذه قد ال يكونوا همغري أن املستتتفيدين من األنشتتطة االقتصتت

                                                      
 رجوع إىل اخلطو  التوجيهية الطوعية لالطالع على تعريد حقوق االستخدام واحليازة على املوقع التاإ: ال  3

http://www.fao.org/docrep/016/i2801a/i2801a.pdf 
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تمعات غرايف ملستتتتتتتتتتخدمي املوارد واجملميالشتتتتتتتتتكل الد تغرّي من صتتتتتتتتتيد األمساك. وميكن  ذه األرا  املتغرّية أن  دخال   استتتتتتتتتابق  
وخماطر جديدة   ديةلسبل كسا العيش التقليجديدة فرط  مع توفري ،الساحلية وأن تؤدف إىل تغيريات يف االقتصاد احمللي

اشتتترة إىل اجملتمع، عود مبتضتتتمن أن املنافع )االقتصتتتادية واالجتماعية الثقافية( ت . وبالتاإ، جيا إنشتتتاء  لياتكذلك األمر
نافع مفيها جمع يف احلاالت اليت تتوذلك  ،إىل مبدأ تقاستتتتتم املنافع واستتتتتتيعاب التكاليد واملنافع بشتتتتتكل متستتتتتاو   ااستتتتتتناد  

يستتتتتتتتتتتفيد منها أصتتتتتتتتتتحاب مصتتتتتتتتتتلحة  خرون. وقد يشتتتتتتتتتتمل ذلك تدابري عندما املناطق البحرية احملمية يف أماكن أخرى أو 
يارات بديلة يجا حتديد خفيف احلاالت اليت جيا فيها فرا حظر كامل أو جزئي على مصتتتتتايد األمساك، أما تعويضتتتتتية، 

البحرية  وبلورهتا بالتشاور مع اجملتمعات املتأثرة. وقد تؤدف املناطق مستدامة لتأمني سبل كسا العيش على املدى الطويل
احملمية، عندما حتدد عرب عملية تشتتتتتاركية وباحرتام حقوق االستتتتتتخدام واحليازة املشتتتتتروعة القائمة، إىل محاية مناطق الصتتتتتيد 

وق  تأهيل املوارد جيرف مع المنطقة ستتاحلية حصتترية للصتتيادين(، واالرتقاء بستتبل كستتا العيش احمللية حيث  حتديد)مثل 
، رغم افور  شتتتتتتتكل ملمو  باملنافع  تتجلى الستتتتتتتمكية وحتستتتتتتتني املصتتتتتتتيد يف املنطقة البحرية احملمية واملياه اجملاورة  ا. وقد ال

ق وميكن للمناط ستتتريعة يف بعض احلاالت.و إجيابية  - ةاقتصتتتادي ةاجتماعي استتتتجابةبالتاإ و  -استتتتجابة بيولوجية  حدوث
لتقّلبات يف مستتتتتتتويات من اتؤدف إىل احلد  يثحببعض املنافع يف مناطق الصتتتتتتيد اجملاورة  ا  ااحملمية أن توّلد أيضتتتتتت  البحرية 

 يد.املص يفاملصيد اإلمجالية أو زيادة احلجم اإلمجاإ للمصيد أو احلصول على أمساك أكرب وذات القيمة األعلى 
 
أصحاب املصلحة  لىعتوزيع التكاليد واملنافع  ةاآلثار النامجة عن املناطق البحرية احملمية وطريق إنفباختصار، و  -8

قوق استخدام اما يف ذلك اختاذ ترتيبات متعّلقة حب -تلك املناطق  حتديدالظرو  اخلاصة السائدة وطريقة  ستعتمد على
 األراضي وحيازهتا.

