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معلومات أساســية
مصايــد األســماك وتربيــة األحيــاء المائيــة جــزء مــن النســيج الثقافــي 
آالف  منــذ  ُتمّثــل  وهــي  األســود.  والبحــر  المتوســط  األبيــض  للبحــر 
الســنين عوامــل محّركــة اجتماعيــة واقتصاديــة رئيســية فــي اإلقليــم، 
إذ توّفــر ُســبل المعيشــة الســاحلية األساســية وُتشــّكل األســاس لمــا 

المتوســطي. الغذائــي  بالنمــط  ُيعــرف 

ــة العامــة ملصايــد  خــال الســنوات األخــرة، اتخــذت الهيئ
التابعــة  )الهيئــة(  املتوســط  األبيــض  البحــر  أســاك 
ملنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة )املنظمــة( 
ــد  ــي مصاي ــم قطاع ــبيل دع ــة يف س ــوات إيجابي ــدة خط ع
األســاك وتربيــة األحيــاء املائيــة يف البحــر األبيــض املتوســط 
ــن  ــر م ــاك الكث ــزال هن ــك، ال ي ــع ذل ــود. وم ــر األس والبح
التحديــات التــي ينبغــي التغلّــب عليهــا مــن أجــل ضــان 
اســتدامة مســتقبلها واملســاهمة بكامــل إمكاناتهــا يف رفــاه 
ــتويات  ــا مس ــّل حاليً ــاحلية. وتق ــة الس ــات املحلي املجتمع
املصيــد مقارنــة مبــا كانــت عليــه قبــل عقــود، ولكــن 

ــّدرة املشــركة  ــدالت اســتغال األرصــدة الســمكية املق مع
ال تــزال مرتفعــة يف معظمهــا. ومــن ناحيــة أخــرى، يســتمر 
تنامــي إنتــاج تربيــة األحيــاء املائيــة، مــا يزيــد مــن أهميــة 
االســتدامة الشــاملة للقطــاع. ويواجــه اإلقليــم منعطًفــا 
ــة  ــى البيئ ــة ع ــوط البرشي ــاد الضغ ــل ازدي ــًا يف ظ حاس
قبيــل جائحــة  العاملــي ألزمــات مــن  البحريــة واألثــر 
كوفيــد-19. ويتطلــب إحــداث تحــّول يف هــذا االتجــاه 
اتخــاذ إجــراءات عــى عــدة جبهــات، مــع مراعــاة طبيعــة 
األحــواض شــبه املغلقــة وســات مصايــد األســاك وتربيــة 

ــم: ــا يف اإلقلي ــاق يف أغلبه ــرة النط ــة الصغ ــاء املائي األحي

ــذه  ــة ه ــا ومعالج ــي قدًم ــة الحاســمة امل ــن األهمي وم
األولويــات، وتوطيــد التقــدم املحــرز وتعزيــز التنســيق 
ــّد  ــن. وال ب ــن القطاع ــع هذي ــة م ــات املتعامل ــع املنظ م
يف الواقــع مــن مضافــرة الجهــود لتعظيــم إجــراءات الهيئــة 

وكذلــك  واالقتصاديــة  االجتاعيــة  الجوانــب  ومعالجــة 
البيئيــة لاســتدامة يف اإلقليــم مبــا يتفــق مــع نهــج النظــام 
وجــه  يف  الصمــود  عــى  القــدرة  وبنــاء  اإليكولوجــي، 

التحديــات واألزمــات العامليــة.

ينبغــي توســيع تدابــر إدارة مصايــد األســاك، مبــا يف ذلــك التدابــر التقنيــة والتدابــر املكانيــة - الزمنيــة، لتشــمل 	 
جميــع مصايــد األســاك الرئيســية، مبــا فيهــا مصايــد األســاك الصغــرة النطــاق والرفيهيــة؛

ويجب الحد من املصيد املرتجع واملصيد العريض لألنواع املعرّضة للخطر والتخفيف من حدتها؛	 
وينبغــي أن تعالــج عــى وجــه الرسعــة اآلثــار البرشيــة املنشــأ، مثــل تغــرُّ املنــاخ، واألنــواع غــر املتوطنــة، والتلــوث 	 

بجميــع أشــكاله، مبــا يف ذلــك إغنــاء امليــاه باملغّذيــات والضجيــج تحــت املــاء؛
وينبغــي تعزيــز الرصــد واملراقبــة واإلرشاف، وتحقيــق اإلنفــاذ الكامــل لتدابــر اإلدارة يف ســبيل القضــاء عــى الصيــد 	 

غــر القانــوين دون إبــاغ ودون تنظيــم؛
وينبغــي أن يفــي إنتــاج تربيــة األحيــاء املائيــة بالطلــب وأن ينمــو بصــورة مســتدامة، مــع االســتفادة مــن االبتــكار 	 

والتحــّول الرقمــي وتقاســم املعرفــة، وتعزيــز جاذبيتهــا لاســتثار؛
ويلــزم توفــر مزيــد مــن الدعــم االجتاعــي وتهيئــة ظــروف العمــل الائــق ملســاعدة القــوى العاملــة املســنة وتعزيــز 	 

فــرص العمــل للشــباب، وضــان التــوازن الــكايف بــن املــوارد وقــدرة األســطول.
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أســاك  ملصايــد  العامــة  الهيئــة  اســراتيجية  وتُقــّدم 
بشــأن مصايــد   2030 لعــام  املتوســط  األبيــض  البحــر 
ــر  ــتدامة يف البح ــة املس ــاء املائي ــة األحي ــاك وتربي األس
ــة  ــراتيجية الهيئ ــود )اس ــر األس ــط والبح ــض املتوس األبي
توجيهيــة  ومبــادئ  مشــركة  رؤيــة   )2030 لعــام 
األحيــاء  األســاك وتربيــة  اســتدامة مصايــد  لتحقيــق 
ــاء  ــود للوف ــع الجه ــد جمي ــع توحي ــم م ــة يف اإلقلي املائي
ــبيل  ــة. ويف س ــة والعاملي ــة واإلقليمي ــات الوطني بااللتزام
ــة  ــوة دافع ــة كق ــل الهيئ ــة، تعم ــج ملموس ــق نتائ تحقي
ــال  ــن خ ــي م ــد اإلقليم ــى الصعي ــة ع ــاون والرشاك للتع
الجمــع بــن مختلــف أصحــاب املصلحــة، والعمــل يف 
املســتوين  عــى  القامئــة  االســراتيجيات  مــع  تــآزر 
الفرعــي، وتشــجيع األخــذ بنهــج  الوطنــي واإلقليمــي 

التخصصــات. متعــدد 
الوقــت  يف   ،2030 لعــام  الهيئــة  اســراتيجية  وتهــدف 
األبيــض  البحــر  أولويــات  فيــه  تُعالــج  الــذي  نفســه 
تدخــات  تقديــم  إىل  األســود ككل،  والبحــر  املتوســط 
تناســب االحتياجــات والخصائــص املحليــة مــن خــال 
نهــج إقليــم فرعــي. ويف هــذا الصــدد، تــؤدي الوحــدات 
ــة دوًرا حاســًا  ــة التابعــة للهيئ ــة الفرعي ــة اإلقليمي التقني
الفنيــة  الدرايــة  وتقاســم  املحــي  العمــل  تنظيــم  يف 

وتنســيق العمــل يف مجــال املســاعدة التقنيــة. 
تدعــم  أن  املتوقــع  مــن  العاملــي،  النطــاق  وعــى 
التنميــة  خطــة   2030 لعــام  الهيئــة  اســراتيجية 
ــا للقضــاء  ــي تشــمل 17 هدفً املســتدامة لعــام 2030 الت
عــى الفقــر، وتحقيــق األمــن الغــذايئ، ومكافحــة انعــدام 
ــام  ــول ع ــاخ بحل ــرُّ املن ــة تغ ــم، ومعالج ــاواة والظل املس
2030. ويتســم بأهميــة خاصــة يف هــذا الســياق الهــدف 
حفــظ  وهــو  املســتدامة،  التنميــة  أهــداف  مــن   14
واســتخدامها  البحريــة  واملــوارد  والبحــار  املحيطــات 
املســتدامة.  التنميــة  لتحقيــق  مســتدام  نحــو  عــى 
ــدور حاســم  ــام 2030 ب ــة لع ــاهم اســراتيجية الهيئ وتُس
عقــد  أهــداف  تحقيــق  يف  اإلقليمــي  املســتوى  عــى 
األمــم املتحــدة لعلــوم املحيطــات مــن أجــل التنميــة 
للتنــوع  العاملــي  واإلطــار   )2030-2021( املســتدامة 
ــة  ــه اتفاقي البيولوجــي ملــا بعــد عــام 2020 الــذي وضعت
ــا  ــة أيًض ــراتيجية الهيئ ــدف اس ــي. وته ــوع البيولوج التن
ــة  ــة يف قم ــراءات املقرح ــع اإلج ــل م ــق التكام إىل تحقي
األمــم املتحــدة بشــأن الُنظــم الغذائيــة لعــام 2021 مــن 
ــتدامة. ــوًدا واس ــر صم ــمل وأك ــة أش ــم غذائي ــل نُظ أج

