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 املوجز
 بياانت أفضللللللللي عن ماللللللللاال ااقاو الاللللللللأريض النماني حفكمكا باللللللللو ض أفضللللللللي ل مك  حو م كا توفري مثة حاجة إىل 

على حنو سليم حتنمية هذا القماع على حنو مس لام مبا ا ماشى مع اخلموط ال وجيكية الموعية لضمان اس لامة مااال 
حزا ان وجيكية الموعية(. ح  اونيو/سللللياني اامن الأذائل حالقضللللاف على الوق  لاخلموط ال ااقاو الاللللأريض النماني   

، Dukeحجاممة  WorldFish، اسللللل كلظم منظمة ااوذاة حالز اعة لاملنظمة( ول ماحن مع امل  ز الماملل ل قاو 2017
 Illuminating Hidden Harvests: the contribution of small-scale fisheries toد اسلللللللة  عاملية بمنوان 

sustainable development ط الضوف على الايل اخلول حمسامهة مااال ااقاو الاأريض النماني   حتقيق ليتسل
(. COFI/2018/Inf.18، حقل مت تقلمي ع ض بشللللللللللدوا  الأل اللح ض اا ريض للانة لانظ  الو يقة (ال نمية املسلللللللللل لامة

 .2020حمن امل وقظع أن تال  الل اسة حبلوأل وااة عام 

حتبادأل اآل اف املسللل الض بشلللدن  للل ح ض  ،الل اسلللة إعلادحهتلف هذه الو يقة إىل تقلمي موجز عن آ   اململومات بشلللدن 
 حتسلللللللللللللل  املنكايات حتمزاز القل ات   ال  للللللللللللللل ل  سلللللللللللللل  فكمنا ا ماعل ملاللللللللللللللاال ااقاو الاللللللللللللللأريض النماني، 
 لكل حتظى وه مام أ رب من قبي احلكومات ححتسلللللللل  االسلللللللل ااوت على مسلللللللل وة السللللللللياسللللللللات حنوا كا ولنسللللللللبة 

 إىل هذا القماع.
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 Illuminating Hidden Harvestsأهداف دراسة  -ًل أوّ 
دعم تنويذ اخلموط ال وجيكية الموعية لضلمان اسل لامة مالاال ااقاو الالأريض النماني ححتقيق أهلاف    إطا  -1

إىل توفري أدلظة عن املسلللللللامهات ال ئيسلللللللية  Illuminating Hidden Harvestsال نمية املسللللللل لامة امل ملدض، ت مل د اسلللللللة 
وحلو مة اليت تقلظمكا مالللاال ااقاو الالللأريض النماني على الالللميلان االج ماعية حال أذحاة حالبيئية حاالق الللاداة حامل ملظقة 

هذه الل اسللللة املسللللائي ال الية   م علد ااشللللتاد الذان ام ملحن على ماللللاال ااقاو الاللللأريض  حت ناحألالماملل حاحمللل. 
اخلا للللمة لاتيبات ما هل نسللللبة الكمية املاللللمادض   ماللللاال ااقاو الاللللأريض النماني ح النماني لكسللللل سللللبي عيشللللكم  

د اسللللللللللة  حسلللللللللل اللللللللللل ما هل الم ني امل نوظعة اليت تشللللللللللا و من  اليفا النسللللللللللاف   ماللللللللللاال ااقاو  ح اإلدا ض املشللللللللللا ة  
Illuminating Hidden Harvests لل اسللللللة املشللللللا ة ب  املنظمة حالبنك اللح  حامل  ز نسللللللتة منق ة حمسللللللكبة من ا

، ت  ظز "نوان "الايل اخلولظ  مسامهة مااال ااقاو المبيمية على مس وة الماملبم 2012الماملل ل قاو الااد ض   عام 
 . حسللل قلم مملومات ثلظ ة حأ د  دقة عن م أريات مدي املاللليل حالممالة، حسللل م ضعلى مالللاال ااقاو الالللأريض النماني

 النماني اللا لية حالب  اة.مملومات عن املسامهة الأذائية احلالية حاحمل ملة ملااال ااقاو الاأريض  أاض ا
حمن امل وقع أن تسلللللكم البياانت حاملما ف املسللللل تلالللللة من الل اسلللللة   ع دض فمالية عملية  لللللنع الق ا  لوا لللللمل  -2

السللياسللات، حجمك  ا ممات ماللاال ااقاو الاللأريض النماني حأ لل ان املاللل ة من املمالبة مبزال من اللعم احلكومل 
تنموي على الممي عن  دل مع أ لل ان املاللل ة الل اسللة    ااأل االتاللاالت للعم هذه بذأل جكودحاالسلل دما . حسلل   

 ال ئيسي  لضمان إاتحة الن ائج حاململومات ال ئيسية ملن هم   أمسظ احلاجة إليكا.