 
 البحرية المحمية وتجارة األسماك المناطق

 
 ايض  أ عندما تؤثر املناطق البحرية احملمية على اإلنتاج السمكي واألنشطة االقتصادية ذات الصلة، فإهنا قد تؤثر -9

سلسلة  على صيد األمساك واجلهات الفاعلة على طولاجملتمعات القائمة  دخلعلى  امساك مما حيدث بدوره أثر  على جتارة األ
باألمن الغذائي  بفريق اخلرباء الرفيع املستوى املع  دفعواألمن الغذائي. غري أن البحوث حمدودة يف هذه اجملاالت مما  القيمة

 هذه نيوالتغذية إىل إطالق بيان عن املناطق البحرية احملمية واألمن الغذائي لإلشارة إىل عدم وجود رابط سبيب مباشر ب
 )فريقبالكامل  اّيئ  سا بالكامل وال جّيد   تدبري ا ادائم  ال تشّكل املناطق البحرية احملمية  أن يثحباملناطق واألمن الغذائي، 
 (.2014اخلرباء الرفيع املستوى، 

 
ويف بعض احلاالت، ميكن استتتخدام املناطق البحرية احملمية لكستتا ميزة يف األستتواق )مثل التصتتديق أو التوستتيم  -10

تتوافر فيها بيانات قليلة(، مما يضتتتتتتتيد قيمة إىل مصتتتتتتتايد األمساك تلك ويزيد من هوامش اخلاط ال ستتتتتتتيما يف املناطق اليت 
جات حىت اآلن تربز أن حتديد مناطق حبرية حممية يؤدف إىل تصتتتتديق أو توستتتتيم منت اللصتتتتيادين. ومة أمثلة قليلة جد   الربح

مية بالتعاون ديد املزيد من املناطق البحرية احملمصايد األمساك يف املنطقة على أهنا منتجات مسكية مستدامة. غري أنه مع حت
الوثيق مع اجتمعات الصتتتيادين، تتزايد إمكانية اإلقرار امستتتامهة الصتتتيادين احملليني يف إنشتتتائها، وتصتتتديق/توستتتيم منتجاهتم. 

أثر املناطق  بعني االعتبار عند قيا والشتتتتتباب وجيا أخذ املستتتتتائل املرتبطة باملستتتتتاواة بني اجلنستتتتتني والستتتتتكان األصتتتتتليني 



5 COFI:FT/XVI/2017/10 

 

القطاع ما تكون النستتتتتتاء اجلهة الفاعلة الرئيستتتتتتية يف قطاع ما بعد املصتتتتتتيد و  اا. وغالب  احملمية على جتارة األمساك حملي  البحرية 
امخاوفهن واهتماماهتن على النحو الواجا عند مناقشتتتتتتة موضتتتتتتوع املناطق البحرية  األخذالتجارف، وبالتاإ جيا ضتتتتتتمان 

 تمع احمللي.احملمية على مستوى اجمل
 

 التطورات المستقبلية الممكنة وأنشطة المنظمة الخاصة 
 بالمناطق البحرية المحمية ومصايد األسماك

 
يستند التزام املنظمة، يف عملها يف اجال املناطق البحرية احملمية إىل مفهوم مفاده أّن املضي قدم ا يف تطبيق املناطق  -11

إىل عدم فهمها  اانا اخلاصة امصايد األمساك، نظر  كبري الستمرار عدم التواام مع اجلو البحرية احملمية يرتافق مع وجود خطر  
ضمن أطر  اج املناطق البحرية احملمية دائم  وال ت در  .عادة على أكمل وجه وال أخذها دائم ا يف احلسبان على النحو الواجا
د األمساك ىل مصايج التشاركية ال سيما بالنسبة إإدارة مصايد األمساك أو ما يليها من ممارسات جيدة يف ما خيّئ النه

حدة، إىل توصيات جلنة مصايد األمساك يف املنظمة واجلمعية العامة لألمم املت اوبسبا هذه املسائل واستناد   الصغرية احلجم.
عّدة كما مت تنظيم .  20114أصدرت املنظمة اخلطو  التوجيهية الفنية بشأن املناطق البحرية احملمية ومصايد األمساك يف عام 

حلقات عمل إقليمية مجع  بني اجموعة واسعة من أصحاب املصلحة املعنيني باملناطق البحرية احملمية ومصايد األمساك 
دد  نشر اخلطو  التوجيهية هذه وتعزيز التعاون عرب القطاعات. كما شارك  املنظمة يف اجتماعات ومؤمترات ومقاالت 