ــة  ــاك وتربي ــد األس ــان مصاي ــعي إىل ض ــد الس ويتجس
األحيــاء املائيــة املنتجــة واملســتدامة واملســؤولة مــن 
أجــل تحقيــق األمــن الغــذايئ يف اإلطــار االســراتيجي 
الفضائــل  2022-2031، وتُعــّر عنــه  للفــرة  للمنظمــة 
ــل،  ــة أفض ــل، وبيئ ــة أفض ــل، وتغذي ــاج أفض ــع )إنت األرب
ــد  ــة الســلوك بشــأن الصي ــك مدون ــاة أفضــل( وكذل وحي
ــذه  ــام 2030 ه ــة لع ــراتيجية الهيئ ــم اس ــيد. وتدع الرش
ــّول  ــج التح ــك برنام ــا يف ذل ــا، مب ــاهم فيه ــود وتُس الجه
إنتــاج أفضــل مــن  الــذي يهــدف إىل تحقيــق  األزرق 
املســتزرعة  واألســاك  الطبيعيــة  املصايــد  أســاك 
ذات النوعيــة الجيــدة مــن خــال عمليــات متكاملــة 
ــة.  ــة واالقتصادي ومســتدامة وتراعــي النواحــي االجتاعي
ــة  ــاك وتربي ــد األس ــمة ملصاي ــة الحاس ــا باألهمي واعرافً
الزراعيــة  األغذيــة  نُظــم  تحويــل  يف  املائيــة  األحيــاء 
مصايــد  اســتدامة  بشــأن  اإلعــان  يُجــدد  العامليــة، 
الــذي   2021 لعــام  املائيــة  األحيــاء  األســاك وتربيــة 
للمنظمــة،  التابعــة  األســاك  مصايــد  لجنــة  أقرتــه 
الدعــوة إىل العمــل مــن أجــل تحقيــق اإلدارة املســتدامة 
ــة يف اســراتيجية  ــد هــذه الرؤي ــة. وتتجّس ــوارد املائي للم

الهيئــة لعــام 2030 وتازمهــا أثنــاء تنفيذهــا.

آليــات التنفيذ
فــرة  االســراتيجية  تُغطــي  العامليــة،  الخطــة  مــع  متاشــيًا 
اســتعراض  وســيقيّم   .2030 عــام  إىل  متتــد  ســنوات  عــرش 
ــدم  ــدة التق ــف امل ــا يف منتص ــراتيجية ونتائجه ــداف االس أله
املســتفادة،  الــدروس  وسيســتعرض  تنفيذهــا،  يف  املحــرز 
والتحســينات  التعديــات  بشــأن  توصيــات  وســيطرح 
وتســتند  بكفــاءة.  الغايــات  تحقيــق  لضــان  املمكنــة 
األنشــطة  تفاصيــل  توضــح  عمــل  خطــة  إىل  االســراتيجية 
التــي ســيجري تنفيذهــا لتحقيــق أهدافهــا. ومــن املتوقــع 
جانــب  مــن  بانتظــام  الحيّــة  الوثيقــة  هــذه  تحديــث 
املتعاقــدة  غــر  املتعاونــة  واألطــراف  املتعاقــدة  األطــراف 
يف  الرئيســين  املصلحــة  أصحــاب  مُتثّــل  التــي  الهيئــة  يف 
لرؤيــة  وســيكون  املبارشيــن.  واملســتفيدين  االســراتيجية 
أعضــاء الهيئــة والتزامهــم يف تبنــي القــرارات ذات الصلــة 
املحــددة  الغايــات  تحقيــق  يف  محــوري  دور  وتنفيذهــا 
يف  الهيئــة  دعــم  ويف   ،2030 لعــام  الهيئــة  اســراتيجية  يف 

بفعاليــة. بواليتهــا  الوفــاء 

اسراتيجية الهيئة العامة ملصايد أساك البحر األبيض املتوسط لعام 2030 



.1 الغاية 
 مصايد األســماك والُنظم اإليكولوجية:

البحار الســليمة ومصايد األســماك المنتجة

.2 الغاية 
 االمتثال واإلنفاذ:

  تكافــؤ الفــرص مــن أجل القضاء على الصيد 
غيــر القانونــي دون إباغ ودون تنظيم

.3 الغاية 
 تربيــة األحياء المائية: 

 قطاع مســتدام وقادر على الصمود 
يحقــق كامل إمكاناته

.4 الغاية 
 ُسبل العيش:

 العمل الائق ومشــاركة الصيادين في 
تحقيق مصايد أســماك مربحة

.5 الغاية 
 تنمية القدرات:

 التعاون التقني، وتقاســم المعرفة، والشــراكات
المتســمة بالكفــاءة من منظور إقليمي فرعي

مخــس غايات ورؤية واحدة
تهــدف اســراتيجية الهيئــة لعــام 2030 إىل الحفــاظ عــى تــراث مصايــد األســاك وتربيــة األحيــاء املائيــة باعتبــاره ركيــزة ُســبل العيــش 
للمجتمعــات املحليــة الســاحلية يف البحــر األبيــض املتوســط والبحــر األســود، مــا يكفــل تحويلهــا إىل نظــام غــذايئ منتــج ومســتدام يُســاهم 
يف اقتصــادات مزدهــرة ونُظــم إيكولوجيــة ســليمة. وتتمحــور اســراتيجية الهيئــة لعــام 2030 حــول خمــس غايــات مــن أجــل تحقيــق 

رؤيتهــا الشــاملة لاســتدامة. وتتألــف كل غايــة مــن نواتــج متوقعــة وإجــراءات اســراتيجية:

وتســتند جميــع اإلجــراءات إىل املعرفــة التقنيــة والدرايــة الفنيــة يف اإلقليــم وتتكامــل متاًمــا مــع املواضيــع الشــاملة، مثــل املســاواة بــن 
ــف معــه.  الجنســن، والحوكمــة، والتغذيــة، والتلــوث البحــري، واألنــواع غــر املتوطنــة، وكذلــك التخفيــف مــن أثــر تغــرُّ املنــاخ والتكيُّ
ويعتمــد تحقيــق الغايــات الخمــس عــى تقاســم املعــارف املامئــة عــن طريــق إصــدار مطبوعــات ومــواد إعاميــة تضيــف إىل املواضيــع 

ذات األولويــة رؤى علميــة ومنهجيــة، ومــن خــال آليــة اتصــال جامعــة، إىل جانــب اســراتيجيات اتصــال شــاملة ومحــددة.

5 معلومات أساســية
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.1 الغاية 
 مصايد األســماك والُنظم اإليكولوجية:

 البحار السليمة 
ومصايد األســماك المنتجة



7  الغايــة 1. مصايــد األمساك والنُظــم اإليكولوجية

ــا يف البحــر األبيــض املتوســط والبحــر األســود، ومــا  ال يــزال االســتغال املفــرط للمــوارد املقــّدرة علميً

ــا.  ــكل تحديً ــدات يُش ــن تهدي ــن م ــبه املغلق ــن الحوضــن ش ــوع البيولوجــي يف هذي ــه التن ــرض ل يتع

ــة  ــادئ االجتاعي ــن املب ــا م ــن منظــور واســع، انطاقً ــد األســاك م ــة 1 اســتدامة مصاي ــج الغاي وتعال

ــة املســتدامة القصــوى والحفــاظ يف  واالقتصاديــة والبيئيــة بهــدف الوصــول باســتغال املــوارد إىل الغلّ

ــج متوقعــة. ــة إىل أربعــة نوات ــق هــذه الغاي ــوع البيولوجــي. ويســتند تحقي الوقــت نفســه عــى التن

تحســن املشــورة التقنيــة بشــأن حالــة مصايــد األســاك وســيناريوات اإلدارة املحتملــة لتوفــر   1-1 
          أساس قوي لصنع القرار

