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V

شكر وتقدير
لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  في   2022 الحرفية  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  لمصايد  الدولية  السنة  أمانة  تود 
 Audun مديرة شعبة الشراكات في المنظمة(، والسيد( Marcela Villarreal بقيادة كل من السيدة )المتحدة )المنظمة
Lem )نائب مدير شعبة مصايد األسماك في المنظمة(، والسيد Hiromoto Watanabe )كبير المسؤولين في شعبة 
مصايد األسماك في المنظمة( أن تعرب عن شكرها لجميع الذين ساهموا في تصميم خطة العمل العالمية لـلسنة 

الدولية لمصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية 2022.

كما تخّص بالشكر اللجنة التوجيهية الدولية واألعضاء اآلخرين في أمانة السنة الدولية لمصايد األسماك وتربية األحياء 
المائية الحرفية 2022 في المنظمة على توجيهاتهم االستراتيجية ومساهماتهم ألجل وضع خطة العمل العالمية.

والسيد  )المنظمة(،   Nicole Franz السيدة  من  كل  العالمية  العمل  خطة  وصياغة  التشاور  عملية  على  أشرف  وقد 
Alessandro Lovatelli )المنظمة(، والسيد Austin Stankus )المنظمة(، والسيد Alexander Ford)المنظمة(.

وننظر بعين من التقدير إلى الدعم الذي قدمته السيدة Kayo Takenoshita )المنظمة( من شعبة الشراكات.
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مقدمة
معلومات أساسية

أقّرت لجنة مصايد األسماك في عام 2016 اقتراًحا إلعالن السنة الدولية لمصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية 
محددة  عامة  وبرامج  سياسات  اعتماد  وبأهمية  الفرعيين  القطاعين  بهذين  والحكومات  العام  الرأي  توعية  بهدف 
لتمكينهما من العمل بطريقة مستدامة. ويجب إيالء اهتمام خاص للمناطق الريفية األشد ضعًفا التي تواجه قيوًدا 

جراء سوء مستوى الحوكمة والقدرة المنخفضة عموًما على استخدام الموارد الطبيعية على نحو مستدام.

2022 السنة  2017، عام  وقد أعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة، في دورتها الثانية والسبعين التي ُعقدت في عام 
الدولية لمصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية )السنة الدولية 2022(، على أن تضطلع منظمة األغذية والزراعة 

بدور الوكالة الرائدة، بالتعاون مع المنظمات والهيئات المعنية األخرى في منظومة األمم المتحدة. 

وتتمثل أهداف السنة الدولية 2022 في ما يلي:

النهوض بمستوى الوعي العالمي بمساهمة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق في 	 
التنمية المستدامة وفهمها واإلجراءات المتخذة لدعمها، وبشكل محدد أكثر في ما يتعلق باألمن الغذائي والتغذية 

والقضاء على الفقر واستخدام الموارد الطبيعية؛ 

وتشجيع الحوار والتعاون بين صغار صيادي األسماك ومربي األسماك والعاملين في مجال األسماك الحرفيين 	 
والحكومات والشركاء الرئيسيين اآلخرين على طول سلسلة القيمة وفيما بينهم، وكذلك مواصلة تعزيز قدراتهم 

على تحسين االستدامة في مصايد األسماك وتربية األحياء المائية وتحسين تنميتهم االجتماعية ورفاههم.

التحديات الماثلة أمام مصايد األسماك وتربية األحياء المائية
 الحرفية الصغيرة النطاق

تتمتع مصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق بإمكانات خاصة من حيث إضفائها تغييرات على 
كيفية الحصول على األغذية والمنتجات المائية وعلى تجهيزها وتوزيعها، وعلى القائمين بتلك العمليات والمستفيدين 
منها. وُيعّد االعتراف بمصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية كوسيلة مستدامة إلنتاج األغذية أمًرا ال مناص 
منه على اعتبار أن النظم الغذائية الحالية تواجه تحديات متزايدة على الصعيد العالمي. وتشمل هذه التحديات الجوع 
واألمراض المرتبطة بالنمط الغذائي، والحاجة إلى تزويد سكان العالم الذين يتزايد عددهم بغذاء كاٍف وصحي، وفقدان 

كميات هائلة من األغذية وهدرها، واستنزاف الموارد الطبيعية، وتدهور البيئة، وتغير المناخ.

ومع ذلك، رغم اإلمكانات الكبرى التي تنطوي عليها مصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية، فهي نفسها تواجه 
تحديات خاصة ومعقدة. فهي ال تواجه تهديدات من قطاعات أخرى فحسب، بل أيًضا تهديدات من داخل قطاعي مصايد 
األسماك وتربية األحياء المائية. وعلى سبيل المثال، ُيعّد تدهور الموائل، والصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم، 
والصيد الجائر، من التحديات األساسية التي تهدد أساس النظم البيئية التي تعتمد عليها. ومن الناحية االقتصادية، غالًبا 
ما تواجه مصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق اختالالت في توازن القوى في سالسل القيمة، 
ووجود حواجز تجارية ال لزوم لها، إضافة إلى االفتقار إلى المهارات والخدمات المناسبة من أجل دخول األسواق بمنتجات 
صحية بأسعار معقولة. وباإلضافة إلى ذلك، البد من التعامل الجدي مع االستدامة االجتماعية بغرض ضمان حصول 
المناسبة  االجتماعية  الخدمات  والعاملين في مجال األسماك ومجتمعاتهم على  صيادي األسماك ومربي األسماك 
مثل الرعاية الصحية والتعليم واإلسكان والخدمات المالية والقانونية. كما يشكل االعتراف بدور المرأة واحترامه من 

.72/A/RES/72 1 الجمعية العامة لألمم المتحدة، القرار
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التحديات األخرى األساسية والشاملة ليس فقط من أجل ضمان المساواة والعدل بين الجنسين، ولكن أيًضا لتحقيق 
االستدامة: فعند تمكين المرأة وإتاحة الفرصة لها لكسب دخلها والتصرف فيه، فإنه من المرجح أن تذهب نفقاتها إلى 
األسماك  الصمود في مصايد  على  القدرة  استراتيجيات  إلى  الحاجة  تتبدى  ا،  وأخيًر وتعليمها.  األسرة وصحتها  تغذية 
وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق أكثر عند السعي إلى جعل المجتمعات أكثر تأهبا للتدهور البيئي والصدمات 
تعتمد عليها  التي  والنظم  الهياكل  القصور في  أوجه  الضوء على  جائحة كوفيد19-  ألقت  المناخ. وقد  وتغير  والكوارث 
أيًضا مدى  الجائحة  أخرى، أظهرت هذه  ناحية  النطاق. ومن  الحرفية الصغيرة  المائية  مصايد األسماك وتربية األحياء 
إدارة وتسيير  بها  يتم  التي  الطريقة  تلوح في األفق إلعادة تشكيل  لذلك فهناك اآلن فرصة  القطاعات،  ابتكارية هذه 
مصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق بشكل تعاوني، مما يضمن استقالليتها في المستقبل 

باإلضافة إلى قدرتها على توفير األمن الغذائي والتغذية إلى جانب اإلدارة المسؤولة للموارد الطبيعية. 

©FAO/Mohammad Rakibul Hasan
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خطة العمل
بيان الرؤية الخاصة بالسنة الدولية 2022

بناء عالم يتم فيه االعتراف على أكمل وجه بصيادي األسماك ومربي األسماك والعاملين في مجال األسماك الحرفيين 
رفاه  وتحقيق  الفقر،  التخفيف من وطأة  يواصلوا قديم مساهماتهم ألجل  لكي  تمكينهم  فيه  ويتم  الجنسين  كال  من 
اإلنسان، ووضع نظم غذائية قادرة على الصمود ومستدامة من خالل االستخدام المسؤول لموارد مصايد األسماك 

وتربية األحياء المائية ومن خالل التنمية االجتماعية واالقتصادية.

التصميم العام

تهدف خطة العمل العالمية للسنة الدولية 2022 إلى بناء زخم عالمي من أجل تمكين مصايد األسماك وتربية األحياء 
المائية الحرفية الصغيرة النطاق وتأمين مستقبل مستدام لهذين القطاعين الهامين. وُتعرض في ما يلي سلسلة من 

اإلجراءات اإلرشادية والمترابطة التي يعزز بعضها البعض ضمن ركائز العمل الموصوفة أدناه.
والغرض من خطة العمل العالمية هو توفير مصدر إلهام للجهات الداعمة لمصايد األسماك وتربية األحياء المائية 
الحكومية،  غير  والمنظمات  الوطنية،  اإلدارات  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  ذلك،  في  بما  النطاق  الصغيرة  الحرفية 

ومنظمات المجتمع المدني، والشركات الخاصة، ووكاالت التنمية، والهيئات الحكومية الدولية.
وتنقسم النتائج اإلجمالية المتوقعة من السنة الدولية 2022 إلى أربع فئات:

األسماك 	  مصايد  بشأن  الرئيسية  والرسائل  إليها  الوصول  يمكن  التي  المعلومات  تشاطر  الوعي:  مستوى  رفع 
وتربية األحياء المائية الصغيرة النطاق مع مجموعة واسعة من الجماهير، بما في ذلك من خالل تنظيم فعاليات 

وحمالت عالمية وإقليمية ووطنية ذات صلة والمشاركة فيها.

تعزيز الترابط بين العلوم والسياسات: جمع ونشر األدلة المتعددة التخصصات بطريقة تشاركية لتوليد المعلومات 	 
والتي  النطاق،  الصغيرة  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  من  محددة  جوانب  بشأن  المطلوبة  والمعارف 
المائية  األحياء  وتربية  الحرفية  المصايد  لدعم  السياسات  ووضع  القرار  صنع  عمليات  لدعم  ذلك  بعد  ُتستخدم 

الصغيرة النطاق.