 اإلجنازات احملققة حىت اآلن -اثنًيا
ماللللللاال ااقاو الاللللللأريض النماني من   ل  ماللللللاد   عن بياانتح للللللمظ مت ح للللللع منكاية حاسلللللل تلمكا  مع  -3

  املائة من إمجا   69د اسللللة حالة قم اة، جمدي  40البياانت املوجودض على الاللللميلان الوطل حاللح . حمت كي أ د  من 
بينكم  شللت ، من 200ماللاال ااقاو اللا لية الماملية. حشللا و أ د  من   الليل امل  املائة من  65حاملالليل الب  ي 

حكوميون،   عملية حتلال البياانت حالل اسات احلالية ذات الالة بقماع مااال ااقاو حمس شا حن وحدون حموظوون 
 سلللللاأل اسللللل بيان إالالللللأريض النماني   البللان اليت كل كا د اسلللللات احلاالت، حال د ظل من  للللل ظ كا. حعالحض  على ذلك، مت 

ا حإقليم ا، حبلغ مملأل ال دظ على االس بيان  228 ا  عن بياانت مااال ااقاو الاأريض النماني إىل     املائة. 48بلل 

حبياانت االسللل بيان املتاللل  إلعلاد ال قلا ات اإلقليمية حالماملية للم أريات  حسللل سللل تلم ن ائج د اسلللات احلالة -4
حالممالة فيكا، حمسلللللامهاهتا ال أذحاة،  لللللمن مجلة أمو   هتا،اقاو الالللللأريض النماني، حقل  ال ئيسلللللية مدي ماللللليل مالللللاال اا

 أ  ة.
د اسللات موا لليمية تأمل موا لليع  ئيسللية ليس من املمكن  10حوإل للافة إىل ذلك، اقوم  رباف عامليون دعلاد  -5

بمل أح من وري املالئم إعلاد تقا ا  توليوية عاملية بشدوا. فملى سبيي املداأل، سا ز إحلة الل اسات املوا يمية على دح  
على النساف حااطواأل  مااال ااقاو الاأريض النماني   توفري املأذ ت ااساسية للوئات السكانية الضميوة، مع الا يز

الالأا . حت ناحأل د اسلات موا ليمية أ  ة مسلائي املسلاحاض ب  ا نسل ، حالشلمون اا للية، حبالمة الك بون، حا وانل 
 .ةو ماحلاون ح لامل الة و
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 سبل املضي قدًما: حتويل التحدايت إىل فرص -اثلثًا
 القم اة حاالسللللللل بيان املتاللللللل   ةسلللللللات احلالمبا اشلللللللمي د ا ، شلللللللوم حم اآلن عملية مجع البياانت ح لللللللمظكا -6

سواف، عن تباان مذهي   مجع البياانت عن مااال ااقاو الاأريض النماني من جانل احلكومات. فول الكدري حلًّ  على
ح  حاالت أ  ة،  او هذه.من احلاالت، مثة نق  حا للل    اململومات امل احة ل اقل السلللياسلللات بشلللدن مالللاال ااق

وائبة، أح أوا ال حتظى  كا حتوسلللريهااكون مجع بياانت عن مالللاال ااقاو الالللأريض النماني وكن ا حلكنظ القل ض على حتليل
 واحلواة.

اللللللة ددا ض مالللللاال  مالللللاال ااقاو  تشلللللايع ااشلللللكاأل ا لالض لل واعي ل مزاز املما ف حاال  شلللللافات املختمظل نماني 
 م كاااقاو ححو 

على الن و املشللللا  إليا   اخلموط ال وجيكية الموعية لضللللمان اسلللل لامة ماللللاال ااقاو الاللللأريض النماني، جمدي  -7
ج إدا ض شلللللللللللاملة. حتق ظ د اسلللللللللللة  - مالللللللللللاال ااقاو الالللللللللللأريض النماني نظم ا اج ماعية إاكولوجية ممقظلض ت ملل اتباع و 

Illuminating Hidden Harvests  ول مقيل الذي ا ظسلللللللم با هذا القماع حت ظبع وا ا م ملد ال تالللللللالللللللات. حتملظبم
املنكاية اليت اع ملهتا الل اسللللللة   الملال من احلاالت مشللللللا  ة مملظي د اسللللللات احلاالت الذان المظون مباللللللاال ااقاو 

ذائل حال أذاة حاملسلللاحاض ب  ا نسللل . بوجا عام، للنظ    ما ح اف هذا القماع حاسللل كشلللاف اململومات امل ملقة وامن الأ
ب  اخلرباف   اا  املسللللللللللاحاض ب  ا نسلللللللللل  حاامن الأذائل حمملظي د اسللللللللللات احلاالت  أقيمم ال حابطحل يسللللللللللري ذلك، 

 .القم اة

ح ذلك، اسللل لعم هذه املنكاية من الباحد  اسللل كشلللاف مالللاد  البياانت وري ال قليلاة حوري امل ملقة مبالللاال  -8
او، مدي الل اسات االس قاائية للقوة الماملة أح الل اسات االس قاائية امل ملقة بل ي ااس  املميشية حإنواقكا من ااق

بناف  عليا، أنشدت الل اسة شبكة هامة من اخلرباف احمللي  بشكي أساسل ح  الأل منظا  مااال ااقاو الاأريض النماني. 
شلللللللا  وا   ااالت  -هاالب دية حاحلكومات حوري  اطمن ااحسللللللل   ذلكمبا  -  ااأل مالللللللاال ااقاو الالللللللأريض النماني

  أ  ة للمما ف  ا ج اجملاأل ال قليلي إلدا ض مااال ااقاو، حشاظم كم على النظ    هذا القماع مبنظو  أحسع نماق ا.