ــى  ــة ع ــدرة التحليلي ــد األســاك، والرصــد، والق ــة مبصاي ــات املتعلق ــع البيان ــج 1-1 جم ــزز النات يُع
ــل  ــن أج ــليمة م ــورة س ــة مش ــر صياغ ــة لتيس ــة واإلقليمي ــة الفرعي ــة واإلقليمي ــتويات الوطني املس
اإلدارة املســتدامة ملصايــد األســاك. وتنصــب أولويــة هــذا الناتــج عــى تقديــر األرصــدة الســمكية 
ــمل  ــا يش ــة، مب ــيناريوات اإلدارة البديل ــة لس ــة - االقتصادي ــة واالجتاعي ــار البيولوجي ــاكاة اآلث ومح
ــذا  ــتخدم ه ــاق. ويس ــرة النط ــاك الصغ ــد األس ــدودة ومصاي ــات املح ــاالت البيان ــى ح ــز ع الركي

ــي. ــام اإليكولوج ــة للنظ ــات املتكامل ــددة والتقيي ــواع املتع ــج األن ــج نه النات

اإلجراءات

ــا  ــة وتحليله ــد األســاك الوطني ــة مبصاي ــات ذات الصل وضــع مخطــط إقليمــي لجمــع البيان ألف - 
يف ســياق اإلطــار املرجعــي لجمــع البيانــات، واســتحداث أدوات مبتكــرة لتيســر دمــج هــذه 

ــة الشــاملة؛ املعلومــات يف املشــورة العلمي

وتوحيــد التقييــات العلميــة لحالــة املــوارد البحريــة الحيّــة، وال ســيا األنــواع ذات األولويــة،  باء - 
وكذلــك األنــواع والُنظــم اإليكولوجيــة املعرّضــة للخطــر، بهــدف زيــادة تعزيــز صياغة املشــورة 

التقنيــة لــإدارة؛

وتقديــم املشــورة بشــأن خيــارات اإلدارة املحتملــة البديلــة ملصايــد األســاك الرئيســية، مبــا يف  جيم - 
ذلــك مــن خــال وســائل تشــمل تقييــم اســراتيجيات اإلدارة؛

وإنشــاء برامــج بحثيــة تُعالــج االحتياجــات املحــددة إلدارة مصايــد األســاك الرئيســية وحفــظ  دال - 
األنــواع والُنظــم اإليكولوجيــة املعرّضــة للخطــر.



تنفيذ اإلدارة التكيُّفية القامئة عى األدلة ملصايد األساك والُنظم اإليكولوجية  2-1

يهــدف الناتــج 1-2 إىل تصميــم وتنفيــذ خطــط إدارة تكيُّفيــة متعــددة الســنوات ومتســمة بالكفــاءة ملعالجــة 
مصايــد األســاك الرئيســية يف البحــر األبيــض املتوســط والبحــر األســود. واســتناًدا إىل أفضــل مشــورة علميــة 
ــد  ــة ملحصــول صي ــة الكمي ــد املراقب ــن قواع ــة م ــة مجموع متاحــة، ميكــن أن تصــب يف خطــط اإلدارة الحالي
األرصــدة الســمكية التــي تتــاح بيانــات كثــرة عنهــا، والتدابــر االحرازيــة للمــوارد املحــدودة البيانــات، وميكــن 

أيًضــا أن تــري خطــط إدارة جديــدة لتوجيــه إطــار اإلدارة نحــو زيــادة االســتدامة.

اإلجراءات

ــد  ــمل مصاي ــا يش ــية، مب ــاك الرئيس ــد األس ــنوات ملصاي ــددة الس ــط إدارة متع ــع خط وض ألف - 
ــر  ــة الســليمة ومبــا يشــمل تداب األســاك الصغــرة النطــاق، باالســتناد إىل املشــورة العلمي

ــة؛ ــة واإليكولوجي ــة واالقتصادي ــب االجتاعي ــة الجوان ملعالج

ورصــد فعاليــة خطــط اإلدارة عــن طريــق تقييــم التطــورات ذات الصلــة التــي تطــرأ عــى حالــة  باء - 
املــوارد، وكذلــك املــؤرشات االجتاعيــة - االقتصاديــة ملصايــد األســاك؛ وضــان تعديــل خطــط 
اإلدارة بانتظــام لتحقيــق أهدافهــا مبــا يتــاىش مــع التغيــرات الداخليــة أو الضغــوط الخارجيــة؛

وإدارة قــدرة الصيــد وتكييفهــا لضــان التــوازن املائــم بــن إنتاجيــة املــوارد البحريــة الحيّــة  جيم - 
وإنتاجيــة أســطول الصيــد.

ــن ــتمدة م ــة واملس ــول التقني ــق، والحل ــى املناط ــة ع ــة القامئ ــظ الفعال ــر الحف ــز تداب تعزي  3-1 
          الطبيعة لحفظ التنوع البيولوجي وتعزيز إنتاجية املوارد البحرية الحيّة

ــة  ــمل األدل ــس تش ــتناًدا إىل أُس ــدة اس ــدة الجدي ــاك املقيَّ ــد األس ــق مصاي ــج 1-3 مناط ــّدد النات يُح
البيئيــة واالجتاعيــة - االقتصاديــة، ويُعــزز كفاءتهــا ورصدهــا، عنــد إنشــائها، مــن أجــل إدارة اآلثــار 
ــة املعرّضــة للخطــر واملوائــل  ــواع والُنظــم اإليكولوجي الســلبية امللموســة ملصايــد األســاك عــى األن
األساســية لألســاك. ويعالــج هــذا الناتــج أيًضــا اســتخدام تدابــر اإلدارة األخــرى القامئــة عــى املناطــق 
وكذلــك التدابــر التقنيــة للحــد مــن الصيــد العــريض وآثــاره، مثــل التدابــر التــي تهــدف إىل تحســن 

انتقائيــة الصيــد، وردع االســتام، والحــد مــن نفــوق األنــواع املعرّضــة لخطــر الصيــد العــريض.

اإلجراءات

ــار الواقعــة عــى  ــة قامئــة عــى املناطــق للتقليــل إىل أدىن حــد مــن اآلث وضــع تدابــر فعال ألف - 
األنــواع املعرّضــة للخطــر واملوائــل الحساســة واملوائــل األساســية لألســاك والتخفيــف مــن 

تلــك اآلثــار مــن أجــل تحقيــق األهــداف الدوليــة للحفــظ املــكاين؛

وإجــراء تقييــم، مــن خــال خطــط رصــد كافيــة، لكفــاءة التدابــر القامئــة عــى املناطــق، وال  باء - 
ســيا مناطــق مصايــد األســاك املقيَّــدة، يف املســاهمة يف اســتدامة مصايــد األســاك وحفــظ 

التنــوع البيولوجــي؛
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ووضــع خطــة عمــل إقليميــة للتخفيــف مــن حــدة الصيد العــريض )مبــا يف ذلك املصيــد املرتجع  جيم - 
واملصيــد العــريض لألنــواع املعرّضــة للخطــر، وال ســيا صفيحيــات الخياشــيم( واالســتاب، مــن 

خــال الرصــد الــكايف، واختبــار تدابــر التخفيــف والتدابــر االنتقائيــة وتنفيذهــا؛

وتحديــد بصمــة الصيــد ملصايــد األســاك املامســة للقــاع وتفاعاتهــا املحتملــة مــع املوائــل األساســية  دال - 
ــر. ــة للخط ــة املعرّض ــة البحري ــم اإليكولوجي ــة، والُنظ ــل الحساس ــاك، واملوائ لألس

منــع التهديــدات التــي تتعــرض لهــا مصايــد األســاك والبيئــة البحريــة، مبــا يف ذلــك التلــوث   4-1 
          باملواد الباستيكية، وتغرُّ املناخ، وتوّسع األنواع غر املتوطنة، والتخفيف من حدتها

ــد  ــاع الصي ــطة قط ــن أنش ــئ ع ــوث ناش ــن أي تل ــد م ــل إىل أدىن ح ــج 1-4 إىل التقلي ــدف النات يه
ــال  ــن خ ــة، م ــودة أو املهمل ــة أو املفق ــد املروك ــدات الصي ــيا مع ــا، وال س ــن حدته ــف م والتخفي
ــة النفايــات، وال ســيا  ــار التكنولوجيــات الجديــدة إلزال جملــة أمــور تشــمل إرشاك القطــاع يف اختب
املــواد الباســتيكية، مــن البيئــة البحريــة. ويوّحــد هــذا الناتــج أيًضــا األعــال املتعلقــة بتغــّر املنــاخ 
واألنــواع غــر املتوطنــة، وبالتــايل تحســن التقديــرات األّوليــة لآلثــار املحتملــة لهــذه التهديــدات عــى 