األسماك 	  والعاملين في مجال  األسماك  األسماك ومستزرعي  تمكين صغار صيادي  المصلحة:  أصحاب  تمكين 
ومنظماتهم من المشاركة على نفس قدم المساواة في جميع عمليات صنع القرار ذات الصلة. وسيشمل ذلك 
أيًضا العمل مع المشّرعين والوكاالت الحكومية في صياغة واعتماد القوانين واللوائح والسياسات واالستراتيجيات 

والبرامج والمشاريع.

الشراكات: إقامة شراكات جديدة، بين منظمات الجهات الفاعلة الصغيرة النطاق ومع شركاء آخرين من الحكومة 	 
والوسائط البحثية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات اإلقليمية وجهات أخرى، وتعزيز القائم 

منها على المستويات كافًة.

التالي.  تبرير لها في القسم  النتائج، تتمحور خطة العمل العالمية حول سبع ركائز ُتعرض ويرد  ولضمان تحقيق هذه 
فردية  أنشطة  وضع  على  المصلحة  أصحاب  لتحفيز  ركيزة  كل  ضمن  واألنشطة  بالمخرجات  إرشادية  قائمة  وُتقدم 
ومحددة ممحور حول هذه الركائز. وال ُتعتبر هذه المخرجات واألنشطة شاملة بأي حال من األحوال، لذلك يجري حّث 
أصحاب المصلحة على تفسيرها وفًقا لسياقهم المحدد. وجدير بالذكر أن الركائز مترابطة ويجب التعامل معها بطريقة 
متوازنة، حيث ال يعكس ترتيبها أي أولوية. وأخيًرا، يجب التذكير بأن خطة العمل العالمية هي وثيقة قابلة للتعديل تهدف 

إلى إلهام األفكار والمبادرات لالحتفال بـالسنة الدولية 2022.



5

ضمان التشغيل الفعال

واللجنة  المنظمة  داخل  الدولية  السنة  أمانة  وإدارتها وهما:   2022 الدولية  السنة  اإلشراف على  تنسيق  تتولى هيئتان 
ومنظمات  المتحدة،  األمم  ومنظمات  األعضاء،  الدول  عن  ممثلين  من  المكونة  الدولية  للسنة  الدولية  التوجيهية 
المجتمع المدني، ومنظمات البحث، والمنظمات غير الحكومية. وتتولى أمانة السنة الدولية داخل المنظمة مسؤولية 
الدولية وتنفيذها، من خالل إعداد تقارير منتظمة والوثائق الالزمة  لـلسنة  العالمية  تنسيق عملية وضع خطة العمل 
بشأن األنشطة المضطلع بها إلثراء إدارة السنة وتخطيطها. وتتولى اللجنة التوجيهية الدولية للسنة الدولية تقديم 
اإلرشادات والمساعدة لتنفيذ خطة العمل العالمية للسنة الدولية، بما في ذلك إنشاء اللجان اإلقليمية، وكذلك حشد 

الدعم السياسي والمالي في أقاليمها أو مناطق نفوذها.

وكخطوات أولية في تنفيذ السنة الدولية 2022، سيتم خلق عالقات تآزر مع عقود األمم المتحدة الجارية ذات الصلة بمصايد 
األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق، مثل عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية )2019–2028(، وعقد 
األمم المتحدة من أجل التغذية )2016-2025(، وعقد األمم المتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية )2021-2030(، وعقد األمم 

المتحدة لتسخير علوم المحيطات ألغراض التنمية المستدامة )2030-2021(. 

©FAO/Gemina Garland-Lewis
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وستسعى السنة الدولية 2022 أيًضا إلى تقفي الفرص التي من شأنها أن تدعم تنفيذ األنشطة المتعلقة بالصكوك 
الدولية واالستفادة منها. ومن بين هذه الصكوك الدولية ما يلي:

اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار؛	 

مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد؛	 

إعالن لجنة مصايد األسماك لعام 2021 بشأن استدامة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية؛ 	 

االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء؛	 

الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األسماك صغيرة النطاق في سياق األمن الغذائي 	 
والقضاء على الفقر؛

الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال المطرد للحق في غذاء كاٍف في سياق األمن الغذائي الوطني؛	 

الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي ومصايد األسماك والغابات في 	 
سياق األمن الغذائي الوطني؛ 

إعالن األمم المتحدة المتعلق بحقوق الفالحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية؛ 	 

مبادئ االستثمارات المسؤولة في الزراعة ونظم األغذية؛	 

الخطوط التوجيهية بشأن النظم الغذائية والتغذية؛	 

إعالن روما: عشر خطوات لمصايد األسماك الداخلية الرشيدة.	 

وتشمل العمليات التي تعتزم السنة الدولية 2022 االضطالع بها لجنة مصايد األسماك، ولجنة األمن الغذائي، ومنظمة 
التجارة العالمية، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية القضاء على 

كافة أشكال التمييز ضد المرأة، إلى جانب العمليات والمنظمات اإلقليمية الرئيسية.

كما أن السنة الدولية ستحفز اإلجراءات الهادفة إلى دعم تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. 
وستلفت السنة الدولية2022  االنتباه إلى مساهمة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق في 
على  قوي  سياسي  التزام  حشد  بهدف  منها،  -14ب  الهدف  سيما  ال  سلًفا،  قدمتها  التي  المستدامة  التنمية  أهداف 
المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية وذلك من أجل وضع مزيد من التدابير الداعمة الموجهة خصيًصا لمصايد 

األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق.

وأخيًرا، يجب أن يتبع تنفيذ كل نشاط متعلق بـالسنة الدولية 2022 نهًجا قائًما على حقوق اإلنسان. ويسعى هذا النهج 
إلى تحليل التفاوتات التي تكمن في صميم التنمية ومعالجتها. ويتألف هذا النهج من ثالثة مكونات يجب اإلقرار بها في 

جميع األوقات:

هو نهج يقوم على أساس المعايير الدولية لحقوق اإلنسان وهدفه العام هو تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها.. 1

المتمثلة في المشاركة، والمساءلة، . 2 النهج مبادئ حقوق اإلنسان  تتبع هذا  أو مشاريع  برامج  يجب أن تحترم أي 
وعدم التمييز، والشفافية، وكرامة اإلنسان، والتمكين، وسيادة القانون. وتنطبق هذه المبادئ على تصميم البرامج 

والمشاريع وتنفيذها ورصدها وتقييمها، وذلك من أجل تحسين االستهداف والكفاءة والفعالية وجودة النتائج.

الوفاء . 3 على  المسؤولة  الجهات  قدرة  تنمية  المساءلة من خالل  وآليات  والمسؤوليات  والواجبات  الحقوق  تعزيز 
بالتزاماتها وقدرات أصحاب الحقوق على المطالبة بحقوقهم.

https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf
http://www.fao.org/3/v9878a/V9878A.pdf
http://www.fao.org/3/ne472ar/ne472ar.pdf
http://www.fao.org/3/ne472ar/ne472ar.pdf
http://www.fao.org/3/i5469a/I5469A.pdf
http://www.fao.org/3/i4356ar/I4356AR.pdf
http://www.fao.org/3/i4356ar/I4356AR.pdf
http://www.fao.org/3/y7937a/y7937a00.htm
http://www.fao.org/3/i2801a/i2801a.pdf
http://www.fao.org/3/i2801a/i2801a.pdf
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F73%2F165&Language=A&DeviceType=Desktop
http://www.fao.org/3/au866a/au866a.pdf
http://www.fao.org/3/ne982ar/ne982ar.pdf
http://www.fao.org/3/i5735e/i5735e.pdf
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 الركيزة 1
االستدامة البيئية: استخدام التنوع البيولوجي على نحو مستدام إلطالة عمر 

مصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق

تؤثر التحديات الكبرى التي يواجهها قطاعا مصايد األسماك وتربية األحياء المائية بسبب تغير المناخ والظروف البيئية، 
ال سيما عند ارتفاع درجات حرارة المياه، ونزع األكسجين، وتحمض البيئات المائية، بالفعل على توزيع الموارد المائية في 
العديد من األقاليم ووفرتها فيها. ومن ثم، هناك حاجة ملحة لمعالجتها من خالل تدابير إدارية مبتكرة وشاملة وفعالة 

وقابلة للتكيف.

الموارد  النطاق طرًفا مباشًرا في استخراج  الحرفية الصغيرة  المائية  ويشكل منتجو مصايد األسماك وتربية األحياء 
الطبيعية التي يعتمدون عليها لتأمين سبل عيشهم، ومن ثم فهم يتحملون القسط األكبر من المسؤولية في إدارة 
البرية  الواجهة  بما في ذلك  نحو مستدام،  لها واستخدامهما على  الداعمة  اإليكولوجية  والنظم  الحية  المائية  الموارد 
بالوسط  المتعلقة  األصليين  السكان  ومعارف  والمحلية  التقليدية  بالمعارف  دراية  لديهم  تكون  ما  وغالًبا  البحرية، 
الطبيعي الذي يستقرون فيه. ومع ذلك، غالًبا ما ُيقَصون من عمليات إدارة الموارد وصنع القرارات ذات الصلة، وكذلك 
من جمع البيانات األساسية وتحليلها وتفسيرها. وتهدف األنشطة المقترحة هنا إلى عكس هذا التوجه وإيالء مزيد من 
بين  الحوكمة  في  وإشراكهم  األسماك  مجال  في  والعاملين  األسماك  ومربي  األسماك  صيادي  لصغار  االهتمام 

القطاعات وفي ما بين القطاعات وإدارة التنوع البيولوجي.
.