 طق البحرية احملمية ومصايد األمساك.املناب خاصةومشاريع أخرى 
 
ومة العديد من املنظمات املعنية باملناطق البحرية احملمية ويتم تقدمي أموال كثرية إلنشاء مثل هذه املناطق من  -12

معظم اجلهات تقوم بذلك ألغراا احلفظ  ة واملؤسسات حول العامل. غري أنجانا احلكومات واملنظمات غري احلكومي
الحتاد لتابع لاوأوصى املؤمتر العاملي للحدائق  لقطاع مصايد األمساك واجتمعات الصيادين.الالزم الء االعتبار من دون إي

، بزيادة نطاق تغطية املناطق البحرية 2014اليا يف عام رت الدوإ حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية، الذف ع قد يف سيدين، أس
ام أن العامل سيحتاج، حبلول عيف هواجس املنظمة امللموسة دذا الشأن  ل أحدويتمثيف املائة.  30إىل  10احملمية من 

دامة . وقد تشّكل مصايد األمساك املستاإلنتاج احلاليةيف املائة مقارنة امستويات  60، إىل زيادة إنتاج األغذية بنسبة 2050
من متناول السكان العاملي  ايف املائة تقريب   20إىل أن األمساك تشّكل  املكافحة اجلوع وسوء التغذية نظر  مسامهة أساسية 

يف املائة من املوائل البحرية   30للربوتينات احليوانية وأنه مصدر حيوف من املغذيات الدقيقة األساسية. وإذا أّدى إغالق 
الق بعض مصايد غكافة إىل تراجع كبري يف إمدادات األغذية البحرية، قد يسفر ذلك عن أضرار بيئية أكرب بكثري من اجّرد إ

األمساك، على اعتبار أن البصمة اإليكولوجية للمصادر البديلة للربوتني احليواين تتخطى بصمة الصيد الطبيعي لألمساك. 
إلدارة لة صمن األموال املخص للحفاظ على مناطق احلظر وتطبيقها وباإلضافة إىل ذلك، ميكن تأمني األموال الالزمة

دث ، مما قد ألمساكصايد ااملستدامة احلالية مل يلغي منافع املناطق و أكرب يف املناطق الواقعة خارج املناطق احملمية،  اأضرار  حي 
 حيّد منها. وأالبحرية احملمية 

 

                                                      
 .2أنظر احلاشية  4
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وبالتاإ هناك حاجة ملّحة ومهمة ملواصتتلة الرتويج لفهم أفضتتل ألثر املناطق البحرية احملمية على مصتتايد األمساك  -13
ضتتطلع وتعزيز االتصتتاالت وتبادل املعار . وت -ستتيما على األمن الغذائي والقضتتاء على الفقر  ال -واجتمعات الصتتيادين 

 ور يف هذا اجملالبد ،إىل كفاءاهتا الفنية ومشتتتتتتتتتتتتتتاركتها يف العمليات الدولية كوكالة من وكاالت األمم املتحدة انظر   ،املنظمة
ية. اجملتمعات الستتاحلية الضتتعيفة واملهمشتتة يف البلدان النامال ستتيما ملصتتلحة جراءات العاملية الواجا اختاذها من حيث اإل

 باملناطق البحرية احملمية على إعادة التوازن إىل املناقشتتات املتعّلقة دا ضتتمن الصتتدد، يستتاعد عمل املنظمة اخلاط هذايف و 
 ن.حىت اآل مواصلة حتقيق اإلجنازات واالستناد إىل اإلجنازات اليت حتقق  املهممنظور شامل، ويبدو أنه من 

 
 وإن املناطق البحرية احملمية ومصتتتتتتتتتتتتايد األمساك مرتبطة بشتتتتتتتتتتتتكل وثيق من الناحية املواضتتتتتتتتتتتتيعية بغريها من اجلهود  -14

وجيهية الطوعية يد األمساك اخلطو  التاصتتتتتتائية يف املنظمة. وأقّرت جلنة ماليت تبذ ا إدارة مصتتتتتتايد األمساك وتربية األحياء امل
ا ر  ، اليت توفّر إطا5مصتتتتايد األمساك الصتتتتغرية احلجم يف ستتتتياق األمن الغذائي والقضتتتتاء على الفقرالدولية لضتتتتمان استتتتتدامة 