ــة يف خطــط اإلدارة. ــر تكيُّفي ــز برامــج الرصــد، وإدراج تداب القطــاع، وتعزي

اإلجراءات

إنشــاء مرصــد إقليمــي لألنــواع غــر املتوطنــة لتبــادل املعلومــات مــع أدوات الرصــد األخــرى  ألف - 
التابعــة للهيئــة والتفاعــل مــع منصــات الــرشكاء ذات الصلــة؛

تنفيــذ اســراتيجية تكيُّــف ملعالجــة التأثــرات املحتملــة لتغــرُّ املنــاخ واألنــواع غــر املتوطنــة  باء - 
عــى مصايــد األســاك وعــى البيئــة والُنظــم اإليكولوجيــة البحريــة، مبــا يف ذلــك مــن خــال 

ــف معهــا يف خطــط اإلدارة. إدراج تدابــر كافيــة للتخفيــف مــن اآلثــار والتكيُّ

ــرات  ــة التأث ــن، ملواجه ــرشكاء املعني ــع ال ــاون م ــة، بالتع ــف إقليمي ــراتيجية تكيُّ ــع اس وض جيم - 
ــادر  ــن مص ــوث م ــك التل ــا يف ذل ــة، مب ــة البحري ــم اإليكولوجي ــى الُنظ ــوث ع ــة للتل املحتمل
ــد املروكــة أو  ــج تحــت املــاء، ومعــدات الصي ــة، والضجي ــة والبحري املــواد الباســتيكية الري

ــات. ــات وامللوث ــك املغّذي ــة، وكذل ــودة أو املهمل املفق
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.2 الغاية 
 االمتثال واإلنفاذ:

  تكافــؤ الفــرص من أجل القضاء
 علــى الصيد غير القانوني دون

إباغ ودون تنظيم



يف إطــار متابعــة تنفيــذ خطــة العمــل اإلقليميــة ملكافحــة الصيــد غــر القانــوين دون إبــاغ 

ودون تنظيــم، ترمــي الغايــة 2 إىل القضــاء عــى الصيــد غــر القانــوين دون إبــاغ وتنظيــم عــن 

طريــق تعزيــز االمتثــال واإلنفــاذ وإحــراز تقــدم يف مجــال الرصــد واملراقبــة واإلرشاف بطريقــة 

منســقة وشــفافة. ويســتند تحقيــق هــذه الغايــة إىل أربعــة نواتــج متوقعــة.

تحقيق االمتثال الكامل لتوصيات الهيئة العامة ملصايد أساك البحر األبيض املتوسط  1-2

مينــح الناتــج 2-1 لجنــة االمتثــال التابعــة للهيئــة مــا يلــزم مــن وســائل لتحقيــق تكافــؤ الفــرص يف 
منطقــة التطبيــق التابعــة للهيئــة باســتخدام اآلليــة التضامنيــة القامئــة لتقديــم املســاعدة التقنيــة إىل 
األطــراف املتعاقــدة واألطــراف املتعاونــة غــر املتعاقــدة التــي يتبــّن عــدم امتثالهــا لقــرارات الهيئــة. 

ويعالــج هــذا الناتــج أيًضــا األســباب الجذريــة التــي تقــّوض حاليًــا هــذه املســاعي الحاســمة.

اإلجراءات

تعزيــز إجــراءات تصنيــف عــدم االمتثــال ضمــن إطــار لجنــة االمتثــال للتمكــن مــن تحديــد  ألف - 
ــا لشــدة الخروقــات املكتشــفة؛ التدابــر الرادعــة املامئــة، تبًع

ــة  ــة الفرعي ــفن اإلقليمي ــم الس ــك قوائ ــة، وكذل ــن الهيئ ــة م ــفن املرخص ــة الس ــيد قامئ وترش باء - 
األخــرى، وبيانــات الرصــد واملراقبــة واإلرشاف ذات الصلــة لضــان التحقــق مــن املعلومــات 

ــال؛ ــدم االمتث ــع ع ومن

ووضــع منهجيــة للتقييــم املنتظــم لإجــراءات التــي تتخذهــا األطــراف املتعاقــدة واألطــراف  جيم - 
املتعاونــة غــر املتعاقــدة، مبــا يتــاىش مــع الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة للمنظمــة بشــأن 
ــاغ  ــوين دون إب ــد غــر قان ــم، لضــان عــدم مشــاركة ســفنها يف أنشــطة صي ــة العل أداء دول

ــم؛ ودون تنظي

واعتــاد مخطــط لفــرض جــزاءات تســتهدف حــاالت عــدم االمتثــال، مبــا يف ذلــك مــا يقــّدم  دال - 
ــد  ــق مصاي ــة يف مناط ــد العامل ــفن الصي ــا س ــي ترتكبه ــات الت ــن الخروق ــات ع ــن باغ م

ــدة. ــاك املقيّ األس
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تعزيز نظام اإلنفاذ املوّحد  2-2

ــة ذات  ــة يف املناطــق البحري ــة املحتمل ــج 2-2 املخاطــر الرئيســية لألنشــطة غــر القانوني ــّدد النات يُح
ــذ نظــام موّحــد لإنفــاذ مــن جانــب األطــراف املتعاقــدة  ــرّس تنفي ــة الحاســمة ويقلّصهــا، ويُي األهمي
واألطــراف املتعاونــة غــر املتعاقــدة اســتناًدا إىل منهجيــة مشــركة لتقييــم الصيــد غــر القانــوين دون 
إبــاغ ودون تنظيــم. ويســتفيد هــذا الناتــج أيًضــا مــن التقــدم املحــرز يف إنفــاذ تدابــر إدارة مصايــد 

ــددة الســنوات. األســاك، وال ســيا خطــط اإلدارة املتع

اإلجراءات

دعــم إدراج توصيــات الهيئــة يف الترشيعــات الوطنيــة لبلــدان البحــر األبيــض املتوســط والبحــر  ألف - 
األســود، مبــا فيهــا التوصيــات املتعلقــة بإجــراءات التحقيــق والجــزاءات املفروضــة عــى عــدم 

االمتثــال لتدابــر الحفــظ واإلدارة؛

ــد غــر  ــر أنشــطة الصي ــد األســاك اســتناًدا إىل تقدي ــم املخاطــر يف قطــاع مصاي ودعــم تقيي باء - 
ــي  ــتوين اإلقليم ــى املس ــام ع ــا بانتظ ــا كميً ــم وتحديده ــاغ ودون تنظي ــوين دون إب القان

ــي؛ ــي الفرع واإلقليم

ــا  ــن آثاره ــة والحــد م ــودة أو املهمل ــة أو املفق ــد املروك ــدات الصي ــع مع واملســاهمة يف من جيم - 
الضــارة عــى البيئــة البحريــة عــن طريــق وضــع إطــار قانــوين إقليمــي يتــاىش مــع الخطــوط 

التوجيهيــة الطوعيــة للمنظمــة بشــأن وســم معــدات الصيــد.

التطبيق املركزي للرصد واملراقبة واإلرشاف عى املستوى اإلقليمي  3-2

يعتمــد الناتــج 2-3 عــى إنشــاء واختبــار نظــام مركزي/إقليمــي لرصــد الســفن ونظــام املراقبــة ذي 
الصلــة لتعزيــز وتوســيع الرصــد واملراقبــة واإلرشاف يف جميــع أنحــاء اإلقليــم وفــق نســق معيــاري، 
ــرر  ــن املق ــة، م ــن أحــدث التطــورات التكنولوجي ــة. ولاســتفادة م ــص اإلقليمي ــاة الخصائ ــع مراع م
دمــج حلــول التتبّــع ملراقبــة وجــود ســفن صيــد عاملــة داخــل مناطــق مصايــد األســاك املقيَّــدة أو 
ــة غــر  ــد مــن الدعــم إىل األطــراف املتعاقــدة واألطــراف املتعاون ــم مزي ــا، ولتقدي ــة منه عــى مقرب

ــة. ــة للهيئ ــة لدعــم األعــال العلمي ــة - الزمني ــات املكاني املتعاقــدة يف اســتخدام البيان