نقمة د وأل لو ع قاعلض بياانت عاملية بشدن مااال  Illuminating Hidden Harvestsحتوفظ  أاض ا د اسة  -9
ااقاو الاأريض النماني من شدوا دعم االتااأل على حنو أفضي ب    ل  ااالت املما ف حاموعات البياانت حااف اد 

ساس اط  المامل  فيكا. حميكن أن تشكي هذه الاالت ا لالض، إىل جانل املنكايات املو وعة حالبياانت اجملمظمة، اا
   ل عاملية جلالض.

 مجع البياانت امل ملقة مبااال ااقاو الاأريض النماني ححتليلكا   ااألمزال من ال ل ال  حال وبة   احلاوأل على ةاحلاج

 ولنسللللللللللللللبللة إىل املسلللللللللللللل قبللي، ا قار على منظمللة ااوللذاللة حالز اعللة حالشلللللللللللللل  للاف االسلللللللللللللل وللادض من   بللة د اسلللللللللللللللة -10

 Illuminating Hidden Harvests     حموا لة تموا  قل ات الباحد  حاحلكومات حسائ  أ  ان املال ة املمني
 ااأل مااال ااقاو الاأريض النماني على املس وا  اإلقليمل حالقم ي.
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 أن الأ ض املباش  من الل اسة هو تقلمي حملة عن مسامهة مااال ااقاو الاأريض النماني   حتقيق ال نمية ح وم -11
 عن ماللاد  البياانت النكج حاملنكايات اليت ح للمم بوجا عام  مع البياانت ححتليلكا، فضللال   سلل ا ي إاتحةاملسلل لامة، 

ال  لاث املسلللل م  للمتشلللل ات  ذلك العم حقل. ححتسللللينكااليت مت حتلالها، حسلللل  مكن احلكومات ااعضللللاف من تمبيقكا 
 مااال ااقاو الاأريض النماني ححنو حتقيق أهلاف ال نمية املس لامة.م احمل ع    مان اس لامة ع ال قلظ ال ئيسية حت بظ 

حول للا ، فللهنظ هللذه الللل اسلللللللللللللللة   مكللانللة جيللظلض ختوظيفللا إحلللات تأيريات حتواليللة    يويللة مجع البيللاانت امل ملقللة  -12
ا. حقل ابلأ ذلك   تأيري وسلل تلام اخلموط ال وجيكية الموعية لضللمان اسلل لامة ماللاال ااقاو الاللأريض النماني ححتليلك

الم اقة اليت جي ي هبا   للللل ماللللاال ااقاو حسللللبي  سللللل المير امل الللللة هبا عن ط اق إب اع الظ حف الو الض اليت تممي 
فيكا مالللللاال ااقاو الالللللأريض النماني عرب   ل  السلللللياقات، حاملسلللللاعلض على  لللللمان م اعاض حا لللللمل السلللللياسلللللات يفذه 

 الظ حف على الن و املناسل.
 القم اة حالل اسللللللات املوا لللللليمية اليت تشللللللملكا هذه الل اسللللللة،  ةا و أسللللللاليل حن ائج د اسللللللات احلالحانبأل تشلللللل -13

حمثة حاجة إىل ال بط ب  اخلرباف من   ل  ال تاللاللات ذات الالللة على حنو أ رب، حميكن للمنظمة أن تتدظي دح  ا هام ا 
ج مجع البياانت    هذا الالللللللللد. حمن شللللللللدن ذلك أن اسللللللللكم القل ات إلاتحة فكم ماللللللللاال ااقاو  حتنمية  موافمة و 

ب  ال تالللالللات، حا ظسلللم ذلك  مهية حاقة لو لللع سلللياسلللات مسللل نريض إلدا ض مالللاال على حنو مشلللاو  الالللأريض النماني
ا على حنو مسللللللل لام ااقاو بيولوجل، حالقضلللللللاف على   قيق اامن الأذائل حال أذاة، حال نوع ال  ما ا ملق ب، حلكن أاضللللللل 

 الوق ، حاملساحاض ب  ا نس ، حوري ذلك مبا ا ماشى على حنو أ رب مع اخلموط ال وجيكية حأهلاف ال نمية املس لامة.
 