©FAO/Valerio Crespi
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النتيجة المرجوة: إدارة أصحاب المصلحة في مصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة 
النطاق، وال سيما الشباب والنساء والسكان األصليين واستخدامهم للتنوع البيولوجي على نحو مستدام 

جة
ِ
ومسؤول من خالل الوصول اآلمن إلى الموارد الطبيعية واألصول المنت

األنشطة اإلرشادية المخرجات اإلرشادية

تشاطر الرسالة الرئيسية: »يؤدي صيادو األسماك ومربو 	 
األسماك والعاملون في مجال األسماك، بصفتهم أوصياء 

على الموارد المشتركة، دوًرا أساسًيا في ضمان اإلدارة 
المسؤولة للموارد المائية الحية والنظم اإليكولوجية الداعمة لها 

واستخدامهما على نحو مستدام« من خالل منصات التواصل 
المناسبة.

تتولى منظمات مصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية 	 
الصغيرة النطاق وأصحاب المصلحة اآلخرين تنظيم فعاليات 

لتسليط الضوء على دورها ومساهمتها في األنشطة المضطلع 
بها في مجال استخدام الموارد الطبيعية على نحو مستدام.

تحديد النظم اإليكولوجية الطبيعية التي تكتسي أهمية خاصة 	 
لدى مجتمعات مصايد األسماك و/أو تربية األحياء المائية الحرفية 

الصغيرة النطاق، والتواصل بشأن الحاجة إلى استخدامها على 
نحو مستدام و/أو حمايتها و/أو إعادة تأهيلها من خالل منصات 

التواصل المناسبة.
إعداد دراسات حالة وقصص تهّم العامة والترويج لها على أن 	 

تسلط الضوء على الجهود التي تبذلها مصايد األسماك وتربية 
األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق في ممارسات اإلنتاج 

المستدامة، والتي سيتم تشاطرها من خالل الموقع اإللكتروني 
المخصص للسنة الدولية 2202 وقنوات التواصل األخرى.

رفع مستوى الوعي في صفوف المؤسسات المالية بشأن 	 
خدمات النظام اإليكولوجي التي تساهم فيها مصايد األسماك 

وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق.

رفع مستوى الوعي: نشر الدور الذي يقوم 	 
به صغار صيادي األسماك ومربو األسماك 

والعاملون في مجال األسماك في الحفاظ على 
الموارد الطبيعية وتنميتها واستخدامها عل نحو 

مستدام على نطاق واسع من خالل إصدارات 
تواصلية وفعاليات التوعية وآليات أخرى.

بالتعاون مع المؤسسات البحثية واألكاديمية، سيتم توثيق 	 
ممارسات إدارة مصايد األسماك التقليدية والمحلية وتلك التي 

يتبعها السكان األصليون وإدراجها في أطر قانونية وسياسية 
مراعية لها على أن تعكس أفضل الممارسات العالمية والصكوك 

المتفق عليها دولًيا.
تحليل األطر السياساتية والتنظيمية وتحسينها بناًء على 	 

مشاركة أصحاب المصلحة في مصايد األسماك وتربية األحياء 
المائية الحرفية الصغيرة النطاق بغية تحسين الوصول إلى الموارد 
الطبيعية التي يعتمدون عليها وحيازتها، بما يتماشى مع الصكوك 

المتفق عليها ذات الصلة.
إتاحة دراسات الحالة والمعلومات على مستوى البلديات/القرى، 	 

بما في ذلك بيانات المناخ واإلنتاج بغرض المساهمة كمدخالت 
في خطط إدارة الموارد الطبيعية.

تعزيز الترابط بين العلوم والسياسات: جمع 
وتشاطر األدلة على اآلثار اإليجابية التي يحدثها 

صغار صيادي األسماك ومربو األسماك والعاملون 
في مجال األسماك على البيئة وعلى سبل العيش 
واألمن الغذائي والتغذية، في شكل دراسات حالة 

وجمع البيانات المتعددة التخصصات، وذلك 
لالسترشاد بها في العمل على مستوى السياسات.
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مشاركة منظمات مصايد األسماك وتربية األحياء المائية 	 
الحرفية الصغيرة النطاق، بما في ذلك تلك الخاصة بالنساء، 

في وضع استراتيجيات مصايد األسماك وتربية األحياء المائية 
وتنفيذها، وفي قرارات اإلدارة وخطط الحفظ.

استشارة صغار صيادي األسماك ومربي األسماك والعاملين 	 
في مجال األسماك وإشراكهم في رصد الموائل والنظم 

اإليكولوجية والظروف البيئية، فضاًل عن األنشطة التي قد تؤثر 
عليها، إلى جانب التغيرات الطارئة بمرور الوقت.

تمكين أصحاب المصلحة: تمكين صغار صيادي 
األسماك ومربي األسماك والعاملين في مجال 
األسماك ومنظماتهم من المشاركة في خطط 

اإلدارة التشاركية وعمليات صنع القرار األخرى 
المتعلقة باستخدام التنوع البيولوجي والموارد 

الطبيعية على نحو مسؤول ومستدام.

إجراء عمليات تشاور تشاركية أو تعزيزها بشأن العمليات 	 
السياساتية القائمة ذات الصلة التي ال تحظى بالتمثيل الكافي في 

الوقت الراهن.
مشاركة ممثلي منظمات مصايد األسماك وتربية األحياء 	 

المائية الحرفية الصغيرة النطاق، بما في ذلك تلك الخاصة 
بالنساء، بشكل مباشر في وضع وتنفيذ المشاريع أو غير ذلك من 
أشكال التعاون مع المؤسسات البحثية واألكاديمية والمنظمات 
غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة والجهات المانحة الثنائية أو 

الهيئات األخرى المعنية بإدارة مصايد األسماك أو حفظها، على 
سبيل المثال، على المستوى دون الوطني/الوطني.

إنشاء منصات تضم أنشطة تعليمية أو للتواصل تدعم الحفظ 	 
و/أو الرعاية وإتاحتها للجمهور من أجل وصول جميع أصحاب 

المصلحة بما في ذلك منظمات المجتمع المدني على المستويين 
دون الوطني والمحلي والحكومات على مستوى البلديات إليها 

بشكل شفاف ومفتوح ومجاني.

الشراكات: إقامة وتعزيز شراكات فعالة بين 
أصحاب المصلحة الذين يتشاطرون نفس الهدف 

المتمثل في استخدام التنوع البيولوجي على نحو 
مستدام.
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الركيزة 2
االستدامة االقتصادية: دعم سالسل القيمة الشاملة لفائدة مصايد 

األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق

من شأن الوصول إلى األسواق، والبنية التحتية المناسبة، وسالسل القيمة الشاملة، وكذلك توزيع المكاسب على نحو 
عادل ومنصف أن يمّكن صيادي األسماك ومربي األسماك والعاملين في مجال األسماك من توفير منتجات سمكية 
أفضل ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، ومن توليد فرص العمل وتعزيز االقتصادات المستدامة. وتلعب قطاعات ما 
دوًرا  فيها  الفاعلة  والجهات  النطاق  الصغيرة  الحرفية  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مجال مصايد  في  الصيد  بعد 
رئيسًيا في سالسل قيمة المنتجات واألغذية المائية، ورغم ذلك ال ُتدرج دائًما في عمليات صنع القرار ذات الصلة. وعلى 
وجه الخصوص، كثيًرا ما ُتقصى النساء من مثل هذه العمليات على الرغم من مساهمتهن الكبيرة في قطاع ما بعد 

الصيد.

وبإمكان الممارسات المستدامة على امتداد سلسلة القيمة أن تساعد في تفادي الفاقد والمهدر من خالل الجمع بين 
إلى  المضافة،  القيمة  أن تحافظ  المناسبة. ويمكن  الكلفة والتكنولوجيات  تقليدية وابتكارية وكفؤة من حيث  أساليب 
جانب وجود أنظمة متينة لإلدارة، على سبل العيش وعلى إنتاج األغذية والمنتجات المائية بمستويات كافية، مع الحد 
في  خاصة  وتحديات  فرًصا  منها  القصوى  واالستفادة  األسواق  إلى  الوصول  ويمثل  الطبيعية.  الموارد  استخراج  من 
نفس الوقت بالنسبة إلى مصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق. ومع ذلك، تتسم أطر اللوائح 
واسعة من  وال سيما مجموعة  بالتعقيد،  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  قيمة مصايد  الراعية لسالسل  واألنظمة 
السياسات التجارية التي تطبقها البلدان، بما في ذلك التعريفات واإلعانات والتدابير غير الجمركية، التي قد يكون لها تأثير 

كبير على صغار صيادي األسماك ومربي األسماك والعاملين في مجال األسماك الحرفيين.

©FAO/Luis Tato
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النتيجة المرجوة: دعم سالسل القيمة الشاملة لمصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة 
النطاق بغرض زيادة مستويات المشاركة واألجور الالئقة واألنشطة المولدة للدخل، خاصة في صفوف 

الشباب والنساء

األنشطة اإلرشادية المخرجات اإلرشادية

رفع مستوى الوعي من خالل منصات التواصل المناسبة حول 	 
الرسالة الرئيسية ومفادها: »من شأن الوصول إلى األسواق، والبنية 

التحتية المناسبة، وسالسل القيمة الشاملة أن يمّكن صيادي 
األسماك ومربي األسماك والعاملين في مجال األسماك من توفير 

منتجات سمكية أفضل ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، وتعزيز 
التنمية االقتصادية، ومن توليد فرص العمل«.