اإلجراءات

إنشاء نظام مركزي/إقليمي لرصد السفن ونظام مراقبة ذي صلة، والحفاظ عليه؛ ألف - 

ــة  ــدة للرصــد واملراقب ــات الجدي ــدان عــى اســتخدام التكنولوجي ــاء القــدرات ملســاعدة البل ــز بن وتعزي باء - 
ــة؛ ــص الوطني ــتناد إىل الخصائ ــطول باالس ــام األس ــع أقس ــى جمي واإلرشاف ع

وتنفيــذ إجــراءات مشــاهدة موحــدة باالســتناد إىل اآلليــات القامئــة لتمكــن البلــدان مــن جمــع  جيم - 
معلومــات بشــأن أســاطيل الصيــد التــي تخالــف توصيــات الهيئــة واإلبــاغ عنهــا؛

اسراتيجية الهيئة العامة ملصايد أساك البحر األبيض املتوسط لعام 2030 12
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ــر  ــق البح ــع مناط ــش يف جمي ــإرشاف والتفتي ــة ل ــة وطوعي ــركة دامئ ــة مش ــات دولي ــع مخطط ووض دال - 
األبيــض املتوســط والبحــر األســود، وتنظيــم أكادمييــة افراضيــة للتفتيــش يف مصايــد األســاك، باالشــراك 

ــب منتظــم للمارســن. ــر تدري ــن، لتوف ــرشكاء املعني ــع ال م

تعزيز التنسيق ملعالجة املارسات غر القانونية يف قطاع مصايد األساك  4-2

يُقــّر الناتــج 2-4 بأهميــة عــدم الســاح إاّل للمنتجــات الســمكية القانونيــة بالوصــول إىل 
األســواق، وتنظيــم أنشــطة جمــع محصــول الصيــد ومراقبــة سلســلة القيمــة باتبــاع نهــج "مــن 
ــات  ــادل املعلوم ــوكاالت لتب ــن ال ــج التنســيق املشــرك ب ــزز هــذا النات ــدة". ويُع البحــر إىل املائ
ذات الصلــة مــن أجــل تحســن إصــدار الشــهادات وإمكانيــة التتبّــع واإلجــراءات املوجهــة نحــو 

ــاع. ــم القط ــوق لتنظي الس

اإلجراءات

تعزيــز تبــادل البيانــات واملعلومــات بــن دول املينــاء، مبــا يف ذلــك تبادلهــا يف ســياق آليــة  ألف - 
ــا  ــي تتخذه ــر الت ــأن التداب ــة بش ــاق املنظم ــات اتف ــاء مبتطلب ــة للوف ــاعدة املتبادل املس

ــة املينــاء؛ دول

ــع املنتجــات الســمكية  ــة تتبّ ــد لتحســن إمكاني ــق املصي ــز اســتخدام مخططــات توثي وتعزي باء - 
ــرة؛ ــا املبتك ــتخدام أدوات التكنولوجي ــمل اس ــائل تش ــا، بوس ــد تجارته ورص

ومعالجة املسافنة يف منطقة التطبيق التابعة للهيئة؛ جيم - 

ووضع تدابر مامئة لتنظيم مصايد األساك الرفيهية. دال - 

الغايــة 2. االمتثــال واإلنفاذ
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الصمــود يحقق كامل إمكاناته
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ــة مســتدامة  ــم غذائي ــة ومســاهمتها يف نُظ ــاء املائي ــة األحي ــة املســتدامة لربي ــة 3 التنمي ــل الغاي تكف

مبــا يتــاىش مــع اســراتيجية الهيئــة بشــأن التنميــة املســتدامة لربيــة األحيــاء املائيــة يف البحــر األبيــض 

املتوســط والبحــر األســود، والعمــل مــن أجــل بنــاء قــدرة القطــاع عــى الصمــود يف وجــه التحديــات 

العامليــة، مثــل تغــرُّ املنــاخ والتلــوث. ويســتند تنفيــذ هــذه الغايــة إىل أربعــة نواتــج متوقعــة.

تعزيز كفاءة الحوكمة لدعم االستثار املسؤول  1-3

ــة مــن  ــاء املائي ــة األحي ــج 3-1 إىل وضــع إطــار فعــال ومتســم بالكفــاءة لحوكمــة تربي يهــدف النات
أجــل اجتــذاب املســتثمرين الذيــن يتطلعــون إىل مــا يتجــاوز العائــد املــايل القصــر األجــل ويتخــذون 
موقًفــا مســؤواًل تجــاه األثــر العــام الســتثاراتهم، وال ســيا االســتدامة االجتاعيــة والبيئيــة. ويُشــّجع 
ــدة  ــر املتعاق ــة غ ــراف املتعاون ــدة واألط ــراف املتعاق ــع األط ــاون م ــز التع ــى تعزي ــج ع ــذا النات ه
مــن أجــل وضــع أُطــر تنظيميــة وإداريــة عــى أســاس اإلنتــاج املســؤول والعنايــة الواجبــة وكذلــك 

االســتثار املســتدام واملؤثــر.

اإلجراءات

ــر  ــة يف البح ــاء املائي ــة األحي ــتثار املســؤول يف تربي ــة لاس ــادئ وخطــوط توجيهي وضــع مب ألف - 
ــود؛ ــر األس ــط والبح ــض املتوس األبي

وتعزيز االستثار البيئي واالجتاعي واالستثار يف الحوكمة يف قطاع تربية األحياء املائية؛ باء - 

والتعــاون مــع األطــراف املتعاقــدة واألطــراف املتعاونــة غــر املتعاقــدة وكذلــك مــع أصحــاب  جيم - 
املصلحــة لوضــع أُطــر قانونيــة وإداريــة متكينيــة.

الغايــة 3. تربية األحيــاء املائية
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تعزيز مارسات دعم استدامة صناعة تربية األحياء املائية  2-3

ــى  ــم ع ــج قائ ــق نه ــة وف ــاء املائي ــة األحي ــة تربي ــّول األزرق يف صناع ــج 3-2 التح ــج النات يُعال
النظــام اإليكولوجــي ومــن خــال الحلــول العلميــة واملســتمدة مــن الطبيعــة، وأدوات التخطيــط 
ــا لتحقيــق اســتدامة القطــاع  ــكار. ومــن الحاســم أيًض ــة، والتحــّول الرقمــي، واالبت املــكاين الفعال
ــوث، وضــان صحــة  ــاخ والتل ــّر املن ــا، ومعالجــة تغ ــة للقطــاع والحــد منه رصــد البصمــة البيئي
ــة ذات  ــاء املائي ــة األحي ــو تربي ــع نح ــى التنوي ــا ع ــج أيًض ــذا النات ــز ه ــه. ويرك ــوان ورعايت الحي
األثــر البيئــي األقــل، واألعــاف البديلــة، وخفــض اســتخدام املــواد الباســتيكية، وتوفــر الخدمــات 
ــة. ــة التابعــة للهيئ ــاء املائي ــة األحي ــي تعززهــا مراكــز اإليضــاح العلمــي الخاصــة بربي ــة الت البيئي

اإلجراءات

ــاء  ــة وبن ــوث التطبيقي ــال البح ــن خ ــة م ــاء املائي ــة األحي ــة تربي ــة صناع ــن بصم تحس ألف - 
القــدرات، مــع الركيــز عــى املارســات املســؤولة والتقنيــات الحديثــة؛

ــكاين  ــط امل ــة يف أدوات التخطي ــاء املائي ــة األحي ــز املناطــق املخصصــة لربي ــة تعزي ومواصل باء - 
ــة؛ ــاعدة التقني ــادة املس ــال زي ــن خ ــة م ــاك البحري ــد األس ملصاي

وتعزيــز نُظــم االســتزراع األزرق املراعيــة للبيئــة يف بحــرات البحــر األبيــض املتوســط مــن  جيم - 
ــايف. ــا الثق ــة وتراثه ــا اإليكولوجي ــة نظمه أجــل حاي

تحسن التصورات السائدة عن تربية األحياء املائية  3-3

ــه  ــود ومقبوليت ــى الصم ــه ع ــة وقدرت ــاء املائي ــة األحي ــاع تربي ــية قط ــج 3-3 تنافس ــن النات يضم
االجتاعيــة، مــا يوفّــر للمســتهلكن خيــاًرا ســهًا وبأســعار ميســورة للروتينــات الصحيــة 
ــى  ــج ع ــذا النات ــز ه ــا. ويرك ــة ومنتجاته ــاء املائي ــة األحي ــورة تربي ــز ص ــع تعزي ــتدامة، م واملس
الوعــي بالفوائــد الصحيــة لألغذيــة الزرقــاء، واملعلومــات، وفهــم املســتهلك للقيمــة البيئيــة التــي 
ــول األعــال  ــك حل ــاد، وكذل ــر، وشــهادات االعت ــة املنخفضــة األث ــاء املائي ــة األحي ــا تربي تحققه
والفــرص الجديــدة. ويســعى هــذا الناتــج أيًضــا إىل ضــان أن يكــون القطــاع عــاداًل وشــامًا عــن 
ــباب،  ــرأة والش ــن امل ــم متك ــداد، ودع ــلة اإلم ــتزرعن يف سلس ــار املس ــرص لصغ ــة ف ــق إتاح طري