نستتتتتتتان. ج قائمة على حقوق اإللدعم اجملتمعات القائمة على مصتتتتتتتايد األمساك الصتتتتتتتغرية احلجم عن طريق تطبيق هن   امهم  
ضتتتتي اليت تقّر اخلطو  التوجيهية الطوعية بشتتتتأن احلوكمة املستتتتؤولة حليازة األراب اا وثيق  بط اخلطو  التوجيهية هذه ارتباط  وترت

 بتتأمهيتتة الوصتتتتتتتتتتتتتتول اآلمن واملتستتتتتتتتتتتتتتتتاوف إىل املوارد الطبيعيتتة لتحقيق األمن الغتتذائي والتغتتذوف وستتتتتتتتتتتتتتبتتل كستتتتتتتتتتتتتتتتا العيش 
دارة املناطق البحرية إل مباشرة بأمهيةاألداتان  هاتان املستدامة، ال سيما بالنسبة إىل اجملموعات الضعيفة واملهّمشة. وتتسم

ة احلجم، واخاصتتتتتتة يف ما يتعّلق حبقوق االستتتتتتتخدام واحليازة وحقوق ري مساك الصتتتتتتغاحملمية، ال ستتتتتتيما يف ستتتتتتياق مصتتتتتتايد األ
 ستتتتا يف ستتتتتياق مصتتتتتايد األمساك املستتتتتؤولة وستتتتتبل ك ااجلهات الفاعلة املعنية امصتتتتتايد األمساك الصتتتتتغرية احلجم ومستتتتتؤولياهت

 .العيش املستدامة
 
احملمية  توفري الدعم لتوليد املعار  والتوعية بشأن املناطق البحريةيف من املقرتو أن تستمر إدارة مصايد األمساك و  -15

 ومصايد األمساك. وقد يشمل ذلك األنواع التالية من االلتزامات:
 

 اك واجتمعات ومصايد األمساملناطق البحرية احملمية عن يف املؤمترات واالجتماعات ذات الصلة للتوعية  املشاركة
الصيادين واألمن الغذائي، اما يف ذلك األحداث اليت تنّظمها برامج أخرى لألمم املتحدة واالحتاد الدوإ حلفظ 

 الطبيعة واملوارد الطبيعية واالتفاقية بشأن التنوّع البيولوجي؛
 ىل حفظ ملناطق البحرية احملمية الرامية إمواصلة العمل مع املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك لتحسني دمج ا

 املوارد ضمن عمليات إدارة مصايد األمساك؛
 تعّلق باحلاجة إىل إنشاء الفهم يف ما ي مستوى املناطق البحرية احملمية عرب حتسني البلدان والربامج لزيادة فعالية دعم

 القصري على حد سواء على املديني ة عنهاالنامج هذه املناطق والعمليات ذات الصلة؛ واآلثار اإلجيابية والسلبية
والطويل ضمن املناطق احملددة وخارجها اما يشمل اآلثار البيولوجية على األرصدة السمكية إىل جانا العوامل 

 االجتماعية واالقتصادية على الصيادين أو اجملتمعات القائمة على صيد األمساك؛
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 عمل اجلديد بشأن حقوق االستخدام واحليازة يف مصايد األمساك. إدراج املناطق البحرية احملمية ضمن برنامج ال
ف مت القيام به حىت اآلن واألنشطة املقررة ذبالعمل ال 6رّحب  الدورة الثانية والثالثون للجنة مصايد األمساكوقد 

 (؛117يف إطار برنامج العمل العاملي )الفقرة 
 إىل حلقتتتة العمتتتل اليت ع قتتتدت  ااحملميتتتة استتتتتتتتتتتتتتتنتتتاد  املنتتتاطق البحريتتتة  مجع معتتتار  ومعلومتتتات عتتتامليتتتة بشتتتتتتتتتتتتتتتتأن 

 .2015يف يونيو/حزيران 
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