إعداد دراسات حالة وقصص تهّم العامة والترويج لها على أن 	 
تسلط الضوء على الفرص والمنافع التي تتيحها مصايد األسماك 

وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق لالقتصادات 
المحلية.

نشر مفهوم وعواقب فقدان األغذية وهدرها في مصايد 	 
األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق على نحو 

واسع.

رفع مستوى الوعي: تحليل سالسل القيمة من 
خالل عملية تشاورية تشاركية، ثم تشاطر الرسائل 

الرئيسية المنبثقة عن تلك العملية بين أصحاب 
المصلحة المعنيين في ما يتعلق بمواطن القوة 

والضعف والفرص والتهديدات والخيارات المتاحة 
للتحسين.

تعزيز الترابط بين العلوم والسياسات: صياغة أساليب لتحليل 	 
سلسلة القيمة، وإجراء استعراض للسياسات العامة واإلطار 
التنظيمي بشأن النفاذ إلى األسواق واالستفادة القصوى منها 
لفائدة صيادي األسماك ومربي األسماك والعاملين في مجال 

األسماك بما يتماشى مع مبادئ االقتصاد الدائري.
إجراء استعراض للسياسات من خالل النهج التشاركية لتحديد 	 

الفجوات والفرص المتاحة لتحسين نفاذ صيادي األسماك ومربي 
األسماك والعاملين في مجال األسماك إلى األسواق والرفع من 

حصة أرباحهم.
إجراء دراسة عن العالقة بين مصايد األسماك الحرفية 	 

الصغيرة النطاق ومفهوم االقتصادات المستدامة والشاملة 
للبلدان المطلة على المحيطات، بهدف فهم كيفية حماية مصايد 

األسماك الصغيرة النطاق وإدراجها في خطط السياسات 
اإلقليمية والوطنية المستقبلية للموارد المائية.

دمج الممارسات التقليدية واالبتكارية ذات القيمة المضافة، بما 	 
في ذلك بغرض الحد من فقدان األغذية وهدرها، وتحسين سالمة 

األغذية، في الخطوط التوجيهية أو السياسات، بناًء على األدلة 
العلمية وبما يتماشى مع مبادئ االقتصاد الدائري.

توطيد التعاون مع المؤسسات المالية لوضع المعايير 	 
واإلجراءات الالزمة التي من شأنها أن تمكن مصايد األسماك 

وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق من الحصول على 
الدعم المالي الذي تحتاجه إليجاد مكان لها في سالسل القيمة 

وإضفاء طابع رسمي عليه.
تعزيز وضع وتنفيذ أطر السياسات والترتيبات المؤسسية 	 

التي تدعم األسعار العادلة والمستقرة والشفافة بغرض ضمان 
حصول مصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة 

النطاق على مكافآت مناسبة من األعمال واالستثمارات التي 
تضطلع بها وذلك من خالل تنفيذ الصكوك والخطوط التوجيهية 

الدولية ذات الصلة واستخدامها على نحو تدريجي.
تطبيق المعايير الدولية القائمة بشأن فقد األغذية وهدرها 	 

بالتعاون مع صغار صيادي األسماك ومربي األسماك والعاملين 
في مجال األسماك.

تعزيز الترابط بين العلوم والسياسات: صياغة 
أساليب لتحليل سلسلة القيمة، وإجراء استعراض 
للسياسات العامة واإلطار التنظيمي بشأن النفاذ 

إلى األسواق واالستفادة القصوى منها لفائدة 
صيادي األسماك ومربي األسماك والعاملين في 
مجال األسماك بما يتماشى مع مبادئ االقتصاد 

الدائري.
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تنظيم حلقات عمل تشاركية لتشاطر المعرفة بغرض تبادل 	 
األفكار والممارسات حول فرص العمل البديلة، وتنويع المنتجات، 

وإضافة القيمة، وتطوير األسواق، بما في ذلك تعليم صغار 
صيادي األسماك ومربي األسماك والعاملين في مجال األسماك 

الحرفيين بشأن السياسات واللوائح والمعايير التجارية.
تحديد الفرص المتاحة للقيام بأنشطة إضافة القيمة أو 	 

الخيارات األخرى لزيادة الحصة اإلجمالية ألرباح صغار صيادي 
األسماك ومربي األسماك والعاملين في مجال األسماك من كال 

الجنسين.
تحليل سالسل القيمة الخاصة بمنتجات مصايد األسماك 	 

وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق من خالل اتباع 
أساليب تشاركية، مع تدريب أصحاب المصلحة المستهدفين 

وتنمية قدراتهم بناًء على هذه التحليالت بغرض تيسير وصولهم 
إلى األسواق الرسمية وإعدادهم بشكل أفضل لالنخراط 

والمنافسة فيها.
وضع أطر مناسبة لبناء القدرات خاصة بمنطقة بعينها للحد 	 

من فقدان األغذية وهدرها في قطاعي مصايد األسماك وتربية 
األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق، على أن تستهدف 

خصيًصا معايير السالمة والجودة وتقنيات تجهيز األسماك 
وتوزيعها واستهالكها وإضافة القيمة إليها.

تشجيع تكوين جمعيات لمصايد األسماك وتربية األحياء 	 
المائية الحرفية الصغيرة النطاق ألغراض اقتصادية مثل الشركات 

الصغيرة والمتوسطة الحجم أو التعاونيات التي من شأنها أن 
تمكن من زيادة ربحية هذا النشاط.

تمكين أصحاب المصلحة: تمكين مصايد 
األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة 
النطاق لتعزيز وصولها إلى األسواق واالستفادة 

القصوى منها، وبالتالي زيادة القدرة على صنع 
القرارات وخلق فرص لتوليد الدخل خاصة في 

صفوف الشباب والنساء.

دعم تنمية قدرات الممثلين و/أو الهياكل التنظيمية التعاونية 	 
لصغار صيادي األسماك ومربي األسماك والعاملين في مجال 

األسماك الحرفيين، بما في ذلك تلك الخاصة بالنساء، بغية 
تحسين القدرات المؤسسية للدعوة إلى المساواة في الوصول 

إلى األصول القابلة لالستخدام، والتكنولوجيا والتمويل، والتعليم، 
والخدمات.

تنظيم منتديات حول السياسات ذات الصلة بهدف زيادة الوعي 	 
والعمل على ضمان أن تسود تجارة قائمة على القواعد ومفتوحة 
وغير تمييزية وعادلة في منتجات مصايد األسماك وتربية األحياء 
المائية الحرفية الصغيرة النطاق، وينبغي أن تمتثل تلك التجارة 

للقواعد والمعايير المتفق عليها دولًيا وأال تؤدي إلى وضع حواجز 
غير جمركية أو تقويض تدابير الحفظ.

تيسير إقامة الشراكات لضمان تنمية المهارات المكتسبة 	 
مسبًقا أو التدرب المهني الكتساب مهارات جديدة و/أو فرص 

عمل بديلة.

الشراكات: ُيمنح ممثلو مصايد األسماك وتربية 
األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق - ال سيما 
تلك التي ينتمي إليها الشباب والنساء، والشعوب 
األصلية - القدرة على معالجة القضايا ذات الصلة 
)على سبيل المثال، الصيد غير القانوني دون إبالغ 

ودون تنظيم، والوصول إلى األسواق، وعمليات ما 
بعد الصيد، والبنية التحتية( من خالل عمليات جديدة 

أو موجودة مسبًقا.
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الركيزة 3
االستدامة االجتماعية: ضمان اإلدماج االجتماعي والرفاه في مجال مصايد 

األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق 

مجال  في  والعاملين  األسماك  ومربي  األسماك  صيادي  لصغار  ضرورية  الالئقة  والمعيشة  العمل  ظروف  تعتبر 
األسماك الحرفيين لتأمين سبل العيش والحفاظ على رفاههم االجتماعي والمادي والثقافي. وقد أثبتت أنظمة الحماية 
االجتماعية، المستندة إلى نهج قائم على حقوق اإلنسان، فعاليتها العالية في تأمين االستدامة االجتماعية، على النحو 
األمن  سياق  في  النطاق  صغيرة  األسماك  مصايد  استدامة  لضمان  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  في  به  المعترف 

الغذائي والقضاء على الفقر.

لتحقيق  رئيسي  تمكين  عامل  الصمود  على  والقدرة  االجتماعي  اإلدماج  إلى  بالنسبة  للثقافة  التحويلية  القوة  وتشكل 
التنمية المستدامة، والتي تمثل مصدًرا للهوية واالبتكار واإلبداع. ومن شأن التعامل مع الثقافة بشكل فعال أن ييسر 
التعاون خاصة عندما يقّر أصحاب المصلحة بالسياق المحلي وخصوصيات المكان والمجتمع، بما في ذلك المعارف 
األسماك  صيادي  صغار  لثقافات  األولوية  إعطاء  ضمان  شأن  ومن  األصليين.  السكان  ومعارف  والمحلية  التقليدية 
ومربي األسماك والعاملين في مجال األسماك الحرفيين، وفًقا لحقوق اإلنسان، أن يعيد فاعلية التغيير ألولئك الذين 
النهج  التأثير عليهم، وهو أمر حاسم لتحقيق تقدم مستدام وطويل األجل. وييسر مثل هذا  إلى  التنمية  تهدف جهود 

الحوار ويمنع النزاعات ويحمي حقوق الفئات المهمشة، وبالتالي يخلق الظروف المثلى لتحقيق االستدامة.