ــة. ــات املحلي ــل يف املجتمع ــورة أفض ــة بص ــاء املائي ــة األحي ــطة تربي ــج أنش ــز دم وتعزي

اإلجراءات

تعزيــز قطــاع تربيــة األحيــاء املائيــة املوجــه إىل الســوق عــن طريــق بنــاء القــدرات يف مجــال تخطيــط  ألف - 
األعــال والتســويق؛

وزيــادة الوعــي وتحســن صــورة قطــاع تربيــة األحيــاء املائيــة ومنتجاتــه وتشــجيع مارســات تربيــة  باء - 
ــؤولة؛ ــة املس ــاء املائي األحي
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وتعزيــز شــهادات اعتــاد تربيــة األحيــاء املائيــة كقــوة محرّكــة لاســتدامة مــن خــال بنــاء القــدرات  جيم - 
ــة املامئــة والوعــي؛ ــر التنظيمي واألُط

والركيــز عــى القضايــا االجتاعيــة واملســاواة بــن الجنســن والشــمول يف قطــاع تربيــة األحيــاء املائيــة  دال - 
ــة. ــز السياســات ذات الصل ــق تحفي عــن طري

تعظيم التكنولوجيا ونُظم املعلومات  4-3

يهــدف الناتــج 3-4 إىل تزويــد األطــراف املتعاقــدة واألطــراف املتعاونــة غــر املتعاقــدة واملنتجــن ومنصــات 
ــة  ــاج تربي ــن إنت ــات ع ــة واملعلوم ــع األدوات الرضوري ــة بجمي أصحــاب املصلحــة وســائر املؤسســات املعني
األحيــاء املائيــة، والتجــارة واألســواق. ويُيــرّس هــذا الناتــج توفــر بيانــات موثوقــة لصنع القــرار، واالســتفادة من 
التقنيــات املبتكــرة واملرنــة وامليســورة التكلفــة - التــي تُشــكل حجــز الزاويــة ملنتجــات البيانــات التــي تخضــع 
للرقابــة عــى الجــودة - مــن أجــل دعــم قطــاع مســتدام موجــه إىل الســوق. ويــؤدي مرصــد أســواق تربيــة 
األحيــاء املائيــة التابــع للهيئــة، حاملــا يدخــل طــور التشــغيل الكامــل، دورًا محوريًــا يف هــذا االتجــاه كمركــز 

معلومــات ألصحــاب املصلحــة املعنيــن بربيــة األحيــاء املائيــة يف البحــر األبيــض املتوســط والبحــر األســود.

اإلجراءات

ــز  ــك مراك ــا يف ذل ــا، مب ــي وتعزيزه ــتوى دون اإلقليم ــى املس ــة ع ــم املعرف ــز لتقاس ــاء مراك إنش ألف - 
اإليضــاح العلمــي الخاصــة بربيــة األحيــاء املائيــة، ومرصــد أســواق تربيــة األحيــاء املائيــة وســائر 

ــب العمــي؛ ــكار والتدري ــع البحــث واالبت ــز ودف ــة، وتعزي ــا ذات الصل منصــات التكنولوجي

وتحســن نُظــم معلومــات تربيــة األحيــاء املائيــة مــن خــال اســتخدام التكنولوجيــات  باء - 
الحديثــة، وتعزيــز مارســات إدارة البيانــات املتعلقــة باإلنتــاج واألســواق مــن خــال تبســيط 

ــا؛ ــا ونرشه ــات وتحليله ــع البيان ــات جم عملي

واســتخدام تقنيــات اإلدارة املبتكــرة للبيانــات باالقــران مــع بنــاء القــدرات ألغــراض بعينهــا، ووضــع أُطــر  جيم - 
تنظيميــة ذات صلــة، لضــان إمكانيــة تتبّــع منتجــات تربيــة األحيــاء املائيــة مــن البحــر إىل املائــدة؛

وتعزيــز االتصــال والتعــاون بــن مختلــف املجــاالت اإلداريــة يف تنميــة تربيــة األحيــاء املائيــة  دال - 
ــا. ــا املعلومــات وأدواته ــر تكنولوجي وتنســيق معاي

الغايــة 3. تربية األحيــاء املائية
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.4 الغاية 
 ُسبل العيش:

 العمل الائق ومشــاركة
 الصياديــن في تحقيق 
مصايد أســماك مربحة
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ــا بأهميــة تعزيــز ُســبل العيــش القــادرة عــى الصمــود يف قطــاع مصايــد األســاك مــع التنفيــذ  اعرافً

الكامــل والفعــال لخطــة العمــل اإلقليميــة للهيئــة بشــأن مصايــد األســاك الصغــرة النطــاق يف البحــر 

األبيــض املتوســط والبحــر األســود، تهــدف الغايــة 4 إىل املعالجــة املتكاملــة لقضايــا مــن قبيــل فــرص 

العمــل، واملعرفــة االجتاعيــة - االقتصاديــة، وساســل القيمــة، وعمليــات صنــع القــرارات التشــاركية. 

ويســتند تحقيــق هــذه الغايــة إىل أربعــة نواتــج متوقعــة. 

دعم فرص العمل املنتجة والقادرة عى الصمود عى طول سلسلة قيمة مصايد األساك  1-4

ــر  ــك معاي ــا يف ذل ــق، مب ــز ظــروف العمــل الائ ــن خــال تعزي ــش املســتدامة م ــبل العي ــج 4-1 ُس ــزز النات يُع
الصحــة والســامة يف مــكان العمــل، وكذلــك فــرص العمــل املنتجــة للرجــال والنســاء يف قطــاع مصايــد األســاك، 
وال ســيا الشــباب. وميثـّـل الوصــول إىل برامــج الحايــة االجتاعيــة والخدمــات املاليــة مكونـًـا محوريـًـا يف هــذا 
ــز قدرتهــم عــى االســتعداد لألزمــات واالســتجابة  ــادي األســاك عــى الصمــود وتعزي الناتــج لدعــم قــدرة صي
لهــا. وأخــرًا، يُشــجع الناتــج تكويــن صــات مــع قطاعــات االقتصــاد األزرق األخــرى لتعزيــز تنويــع ُســبل العيــش 

بوســائل تشــمل برامــج محــددة للتدريــب ورفــع مســتوى املهــارات واكتســاب مهــارات جديــدة.

اإلجراءات

تعزيــز مبــدأ العمــل الائــق يف قطــاع صيــد األســاك يف البحــر األبيــض املتوســط والبحــر األســود، مبــا يف  ألف - 
ذلــك مــن خــال تهيئــة ظــروف عمــل عادلــة وآمنــة وإتاحــة ُســبل الوصــول إىل الحايــة االجتاعيــة؛

وتعزيــز السياســات التــي تدعــم مســاهمة مصايــد األســاك الصغــرة النطــاق يف األمــن الغــذايئ وتهيئــة  باء - 
فــرص العمــل وكســب الدخــل يف املجتمعــات املحليــة الســاحلية وتعــرف بهــذه املســاهمة؛

ــة  ــوة عامل ــال إىل ق ــة األجي ــل معرف ــة الشــباب لضــان نق ــز تنمي ــرأة وتعزي ــرص امل ــؤ ف ــم تكاف ودع جيم - 
ــدة. جدي
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تعزيز املعلومات االجتاعية - االقتصادية يف دعم عمليات صنع القرار  2-4

يُعــزز الناتــج 4-2 فهــم األثــر االجتاعــي - االقتصــادي ملصايــد األســاك، مبــا فيهــا مصايــد األســاك 
الرفيهيــة، عــى طــول سلســلة القيمــة. ويهــدف تعزيــز جمــع البيانــات االجتاعيــة واالقتصاديــة 
وتحليلهــا إىل تحســن دمــج هــذه املعلومــات يف عمليــات صنــع القــرار. ويُلقــي هــذا الناتــج أيًضــا 
الضــوء عــى دور املــرأة يف مصايــد األســاك، مبــا يف ذلــك دورهــا يف أنشــطة جمــع األســاك وكذلــك 

أنشــطة مــا قبــل جمــع محصــول الصيــد وبعــده.

اإلجراءات

ــة ومصّنفــة بحســب  ــة دقيقــة ويف الوقــت املناســب وكامل ــة واقتصادي ــات اجتاعي دعــم جمــع بيان ألف - 
ــد األســاك  ــد األســاك، مبــا يف ذلــك مصاي ــبل العيــش املعتمــدة عــى مصاي ــوع الجنــس بشــأن ُس ن
املعتمــدة عــى الســفن واملرتكــزة إىل الشــاطئ، وقطاعــات مــا قبــل الصيــد وبعــده، وكذلــك مصايــد 

ــة؛ األســاك الرفيهي

وتيسر دمج املعلومات االجتاعية واالقتصادية يف عمليات صنع القرار إلدارة مصايد األساك؛ باء - 

وتقييــم التفاعــات بــن مصايــد األســاك الصغــرة النطــاق ومصايــد األســاك الرفيهيــة عــى املســتوى  جيم - 
اإلقليمــي الفرعــي وتحديــد فــرص تنويــع ُســبل العيــش واإليــرادات الجديــدة.

تعزيز ساسل قيمة مصايد األساك الدينامية واملبتكرة  3-4

ــا  ــاك، م ــد األس ــة مصاي ــز ربحي ــل تعزي ــن أج ــا م ــرة وينفذه ــول املبتك ــج 4-3 الحل ــّدد النات يُح
يزيــد مــن كفــاءة ساســل القيمــة ويحّســن اســتجابتها لطلــب الســوق، مــع ضــان األمــن الغــذايئ 
ــادرات  ــكار لتيســر مب ــزز اإلجــراءات االبت ــة الطازجــة. وتُع وســهولة الوصــول إىل املنتجــات املحلي
ــز  ــع، وتعزي ــة التتبّ ــن إمكاني ــة، وتحس ــن األغذي ــدر م ــن امله ــد م ــتدام، والح ــارش املس ــع املب البي
إصــدار شــهادات اعتــاد املنتجــات املحليــة واملســتدامة، وزيــادة وعــي املســتهلك، وتحســن تكامــل 

مصايــد األســاك يف اقتصــاد دائــري.

اإلجراءات

تعزيــز ساســل قيمــة مصايــد األســاك، وال ســيا مصايــد األســاك الصغــرة النطــاق، لزيــادة الربحيــة  ألف - 
ــى  ــة ع ــدان املطلّ ــتدامة للبل ــاملة ومس ــادات ش ــياق اقتص ــة، يف س ــن األغذي ــدر م ــن امله ــد م والح

املحيطــات؛

ــد األســاك  ــراز قيمــة ساســل القيمــة القصــرة ملنتجــات مصاي ــز وإب ــة القــدرات لتعزي ودعــم تنمي باء - 
الصغــرة النطــاق، مبــا يف ذلــك مــن خــال االســتفادة مــن االبتــكارات التكنولوجيــة يف البيــع املبــارش، 

ــادة وعــي املســتهلك مبنافــع الــرشاء املحــي؛ وزي
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ومتكــن مشــّغي ساســل القيمــة يف الســوق واملســتهلكن مــن اتخــاذ خيــارات مســتنرة لدعــم اســتدامة  جيم - 
األرصــدة الســمكية بوســائل تشــمل إصــدار شــهادات اعتــاد املنتجــات واســتخدام التقنيــات الرقميــة 

التــي تُيــرّس إمكانيــة التتبّــع؛

وتيســر مشــاركة صيــادي األســاك يف اقتصــاد دائــري، مبــا يف ذلــك مــن خــال أنشــطة مبتكــرة لتنويــع  دال - 
ُســبل العيــش.

دورهــم  وتيســر  التشــاركية،  اإلدارة  عمليــات  يف  األســاك  صيــادي  مشــاركة  تعزيــز   4-4 
          كحراس للبحار

ــادي األســاك،  ــزز الناتــج 4-4 قــدرة جميــع منظــات املنتجــن، وال ســيا منظــات صغــار صي يُع
ــتويات.  ــددة املس ــاركية متع ــة تش ــال عملي ــن خ ــطن يف اإلدارة م ــاهمن نش ــاركة كمس ــى املش ع
ــاء املعرفــة لاســتفادة  ــادي األســاك يف أنشــطة بن ويتيــح هــذا الناتــج بصفــة خاصــة مشــاركة صي
مــن معارفهــم اإليكولوجيــة املحليــة، ومتكينهــم مــن الدفــاع عــن احتياجاتهــم مــن خــال مشــاورات 
اإلدارة، والعمــل يف رشاكــة معهــم لوضــع منــاذج لــإدارة التشــاركية، مثــل ترتيبــات اإلدارة املشــركة. 
مــة خصيًصــا لهــذا الغــرض، ويعــرف بــه، عــى وجه  ويوضــع النهــج التشــاريك بطريقــة تكيُّفيــة ومصمَّ

ــدة وتطبيقهــا وإدارتهــا. الخصــوص، كأداة حوكمــة مهمــة لتحديــد مناطــق مصايــد األســاك املقيَّ

اإلجراءات

زيــادة وعــي صيــادي األســاك بآثــار طــرق الصيــد عــى الخصائــص اإليكولوجيــة للُنظــم اإليكولوجيــة  ألف - 
عنــد العمــل يف مناطــق بحريــة محــددة؛

ونــرش املعلومــات عــن مارســات اإلدارة التشــاركية الجيــدة التــي تحــد مــن أثــر مصايــد األســاك عــى  باء - 
البيئــة؛

وتحقيــق االســتفادة القصــوى مــن املعــارف املحليــة والتقليديــة للصياديــن لدعــم إدارة مصايــد األســاك  جيم - 
وتعزيزها.

الغايــة 3. ُســبل العيش
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.5 الغاية 
 تنمية القدرات:

التعاون التقني، وتقاســم المعرفة، 
 والشــراكات المتسمة بالكفاءة

مــن منظور إقليمي فرعي
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ــاء  ــي الوف ــي الفرع ــي واإلقليم ــتوين الوطن ــى املس ــي ع ــم التقن ــر الدع ــدرات وتوف ــاء الق ــل بن يكف

ــة 5 عــى إنجــازات املســاعدة  ــد الغاي ــة. وتعتم ــا أعضــاء الهيئ ــد به ــي تعه ــات السياســات الت بالتزام

التقنيــة الســابقة وآليــات التعــاون الناجحــة، وتســتفيد مــن تنفيــذ النهــج اإلقليمــي الفرعــي يف إدارة 

ــن  ــة م ــة املقدم ــة املخصص ــاعدة التقني ــاريع املس ــبة يف مش ــرة املكتس ــك الخ ــاك وكذل ــد األس مصاي

الهيئــة. ويقــوم املبــدأ الجامــع للتضامــن عــى أســاس الــرشاكات الواســعة والشــاملة. ويســتند تحقيــق 

ــج متوقعــة.  ــة نوات ــة إىل ثاث هــذه الغاي

ترشيد تنمية القدرات عى املستوى اإلقليمي الفرعي  1-5

ــا  يُقــّدم الناتــج 5-1، مــن خــال الوحــدات التقنيــة اإلقليميــة الفرعيــة التابعــة للهيئــة، عــى األرض دعــًا تقنيً
ــا يناســب االحتياجــات املختلفــة لــكل منطقــة إقليميــة فرعيــة وهــو مصمــم خصيًصــا لتنميــة قــدرات  وعلميً

األطــراف املتعاقــدة واألطــراف املتعاونــة غــر املتعاقــدة ومســاعدتها عــى تحقيــق إمكاناتهــا غــر املســتغلة.