©FAO/Amine Landoulsi
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النتيجــة المرجــوة: أن تكــون مصايــد األســماك وتربيــة األحيــاء المائية الحرفية الصغيرة النطاق أكثر شــمواًل 
مــن الناحيــة االجتماعيــة، وتأميــن الرفــاه وظروف العمل والمعيشــة الالئقة لصغار صيادي األســماك ومربي 
األســماك والعامليــن فــي مجــال األســماك الحرفيين مــن خالل الحصول على الحمايــة االجتماعية والخدمات 

العامــة والموارد الثقافية.

األنشطة اإلرشادية المخرجات اإلرشادية

رفع مستوى الوعي بالرسالة الرئيسية ومفادها: »تعتبر ظروف 	 
العمل والمعيشة الالئقة ضرورية لصغار صيادي األسماك ومربي 

األسماك والعاملين في مجال األسماك الحرفيين لتأمين سبل 
العيش والحفاظ على رفاههم االجتماعي والمادي والثقافي.« من 

خالل منصات االتصال المناسبة.
تنظيم معرض متنقل يعرض التقاليد الثقافية الهامة والقطع 	 

األثرية التي تعود لمصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية 
الصغيرة النطاق من جميع أنحاء العالم في مواقع متعددة 

طوال السنة الدولية 2202، مع إتاحة إمكانية وصول صغار 
صيادي األسماك ومربي األسماك والعاملين في مجال األسماك 

الحرفيين، بما في ذلك النساء، إليه.
تنظيم مسابقات فنية وطنية للفنانين المحليين لتقديم أعمال 	 

فنية تتعلق بمصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية 
الصغيرة النطاق لمعرض وطني و/أو إقليمي.

رفع مستوى الوعي: نشر التراث الثقافي والحقوق 
االجتماعية لصغار صيادي األسماك ومربي 

األسماك والعاملين في مجال األسماك الحرفيين، 
وال سيما الشباب والنساء والسكان األصليين، على 

نطاق واسع.

إجراء استعراض للسياسات من خالل النهج التشاركية لتحديد 	 
الفجوات والفرص المتاحة إلدماج صغار صيادي األسماك ومربي 

األسماك والعاملين في مجال األسماك الحرفيين وتوفير الحماية 
االجتماعية لهم، باتباع نهج قائم على حقوق اإلنسان.

تعزيز وضع وتنفيذ أطر السياسات والترتيبات المؤسسية التي 	 
تدعم إتاحة ظروف عمل عادلة ومستقرة والئقة لجميع العاملين 

وكال الجنسين في سلسلة قيمة األغذية والمنتجات المائية.
تيسير وصول صغار صيادي األسماك ومربي األسماك 	 

والعاملين في مجال األسماك الحرفيين ومجتمعاتهم إلى برامج 
الحماية االجتماعية، باالعتماد على الجهود المبذولة مسبًقا 

والجارية لضمان الحماية االجتماعية للقطاعات االقتصادية غير 
الرسمية و/أو الصغيرة.

تعزيز الترابط بين العلوم والسياسات: 
استخالص أدلة حول ظروف العمل لصغار صيادي 

األسماك ومربي األسماك والعاملين في مجال 
األسماك الحرفيين واستفادتهم من الحماية 

االجتماعية وتقديمها في المحافل السياسية ذات 
الصلة.

إتاحة الفرصة للقائمين التقليديين على التراث الثقافي من كال 	 
الجنسين لتوثيق وتشاطر خبراتهم الثقافية ذات الصلة في مصايد 

األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق )على 
سبيل المثال، تصميم القوارب التقليدية، وممارسات تربية األحياء 
المائية، وممارسات المجتمع واإلدارة المشتركة( مع جيل الشباب

.erutlucauqa dna seirehsfi lanasitra elacs-llams

تمكين أصحاب المصلحة: تمكين جميع مجموعات 
أصحاب المصلحة للمشاركة في الحوار حول اإلجراءات 

الحاسمة بشأن االستدامة االجتماعية لمصايد 
األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة 

النطاق والقيام بدور قيادي في تلك اإلجراءات.

تعزيز تحقيق ظروف عمل آمنة وصحية ومنصفة لجميع 	 
العاملين في القطاع، ودعم الجهود الرامية إلى الحؤول دون العمل 

القسري، بما في ذلك عمل األطفال، بالتعاون مع الوكاالت ذات 
الصلة )مثل منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية(.

عمل الممثلين و/أو الهياكل التنظيمية التعاونية لصغار 	 
صيادي األسماك ومربي األسماك والعاملين في مجال األسماك 

الحرفيين مع الشركاء الوطنيين والدوليين على طول سلسلة 
القيمة من أجل تعزيز إنفاذ التشريعات الدولية والوطنية القائمة 

على نحو أفضل )على سبيل المثال، اتفاقية منظمة العمل 
الدولية 881( وكذلك من أجل امتثال الجهات الفاعلة من كال 

الجنسين في سالسل توريد األغذية البحرية إلى التزامات صارمة 
بغية ضمان ظروف عمل الئقة.

الشراكات: تعاون ممثلي مصايد األسماك و/أو 
تربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق مع 

الجهات الفاعلة في السوق حول قضايا االستدامة 
االجتماعية، مثل العمل الالئق، والحماية االجتماعية، 

والتقاليد الثقافية.
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الركيزة 4
الحوكمة: ضمان المشاركة الفعالة من جانب مصايد األسماك وتربية 

األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق في إرساء البيئات السياساتية 
التمكينية وتعزيزها

الفعالة والهادفة من جانب صيادي األسماك ومربي األسماك والعاملين في مجال األسماك في  المشاركة  تضمن 
عمليات صنع القرار التنسيق التدريجي من أجل صياغة السياسات والقوانين المتعلقة بمصايد األسماك وتربية األحياء 
المائية الحرفية الصغيرة النطاق وتنفيذها وإدارتها. كما يجب أن تحظى البيئة السياساتية التمكينية الرامية إلى دعم 
بالتزام سياسي  النطاق  الصغيرة  الحرفية  المائية  األحياء  وتربية  والتقليدية لمصايد األسماك  المتنوعة  المساهمات 
الشاملة  الحوكمة  جانب  إلى  القدرات  وتنمية  الكافية  الموارد  إتاحة  إلى  السياسي  االلتزام  هذا  ُيترجم  أن  ويجب  قوي. 
والفعالة والترتيبات المؤسسية. ومن الجدير بالذكر أنه ال يمكن التعامل مع التدخالت الفعالة الرامية إلى دعم مصايد 
األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق من جانب واحد من خالل السياسات القطاعة، ولكنها تتطلب 
أبعاد  تتناول جميع  التي  القطاعات  المتكاملة والمتعددة  والبرامج  السياسات واالستراتيجيات  مجموعة معقدة من 

الحوكمة المستدامة.

واألهم من ذلك، كجزء من أطر الحوكمة الشاملة، سيؤدي دمج منظمات مصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية 
الصغيرة النطاق في صميم جميع عمليات صنع القرار، في جميع المراحل - بما في ذلك تصميمها وتنفيذها ورصدها 
- إلى إحداث تغيير فعال وسريع. ويجب أن ترتكز جميع التغييرات في أطر الحوكمة على بيانات وأدلة موثوقة ومناسبة 
التوقيت وذات صلة محلًيا بشأن الجوانب المتعددة األبعاد لمصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة 

النطاق والنظر في الوقت نفسه إلى األهداف المترابطة للنظام الغذائي بأكمله.

©FAO/Tang Chhin Sothy
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النتيجة المرجوة: مشاركة صغار صيادي األسماك ومربي األسماك والعاملين في مجال األسماك الحرفيين 
بنشاط وفعالية في إرساء البيئات السياساتية التمكينية وتعزيزها

األنشطة اإلرشادية المخرجات اإلرشادية

رفع مستوى الوعي بالرسالة الرئيسية ومفادها: »تضمن 	 
المشاركة الفعالة، مدعومة ببيانات ومعلومات شاملة، في 

عمليات صنع القرار أن تقوم المعارف التقليدية وأصوات صيادي 
األسماك ومربي األسماك والعاملين في مجال األسماك 

ومنظماتهم بتحديد معالم القوانين والسياسات المتعلقة 
بمصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق« 

من خالل منصات التواصل المناسبة.
توثيق التجارب ونشرها بما ُيظهر أنه عندما ينظم صيادو 	 

األسماك ومربو األسماك والعاملون في مجال األسماك من 
الجنسين تعاونهم أو يعززونه، فإنهم يحققون نتائج أفضل، مع 

الحد من عدم المساواة من خالل تطبيق حلول طويلة األمد.

رفع مستوى الوعي: تعزيز الوعي السياسي 
إزاء المساهمات المتنوعة والمتشعبة لمصايد 

األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة 
النطاق في التنمية المستدامة.

تعزيز قدرات مصادر المعلومات والبيانات القائمة سلًفا بشأن 	 
العوامل المؤثرة والمتعلقة بمصايد األسماك التقليدية وتربية 

األحياء المائية )على سبيل المثال، العمالة المصنفة حسب 
الجنس، وإدارة الموارد الطبيعية، والعائد، والمخزون، والخدمات 

االجتماعية واالقتصادية، وخدمات النظام اإليكولوجي، وحفظ 
التنوع البيولوجي(، وكذلك تحديد وتعزيز قدرة صغار صيادي 

األسماك ومربي األسماك والعاملين في مجال األسماك 
الحرفيين على جمع واستخدام البيانات القائمة.

تطبيق نُهج لإلدارة متكاملة ومنّسقة ومتعددة القطاعات 	 
قائمة على األدلة والنظم اإليكولوجية من خالل السياسات 

والقوانين المتعلقة بمصايد األسماك وتربية األحياء المائية 
الحرفية الصغيرة النطاق.