اإلجراءات

ضــان بنــاء قــدرات فعالــة وموجهــة، مبــا يف ذلــك البحــوث التعاونيــة املشــركة، لدعــم الخطــط الوطنية  ألف - 
يف تنفيــذ اســراتيجية الهيئــة لعــام 2030؛

وتعزيــز الدرايــة الفنيــة الوطنيــة والقــدرات العلميــة لضــان تكافــؤ الفــرص يف جميــع أنحــاء اإلقليــم  باء - 
باتبــاع النهــج اإلقليمــي الفرعــي وبدعــم مــن مــرشوع دعــم اإلدارة املســتدامة ملصايــد أســاك البحــر 

األســود ومــرشوع دعــم اســتدامة مصايــد أســاك البحــر املتوســط؛

ــة عــى املســتوى اإلقليمــي مــن  ــاء املائي ــة األحي ــاءات يف قطــاع تربي ــة والكف ــز الدراي ــة تعزي ومواصل جيم - 
ــل. ــرى املاث ــز األخ ــة واملراك ــاء املائي ــة األحي ــة بربي ــي الخاص ــاح العلم ــز اإليض ــال مراك خ
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تعزيز التعاون التقني والبحث العلمي واالبتكار  2-5

يســّد الناتــج 5-2 فجــوات املعرفــة يف مواضيــع شــاملة ومحــددة مــن خــال االســتفادة مــن بحــوث 
املجتمــع األوســع مــن العلــاء وأصحــاب املصلحــة العاملــن يف مصايــد األســاك وتربيــة األحيــاء 
املائيــة وحفــظ الُنظــم اإليكولوجيــة البحريــة، مبــا يف ذلــك مــن خــال الرامــج البحثيــة والشــبكات 
العلميــة املوحــدة. ويُــرّسع هــذا الناتــج االبتــكار والتدخــات املتســمة بكفــاءة التكلفــة لتحســن 

ُســبل العيــش والقــدرة عــى املنافســة يف قطاعــي مصايــد األســاك وتربيــة األحيــاء املائيــة.

اإلجراءات

االســتفادة مــن املعــارف والبحــوث القامئــة، وكذلــك التعــاون العلمــي وأفضــل املارســات  ألف - 
يف قطاعــي مصايــد األســاك وتربيــة األحيــاء املائيــة عــن طريــق توحيــد الشــبكات التقنيــة 
وتعزيــز دور املنتــدى املعنــي بعلــوم مصايــد األســاك التابــع للهيئــة العامــة ملصايــد أســاك 

البحــر األبيــض املتوســط؛

وتحســن القــدرات التكنولوجيــة داخــل قطاعــي مصايــد األســاك وتربيــة األحيــاء املائيــة  باء - 
ــاء  ــة األحي ــق تربي ــد، ومراف ــاطيل الصي ــث أس ــمل تحدي ــور تش ــة أم ــق جمل ــدف تحقي به
املائيــة، ومجموعــة مختــارة مــن البنــى التحتيــة عــى طــول ساســل قيمــة مصايــد األســاك 

ــة؛ ــاء املائي ــة األحي وتربي

ــى  ــدة ع ــش املعتم ــبل العي ــج ُس ــي تُعال ــات الت ــن القطاع ــادرات املشــركة ب ــز املب وتعزي جيم - 
ــري. ــي البح ــوع البيولوج ــظ التن ــات وحف املحيط

تعزيز دور الرشاكات يف مصايد األساك وتربية األحياء املائية من منظور التحّول األزرق  3-5

ــن  ــا الحالي ــة ورشكائه ــن الهيئ ــزة النســبية للتعــاون االســراتيجي ب ــج 5-3 ويعــزز املي ــع النات يُوّس
واملحتملــن، مبــا يشــمل البلــدان، واملنظــات والرامــج الدوليــة، والهيئــات األكادمييــة واملؤسســات 
البحثيــة، ومنظــات املجتمــع املــدين، والرابطــات املهنيــة والتعاونيــات، وكذلــك القطــاع الخــاص. 
ويســعى هــذا الناتــج إىل دفــع عجلــة التكامــل التدريجــي ملصايــد األســاك وتربيــة األحيــاء املائيــة 
مــع منظــور أوســع عــن طريــق بنــاء تحالفــات تُعالــج األولويــات البيئيــة واالقتصاديــة واالجتاعيــة 
املشــركة. ويدعــم الناتــج أيًضــا مشــاركة الهيئــة وانخراطهــا يف املنتديــات واملبــادرات العامليــة ذات 
الصلــة مبــا يكفــل تقديــم اســتجابة متضافــرة للدعــوات الدوليــة والسياســات املعتمــدة مــن أجــل 

تحقيــق الغايــات واألهــداف املشــركة بفعاليــة.

اإلجراءات

تكويــن رشاكات وتعزيزهــا مــع املنظــات ذات الصلــة مــن أجــل إقامــة عاقــات تآزريــة تزيــد مــن  ألف - 
ــة؛ ــاء املائي ــة األحي ــد األســاك وتربي دعــم اســتدامة قطاعــي مصاي
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ومواصلــة معالجــة األولويــات يف إطــار الهــدف 14 مــن أهــداف التنميــة املســتدامة واألهــداف األخــرى  باء - 
ــد األســاك  ــات اســتدامة قطاعــي مصاي ــة يف معالجــة تحدي ــة كجــزء مــن مســاهمة إقليمي ذات الصل

ــاء املائيــة يف العــامل يف إطــار خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030؛ وتربيــة األحي

ــا  ــي مل ــي العامل ــوع البيولوج ــار التن ــن إط ــة ضم ــات ذات الصل ــورات السياس ــاة تط ومراع جيم - 
بعــد عــام 2020 التفاقيــة التنــوع البيولوجــي، وكذلــك أهــداف عقــد األمــم املتحــدة لعلــوم 

ــة )2030-2021(. ــم اإليكولوجي ــاح الُنظ ــتدامة وإص ــة املس ــل التنمي ــن أج ــات م املحيط

الغايــة 5.  تمنيــة القدرات
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المتوســط  األبيــض  البحــر  أســماك  لمصايــد  العامــة  الهيئــة  اســتراتيجية   ُتقــّدم 
2030 بشــأن مصايــد األســماك وتربيــة األحيــاء المائيــة المســتدامة فــي البحــر  لعــام 
ــق اســتدامة  ــة لتحقي ــادئ توجيهي ــة مشــتركة ومب ــر األســود رؤي ــض المتوســط والبح األبي
مصايــد األســماك وتربيــة األحيــاء المائيــة فــي اإلقليــم مــع توحيــد جميــع الجهــود للوفــاء 
بااللتزامــات الوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة. تســتفيد اســتراتيجية الهيئــة لعــام 2030 مــن 
التقــدم المحــرز والعمــل المنســق بيــن جميــع أصحــاب المصلحــة وتهــدف إلــى معالجــة 
الجوانــب االجتماعيــة واالقتصاديــة وكذلــك البيئيــة لالســتدامة مــن أجــل بنــاء القــدرة علــى 

ــات العالميــة. الصمــود فــي وجــه التحدي

تدعــم اســتراتيجية الهيئــة لعــام 2030 تــراث مصايــد األســماك وتربيــة األحيــاء المائيــة 
منتــج  غذائــي  ونظــام  الســاحلية  المحليــة  للمجتمعــات  العيــش  ُســبل  ركيــزة  باعتبــاره 
وتتمحــور  ســليمة.  إيكولوجيــة  وُنظــم  مزدهــرة  اقتصــادات  فــي  ُيســاهم  ومســتدام 
اســتراتيجية الهيئــة لعــام 2030 حــول خمــس غايــات يســاهم كل منهــا فــي تحقيــق رؤيتهــا 
ــد األســماك المنتجــة؛  ــة 1 علــى البحــار الســليمة ومصاي ــز الغاي الشــاملة لالســتدامة: ترك
وتهــدف الغايــة 2 إلــى تكافــؤ الفــرص مــن أجــل القضــاء علــى الصيــد غيــر القانونــي دون 
إبــالغ ودون تنظيــم؛ وتســاعد الغايــة 3 علــى تحقيــق إمكانــات قطــاع تربيــة األحيــاء المائيــة 
المتنامــي؛ وتدعــم الغايــة 4 ُســبل العيــش مــن خــالل العمــل الالئــق ومشــاركة الصياديــن؛ 
وتعــزز الغايــة 5 تنميــة القــدرات مــن خــالل التعــاون التقنــي والشــراكات المتســمة بالكفــاءة 

فــي اإلقليــم. 

وتهــدف اســتراتيجية الهيئــة لعــام 2030، فــي الوقــت نفســه الــذي ُتعالــج فيــه األولويــات 
اإلقليميــة، إلــى مراعــاة االحتياجــات والخصائــص المحليــة مــن خــالل نهــج إقليــم فرعــي. 
تماشــًيا مــع الخطــة العالميــة، ُتغطــي اســتراتيجية الهيئــة لعــام 2030 فتــرة عشــر ســنوات. 
يعتمــد تحقيــق الغايــات المحــددة فــي اســتراتيجية الهيئــة لعــام 2030 بالتــزام أعضــاء الهيئــة 

فــي تبنــي القــرارات ذات الصلــة وتنفيذهــا وفــي دعــم رؤيتهــا الشــاملة.
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