تعزيز الترابط بين العلوم والسياسات: إتاحة 
بيانات وأدلة موثوقة ومناسبة التوقيت وذات صلة 

محلًيا حول األداء متعدد األبعاد لالستزراع السمكي 
على المستوى األسري بغية إثراء عملية وضع 

السياسات والرصد والتقييم على جميع المستويات.

تنظيم شبكات وحلقات عمل تشاركية لتبادل المعرفة بين 	 
األقران مع مجموعة متنوعة من مصايد األسماك وتربية األحياء 
المائية الحرفية الصغيرة النطاق على مستويات متعددة وداخل 
قطاعي مصايد األسماك وتربية األحياء المائية الصغيرة النطاق 

وخارجهما بغرض تنمية المهارات المطلوبة لضمان التعاون 
الفعال مع الهيئات السياسية الوطنية واإلقليمية.

االعتراف علًنا بالدور الذي تؤديه منظمات مصايد األسماك 	 
وتربية األحياء المائية، بما في ذلك أنظمة السكان األصليين 
والمجتمعات المحلية المشتركة في المناطق المحمية، في 

الحوكمة، مع تحفيز قيام منظمات جديدة لتأدية الدور نفسه، 
وتعزيز المنظمات القائمة.

إيالء اهتمام خاص للحواجز الناتجة عن عدم المساواة 	 
االجتماعية التي تعاني منها المرأة والشباب والسكان األصليين 

والفئات الضعيفة. وسيشمل ذلك أيًضا صياغة سياسات 
واستراتيجيات وبرامج ومشاريع دعًما لقطاعي مصايد األسماك 
وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق، فضاًل عن وضع 

السياسات في القطاعات األخرى التي لها تأثير مباشر أو غير 
مباشر على سبل عيشهم، مثل مشاريع البنية التحتية الرئيسية 

الخاصة بااللتزام البيئي، والسياسات القطاعية )مثل السياحة 
وتربية األحياء المائية الصناعية، وغير ذلك( والتخطيط المكاني 

الساحلي والبحري.

تمكين أصحاب المصلحة: زيادة قدرة مصايد 
األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة 

النطاق ومنظماتها الكتساب المهارات التقنية 
ومهارات الدعوة والقيادة التي تعزز مشاركتها في 

عمليات وضع السياسات. 

دعم تنمية قدرات ممثلي كال الجنسين و/أو الهياكل التنظيمية 	 
التعاونية لصغار صيادي األسماك ومربي األسماك والعاملين 

الحرفيين في مجال األسماك بغرض تحسين مستوى الحوار 
والعالقات مع المؤسسات ذات الصلة.

مناقشة الرسائل والمخرجات الرئيسية للسنة الدولية 2202 	 
وإدراجها في عمليات الحوكمة الدولية.

الشراكات: تعزيز الحوكمة الشاملة والفعالة 
لتصميم سياسة شاملة تركز على تربية األسماك 

على المستوى األسري، وتنفيذها ورصدها.
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الركيزة 5
المساواة واإلنصاف بين الجنسين: االعتراف بأن الرجل والمرأة في مصايد 

األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق متساويان

تمثل النساء حوالي نصف القوى العاملة في مصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق، ويؤدين 
للدخل  المدّر  العمل  بين  النساء  تجمع  ذلك،  إلى  وباإلضافة  وتسويقها.  وتجهيزها  األغذية  إنتاج  في  رئيسًيا  ا  دوًر
الغذائي، والتغذية، والرفاهية ألسرهن ومجتمعاتهن، ورعاية  المأجورة، مثل ضمان األمن  المنزلية غير  والمسؤوليات 
األطفال والمسنين. ورغم هذه المساهمات الضخمة التي تقدمها، ما يزال العديد من النساء العامالت في مجاالت 
صيد األسماك وتربية األسماك والعامالت في مجال األسماك يعانين من اإلقصاء االجتماعي مع احتمال عدم احترام 
حقوقهن اإلنسانية األساسية. وتواجه النساء كمنِتجات قيوًدا أكبر من نظرائهّن الرجال في الوصول إلى الموارد المنِتجة 
األساسية والخدمات والتكنولوجيا ومعلومات السوق واألصول المالية والخدمات المالية وفرص العمل. وتعيق هذه 
»الفجوة بين الجنسين« قدرة المرأة على االستفادة من الفرص الجديدة وتمنعها من االستفادة من إمكاناتها الكاملة، 

بالنسبة إليها هي وإلى مجتمعها.
وُيعّد االعتراف بالدور الذي تؤديه المرأة في مصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق، والتحديات 
التي تواجهها أمًرا ضرورًيا لبناء ُنهج قائمة على المساواة بين الجنسين لغرض اإلدارة، وهذا من شأنه أن  المتجذرة 
الصكوك  تنفيذ  خالل  ومن  القيمة.  سالسل  طول  على  المسؤوليات  في  المشاركة  على  يحّفزها  وأن  المرأة  يمّكن 
والخطوط التوجيهية الدولية ذات الصلة واستخدامها على نحو تدريجي، مثل »دليل: نحو المساواة بين الجنسين في 
حوكمة وتنمية مصايد األسماك الحرفية«، ينبغي للسياسات أن تسعى إلى ضمان حصول المرأة على األراضي والموارد 

األخرى واستخدامها وحيازتها.

©FAO/Emre Tazegul

http://www.fao.org/3/i7419e/i7419e.pdf
http://www.fao.org/3/i7419e/i7419e.pdf
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النتيجة المرجوة: تحقيق المساواة واإلنصاف بين الجنسين من خالل النُّهج القائمة على المساواة بين 
الجنسين بين المرأة والرجل

األنشطة اإلرشادية المخرجات اإلرشادية

رفع مستوى الوعي بالرسالة الرئيسية ومفادها: »ُيعّد التركيز 	 
على الدور الذي تؤديه المرأة في مصايد األسماك وتربية األحياء 

المائية الحرفية الصغيرة النطاق أمًرا ضرورًيا لتمكين المرأة 
وللتنمية المستدامة« من خالل منصات التواصل المناسبة.

إعداد دراسات حالة وقصص تهّم العامة والترويج لها على أن 	 
تسلط الضوء على التجارب الناجحة التي تعكس تحقيق المرأة 

للتغيير اإليجابي من الناحية السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
والثقافية والذي يصب في مصلحة المساواة بين الجنسين، مع 

تشاطر تلك التجارب من خالل الموقع اإللكتروني المخصص 
للسنة الدولية 2202 وقنوات التواصل األخرى.

رفع وعي الرجال بأهمية الدور الذي تؤديه المرأة في مصايد 	 
األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق، وضرورة 

دمج حقوقها في عمليات صنع القرار.

رفع مستوى الوعي: تعزيز االعتراف العام بدور 
المرأة وإمكاناتها في مصايد األسماك وتربية األحياء 

المائية الحرفية الصغيرة النطاق.

تعزيز تحليل السياسات واألطر التنظيمية وتحسينها وتنفيذها 	 
على نحو تشاركي لضمان المساواة واإلنصاف بين الجنسين عبر 

حوكمة وإدارة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية 
الصغيرة النطاق من خالل تنفيذ الصكوك والخطوط التوجيهية 

الدولية ذات الصلة واستخدامها على نحو تدريجي.
وضع أطر تدريبية لجمع البيانات المصنفة بحسب الجنسين 	 

لفائدة الباحثين وواضعي السياسات.
تعزيز وضع وتنفيذ أطر السياسات والترتيبات المؤسسية التي 	 

تدعم الوصول الكامل إلى مصايد األسماك وتربية األحياء المائية 
الحرفية الصغيرة النطاق وتكافؤ الفرص فيها، وذلك باالستناد 

إلى البيانات ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين.

تعزيز الترابط بين العلوم والسياسات: جمع 
وتحليل البيانات المصنفة بحسب الجنسين بشأن 
بالمرأة في قطاعي مصايد األسماك وتربية األحياء 

المائية، واالسترشاد بها في السياسات.
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تعزيز االستثمارات في التكنولوجيا، والخدمات االئتمانية، وفرص 	 
ريادة األعمال، وتنمية القدرات باعتباره أمًرا بالغ األهمية لضمان 

مشاركة النساء ومنظماتهّن في عمليات صنع القرار. ولتحفيز 
القيام بهذه التغييرات، يجب أن ُتستكمل السياسات بالترويج 

لخدمات محددة مثل خدمات رعاية األطفال والخدمات اإلرشادية 
المخصصة، فضاًل عن التدريبات الضمنية حول التحّيز لصالح 

الرجال ليتعرفوا على أوجه عدم المساواة.
ضرورة تعزيز المنظمات النسائية للمشاركة بفعالية في جميع 	 

أشكال عمليات صنع القرار التي تؤثر على سبل عيشهّن، وتحقيق 
استقالليتهّن، وتأمين أدوارهن القيادية في المجتمع كهدف مركزي 

لجميع السياسات القائمة على المساواة بين الجنسين.
تعزيز عملية تنفيذ البنى التحتية وتكييفها لكي تستخدمها المرأة 	 

في سلسلة إنتاج مصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية 
الصغيرة النطاق، بما في ذلك استخدامها في المرافق واألساليب 

الرامية إلى تخفيف عبء العمل عن المرأة وزيادة كفاءتها.
اتخاذ إجراءات فعالة ضد التمييز وسوء المعاملة في مكان 	 

العمل، وكذلك ضد التمييز المنهجي بين الجنسين.
دعوة الحكومات الستحداث صندوق وطني للطوارئ خاص 	 

باستراتيجيات التكيف والتخفيف من التأثيرات في مصايد 
األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق في حالة 

التدهور البيئي والصدمات والكوارث وتغير المناخ.

تمكين أصحاب المصلحة: دعم زيادة وصول 
النساء في مصايد األسماك وتربية األحياء المائية 

الحرفية الصغيرة النطاق إلى الحوكمة والموارد 
الطبيعية والمعلومات والبنية التحتية والخدمات 

المالية واألسواق، فضًلا عن تقديم اإلرشادات 
والتدريبات المناسبة للرجال بشأن المساواة 

واإلنصاف بين الجنسين.

إقامة الشراكات والشبكات بين المجموعات النسائية وغيرها 	 
من مجموعات مصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية 

الصغيرة النطاق التي قد يهيمن عليها الرجال لتعزيز الفهم 
والتعاون في تحقيق المساواة واإلنصاف بين الجنسين.

الشراكات: تعزيز منصات وحّيز للحوار بين النساء 
والرجال حول قضايا المساواة بين الجنسين.
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الركيزة 6
األمن الغذائي والتغذية: تعزيز مساهمة النظم الغذائية الصحية 

المستمدة من مصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة 
النطاق في النظم الغذائية المستدامة

للغذاء المستمد من البيئة المائية دور خاص كمصدر للمغذيات، مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية. وُتعّد هذه األحماض 
األطفال.  لدى  األمثل  العصبي  وللنمو  للدماغ  خاص  بشكل  مهمة  فهي  وبالتالي  العصبي،  جهازنا  في  أساسية  ُلبنة 
وُيعرف استهالك األسماك أيًضا بامتالكه مزايا صحية بالنسبة إلى البالغين. فهناك براهين مؤكدة على أّن استهالك 
األسماك، ال سيما زيوت األسماك، يقّلص خطر اإلصابة بأمراض شرايين القلب: وتشير التقديرات إلى أّن استهالك 
بفضل  المائة  في   36 إلى  تصل  قد  بنسبة  القلب  شرايين  بأمراض  اإلصابة  بسبب  الوفيات  خطر  يقلص  األسماك 

األحماض الدهنية أوميغا3   -الطويلة السلسلة والموجودة بشكل رئيسي في األسماك والمنتجات السمكية.

في  المائية  والمنتجات  األغذية  نصف  حوالي  النطاق  الصغيرة  الحرفية  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  وتنتج 
العالم في البلدان النامية، وبالتالي فهي تؤدي دوًرا حيوًيا في تقديم فوائد النظم الغذائية الصحية والمستدامة. ومن ثم، 
يجب أن تضمن الجهود إيالء المراعاة الواجبة لألسماك في االستراتيجيات الوطنية واإلقليمية والعالمية لألمن الغذائي 
الجوع ومعالجة العبء  البعيد من أجل القضاء على  المدى  الغذائية على  النظم  والتغذية، والمساهمة في استدامة 

الثالثي لسوء التغذية والحد من األمراض المرتبطة بالنمط الغذائي.

©FAO/Luis Costa
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النتيجة المرجوة: االعتراف بمساهمة النظم الغذائية الصحية المستمدة من مصايد األسماك وتربية األحياء 
المائية الحرفية الصغيرة النطاق في النظم الغذائية المستدامة وتعزيز تلك المساهمة والترويج لها

األنشطة اإلرشادية المخرجات اإلرشادية

رفع مستوى الوعي بالرسالة الرئيسية ومفادها: »تؤدي مصايد 	 
األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق دوًرا 

أساسًيا في المساهمة بتوفير أغذية ومنتجات مائية صحية وآمنة 
وبأسعار معقولة ومغذية كجزء من النظم الغذائية العالمية 

والمحلية.« من خالل منصات التواصل المناسبة.
تشجيع جميع المستهلكين على التعرف على الفوائد 	 

االجتماعية واالقتصادية والبيئية والتغذوية لتناول واستهالك 
أغذية ومنتجات مائية مستمدة من مصايد األسماك وتربية 

األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق.
إعداد دراسات حالة وقصص تهّم العامة والترويج لها على 	 

أن تسّلط الضوء على مساهمة صغار صيادي األسماك ومربي 
األسماك والعاملين الحرفيين في مجال األسماك في النظم 

الغذائية الصحية، وتشاطرها من خالل الموقع اإللكتروني 
المخصص للسنة الدولية 2202 وقنوات التواصل األخرى.

تثقيف العاملين في أماكن بيع األغذية والمشروبات )مثل 	 
المطاعم والمقاهي والمقاصف والحانات( حول فوائد الحصول 

على األغذية والمنتجات المائية المستمدة من مصايد األسماك 
وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق.

رفــع مســتوى الوعي: نشــر فوائد األمــن الغذائي 
والتغذيــة المســتمدة مــن مصايــد األســماك وتربية 

األحيــاء المائيــة الحرفيــة الصغيــرة النطــاق على 
نطاق واسع.

استناًدا إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة، تقّر 	 
التوجيهات الغذائية الحكومية بأهمية األغذية والمنتجات المائية، 

وبالمساهمة التي يقدمها صغار صيادي األسماك ومربو 
األسماك والعاملون الحرفيون في مجال األسماك من أجل 

تمكين األمن الغذائي والتغذية والقضاء على العبء الثالثي لسوء 
التغذية.

تعزيز تحليل السياسات واألطر التنظيمية وتحسينها وتنفيذها 	 
بصورة تشاركية بغرض ضمان أن يؤدي صيادو األسماك ومربو 
األسماك والعاملون في مجال األسماك من كال الجنسين دوًرا 
مركزًيا في عمليات صنع القرار التي تؤثر على النظم الغذائية من 

خالل تنفيذ الصكوك والخطوط التوجيهية الدولية ذات الصلة 
واستخدامها على نحو تدريجي.

تضمين أنظمة إدارة مصايد األسماك معلومات علمية حول 	 
القيم التغذوية لألنواع المائية والتي من شأنها أن تحدد أولويات 

اإلدارة بحيث ُتصّنف األنواع ذات القيمة الغذائية األعلى )وتلك 
التي تصل إلى المستهلكين األكثر ضعًفا( في أولويات اإلدارة ويتم 

االحتفاظ بها، عند االقتضاء، الستخدامها في األسواق المحلية.

تعزيز الترابط بين العلوم والسياسات: تشجيع 
البحوث المتعلقة بفوائد األمن الغذائي والتغذية 

التي تتيحها األغذية والمنتجات المائية، وتعزيزها مع 
عرض النتائج في المحافل السياسية ذات الصلة.

تعزيز االستثمارات في التكنولوجيات المبتكرة وتنمية القدرات 	 
لكي يتمكن صغار صيادي األسماك ومربو األسماك والعاملون 
الحرفيون في مجال األسماك من كال الجنسين من توفير أغذية 
عالية الجودة بأقل قدر من الخسائر على طول سلسلة القيمة.

تنظيم حلقات عمل تشاركية لتبادل المعرفة بغرض تشاطر 	 
المهارات المطلوبة لضمان المشاركة الفعالة مع النظم 

الغذائية.
االعتراف علًنا بالدور الذي تؤديه منظمات مصايد األسماك 	 

وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق في توفير األمن 
الغذائي في النظم الغذائية المحلية والعالمية.

تمكين أصحاب المصلحة: تمكين صيادي 
األسماك ومربي األسماك والعاملين في مجال 

األسماك من مناقشة حوكمة النظم الغذائية التي 
تؤثر على مصايد األسماك وتربية األحياء المائية 

الحرفية الصغيرة النطاق، وإدارتها. 

إنشاء أو تعزيز األسواق الخاصة باألغذية والمنتجات 	 
المائية المستمدة من مصادر محلية والتي تربط بين المنتجين 

والمجهزين والعمالء والمستهلكين.
إقامة شراكات وإنشاء منصات مع صغار منتجي األغذية 	 

اآلخرين من أجل تمكين القطاع الحرفي الصغير النطاق وتعزيزه 
على مستوى العالم.

الشراكات: إقامة صالت بين صغار صيادي األسماك 
ومربي األسماك والعاملين الحرفيين في مجال 

األسماك من جهة والسلطات المعنية بالمشتريات 
العامة من جهة أخرى )مثل المستشفيات 

والمدارس والجيش( بغرض زيادة استهالك األغذية 
والمنتجات المائية في القطاع العام.
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 الركيزة 7
القدرة على الصمود: زيادة مستوى التأهب والقدرة على التكيف لدى مصايد 
األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق أمام تدهور البيئة 

والصدمات والكوارث وتغير المناخ

على مدى العقود القليلة الماضية، أصبحت الكوارث الطبيعية والبشرية المنشأ أكثر تواتًرا وتدميًرا بشكل متزايد؛ ومنذ 
تفشي جائحة كوفيد-19، أصبح للخطاب المتعلق بالقدرة على الصمود دور بالغ األهمية في النظم الغذائية المستدامة. 
وُيعّد صيادو األسماك ومربو األسماك والعاملون في مجال األسماك الحرفيون على نطاق صغير من بين أكثر الفئات 
عرضة للتدهور البيئي والصدمات والكوارث وتغير المناخ في العالم، وغالًبا ما تنتج عن هذا سيناريوهات تؤدي إلى خسائر 
في األرواح وتؤثر على االستقرار االجتماعي والممتلكات. وحتى قبل وقوع الكارثة، تواجه مصايد األسماك وتربية األحياء 
المائية الحرفية الصغيرة النطاق العديد من الضغوط التي تزيد من تعّرضها للمخاطر، مثل التلوث المائي والصناعي، 
والتدهور البيئي، واالستغالل المفرط للموارد الطبيعية، والنزاعات مع القطاعات المائية األخرى، واألوضاع االقتصادية 

غير المستقرة نتيجة للفقر وانعدام األمن الغذائي.

وستكون لدى صغار صيادي األسماك ومربي األسماك والعاملين في مجال األسماك الحرفيين، إلى جانب منظماتهم 
ومجتمعاتهم، على األرجح القدرة على الصمود أمام التدهور البيئي والصدمات والكوارث وتغير المناخ والتكيف معها 
واالستجابة لها، مع الحفاظ على مستوى الئق من الوظائف من دون المساس بآفاق التنمية المستدامة على المدى 
الطويل، وذلك من خالل االعتراف بأهمية وضع استراتيجيات القدرة على الصمود ضمن النظم الغذائية المستدامة. 
ومع ذلك، من أجل تحقيق ذلك، ال بد من دعمهم قبل وقوع الكارثة، ويكون ذلك من خالل اتباع التوجيهات والتوصيات 

على مستوى السياسات.

©FAO/Ami Vitale
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النتيجة المرجوة: زيادة مستوى التأهب والقدرة على التكيف لدى صغار صيادي األسماك ومربي األسماك 
والعاملين في مجال األسماك الحرفيين

األنشطة اإلرشادية المخرجات اإلرشادية

رفع مستوى الوعي بالرسالة الرئيسية ومفادها: »ُيعّد صيادو 	 
األسماك ومربو األسماك والعاملون في مجال األسماك 

الحرفيون من بين أكثر الفئات عرضة للتدهور البيئي والصدمات 
والكوارث وتغير المناخ في العالم. ويجب أن تدعم السياسات 

واإلجراءات بناء القدرة على الصمود أمام هذه التهديدات من أجل 
استمرارية القطاعات على المدى الطويل« من خالل منصات 

التواصل المناسبة.
إعداد دراسات حالة وقصص تهّم العامة والترويج لها على 	 

أن تسّلط الضوء على خيارات التأهب للصدمات والكوارث وتغير 
المناخ أو الحد منها أو التكيف معها، وتشاطرها من خالل الموقع 

اإللكتروني المخصص للسنة الدولية 2202 وقنوات التواصل 
األخرى.

رفع مستوى الوعي: إدراك صغار صيادي األسماك 
ومربي األسماك والعاملين في مجال األسماك 
الحرفيين للمخاطر الناجمة عن الكوارث وخيارات 

التخفيف منها وطرق الحد منها.

وضع أطر للسياسات والتخطيط أو تنقيحها بطريقة تشاركية 	 
بما يدعم بناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات من أجل 

استمرارية القطاعات على المدى الطويل، وذلك من خالل البحث 
المستنير والقائم على األدلة والذي يشمل المعارف المحلية.

تنفيذ أنشطة التخطيط التي تدعم إجراء مزيد من األبحاث 	 
حول تأثير تغير المناخ على السياسات االجتماعية واالقتصادية 

والبيئية التي تنظم مصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية 
الصغيرة النطاق.

تحليل أساليب التصدي التي تم اعتمادها خالل جائحة كوفيد-91 	 
وأخذها بعين االعتبار، وحيثما أمكن ذلك دمجها في سياسات 

مصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق 
واستراتيجياتها بشأن القدرة على الصمود.

إجراء المزيد من األبحاث حول تأثير تغير المناخ على مصايد 	 
األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق من أجل 
تسهيل استجابتها للتغيرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية.

تعزيز الترابط بين العلوم والسياسات: وضع 
السياسات والبروتوكوالت استناًدا إلى أفضل 

المعلومات العلمية المتاحة لتوفير االستجابة 
المناسبة أمام الكوارث في حاالت الطوارئ 

ومساعدة المجتمعات المحلية على التأهب وتلقي 
التحذيرات على نحو أفضل بخصوص التهديدات 

المحتملة من خالل اإلدارة الوقائية لمخاطر الكوارث.

اعتماد ممارسات ابتكارية )مثل تطبيقات التنبؤ، وخطط 	 
التأمين، وممارسات تربية األحياء المائية الذكية مناخًيا( من جانب 

صغار صيادي األسماك ومربي األسماك والعاملين في مجال 
األسماك الحرفيين ليكونوا على دراية بالمخاطر الوشيكة وأفضل 

السبل لالستجابة لها والتكيف معها.
إتاحة التدريب في مجال السالمة في البحر لصيادي األسماك 	 

من كال الجنسين، فضًلا عن شراء معدات إنقاذ األرواح.
دعوة الحكومات إلنشاء صندوق وطني للطوارئ خاص 	 

باستراتيجيات التكيف والتخفيف من التأثيرات في مصايد 
األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق في حالة 

التدهور البيئي والصدمات والكوارث وتغير المناخ.

تمكين أصحاب المصلحة: تزويد صيادي األسماك 
ومربي األسماك بقدرات هامة )في مجاالت 

مهارات األعمال، وخطط التأمين، وممارسات تربية 
األحياء المائية، والتعامل مع الخسائر، واالستجابة 
السريعة، ونقل القوارب( وبالمعدات ذات الصلة. 

تعزيــز التنســيق الوثيــق بيــن منظمــات صيــادي األســماك 	 
ومربــي األســماك مــع الســلطات المختصــة )مثــل خدمــات األمن 

وخدمــات التنبؤ(.

الشراكات: إقامة العالقات أو تعزيزها مع 
السلطات المختصة بغرض وضع خطط استجابة 

تكون أكثر تنسيًقا في حالة الكوارث.
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المرفقات
الملحق 1 | الرسائل الرئيسية للسنة الدولية 2022

الرسالة الرئيسية الركيزة

يؤدي صيادو األسماك ومربو األسماك والعاملون في مجال 
األسماك ، بصفتهم أوصياء على الموارد المشتركة، دوًرا أساسًيا 

في ضمان اإلدارة المسؤولة للموارد المائية الحية والنظم 
اإليكولوجية الداعمة لها واستخدامهما على نحو مستدام.

االستدامة البيئية: استخدام التنوع البيولوجي على 
نحو مستدام إلطالة عمر مصايد األسماك وتربية 

األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق

من شأن الوصول إلى األسواق، والبنية التحتية المناسبة، 
وسالسل القيمة الشاملة أن يمّكن صيادي األسماك ومربي 

األسماك والعاملين في مجال األسماك من توفير منتجات 
سمكية أفضل ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، وأن يعزز 

التنمية االقتصادية ويوّلد فرًصا للعمل.

االستدامة االقتصادية: دعم سالسل القيمة 
الشاملة لفائدة مصايد األسماك وتربية األحياء 

المائية الحرفية الصغيرة النطاق 

تعتبر ظروف العمل والمعيشة الالئقة ضرورية لصغار صيادي 
األسماك ومربي األسماك والعاملين في مجال األسماك 

الحرفيين لتأمين سبل العيش والحفاظ على رفاههم االجتماعي 
والمادي والثقافي.

االستدامة االجتماعية: ضمان اإلدماج االجتماعي 
والرفاه في مجال مصايد األسماك وتربية األحياء 

المائية الحرفية الصغيرة النطاق

تضمن المشاركة الفعالة، مدعومة ببيانات ومعلومات شاملة، 
في عمليات صنع القرار أن تقوم المعارف التقليدية وأصوات 

صيادي األسماك ومربي األسماك والعاملين في مجال األسماك 
ومنظماتهم بتحديد معالم القوانين والسياسات المتعلقة 

بمصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق.

الحوكمة: ضمان المشاركة الفعالة من جانب 
مصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية 

الصغيرة النطاق في بناء البيئات السياساتية 
التمكينية وتعزيزها.

ُيعّد التركيز على الدور الذي تؤديه المرأة في مصايد األسماك 
وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق أمًرا ضرورًيا 

لتمكين المرأة وللتنمية المستدامة.

المساواة واإلنصاف بين الجنسين: االعتراف بأن 
الرجل والمرأة في مصايد األسماك وتربية األحياء 

المائية الحرفية الصغيرة النطاق متساويان

تؤدي مصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة 
النطاق دوًرا أساسًيا في المساهمة بأغذية ومنتجات مائية 

صحية وآمنة وبأسعار معقولة ومغذية كجزء من النظم الغذائية 
العالمية والمحلية.

األمن الغذائي والتغذية: تعزيز مساهمة النظم 
الغذائية الصحية المستمدة من مصايد األسماك 
وتربية األحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق في 

النظم الغذائية المستدامة

ُيعّد صيادو األسماك ومربو األسماك والعاملون في مجال 
األسماك الحرفيون من بين أكثر الفئات عرضة للتدهور البيئي 
والصدمات والكوارث وتغير المناخ في العالم. ويجب أن تدعم 

السياسات واإلجراءات بناء القدرة على الصمود أمام هذه 
التهديدات من أجل استمرارية القطاعات على المدى الطويل.

القدرة على الصمود: زيادة مستوى التأهب والقدرة 
على التكيف لدى مصايد األسماك وتربية األحياء 

المائية الحرفية الصغيرة النطاق أمام تدهور البيئة 
والصدمات والكوارث وتغير المناخ
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تربية األحياء المائية الصغيرة في 2022
IYAFA@fao.org

www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
روما، إيطاليا

 

.   ،ُ-
-3.0SA 3.0 IGO-NCCC BY©

 F
AO

, 2
02

1
C

B4
87

5A
R

/1
/0

8.
21

mailto:mailto:IYAFA%40fao.org?subject=
http://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022

