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ــاء المائيــة قــد أثبتــت دورهــا الحاســم فــي األمــن الغذائــي العالمــي،  ال شــك أن تربيــة األحي  .1
حيــث أســهم إنتاجهــا إلــى حــٍد كبيــر فــي ســد الفجــوة بيــن العــرض والطلــب بالنســبة ألغذيــة 
األحيــاء المائيــة خــالل العقــود الماضيــة.  أســهم اإلنتــاج المتزايــد مــن تربيــة األحيــاء المائيــة، 
مــع التحســينات الكثيــرة التــي أدخلــت فــي شــتى نقــاط سلســلة القيمــة لتربيــة األحيــاء 
المائيــة، وتغيــر عــادات المســتهلكين وغيرهــا مــن العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة، 
فــي مضاعفــة متوســط نصيــب الفــرد مــن االســتهالك الظاهــر لألغذيــة البحريــة منــذ 
الســتينات مــن القــرن الماضــي، علــى الرغــم مــن زيــادة عــدد الســكان خــالل نفــس الفتــرة 
أيًضــا بأكثــر مــن الضعــف. فــي عــام 2018، مثلــت تربيــة األحيــاء المائيــة نســبة 48 فــي المائــة 
مــن إجمالــي إنتــاج األســماك2 و52 فــي المائــة مــن األســماك المتاحــة لالســتهالك اآلدمــي. 
ــن  ــف واألم ــش والتوظي ــبل العي ــي س ــة ف ــهامات هام ــة إس ــاء المائي ــة األحي ــهم تربي وتس
الغذائــي والتغذيــة، ومــن المتوقــع أن يســتمر هــذا اإلســهام فــي النمــو مــن خــالل تحســين 
اإلنتاجيــة والتحديــث والتوســع وزيــادة الكثافــة، وزيــادة اإلتاحــة االقتصاديــة والجغرافيــة 

ــة. ــة المغذي ــة المزروع ــات البحري ــر المنتج وتواف

ــر  ــتمرار، والمنتظ ــن باس ــر المتزايدي ــن البش ــم م ــكان العال ــام س ــه، إلطع ــت نفس ــي الوق ف  .2
ــة  ــة تربي ــي تنمي ــع ف ــتمر التوس ــزم أن يس ــام 2050، يل ــول ع ــخص بحل ــار ش ــم 10 ملي بلوغه
المائيــة علــى  بقــدرة تربيــة األحيــاء  أكثــر اســتدامة. وإقــراراً  المائيــة مــع جعلهــا  األحيــاء 
ــة  ــور األنظم ــاب تده ــى حس ــو عل ــذا النم ــي ه ــب أن يأت ــة لتجن ــع الحاج ــتقبلي، م ــو المس النم
البيئيــة، أو معاييــر رفــاه الحيوانــات، أو فقــدان التنــوع البيولوجــي، أو أوجــه انعــدام المســاواة 
االجتماعيــة، يتطلــب قطــاع تربيــة األحيــاء المائيــة اســتراتيجيات جديــدة ومســتدامة ومنصفة 
ــاء  ــاج األحي ــي إنت ــية ف ــة الرئيس ــة الفاعل ــو الجه ــاص ه ــاع الخ ــل القط ــوف يظ ــة. وس للتنمي
المائيــة، وســيكون مــن الــالزم أيضــاً وجــود قــدر كبيــر مــن الدعــم وقيــادة قويــة مــن القطــاع 
العــام مــع مدخــالت وســيكون إلرشــادات الحكومــة والمجتمــع المدنــي دور أساســي فــي 
ــز وجهــات نظــر المواطنيــن ومشــاركتهم  ــة، وفــي دعــم وتعزي ــاء المائي ــة األحي ــم تربي تنظي

واســتفادتهم.

َمــت أهــداف التنميــة المســتدامة لتكــون بمثابــة “خطــة لتحقيــق مســتقبل أفضــل وأكثر  ُصمِّ  .3
اســتدامة للجميــع”. وتركــز أهــداف التنميــة المســتدامة علــى القضــاء علــى الجــوع والحــد 
مــن الفقــر وانعــدام المســاواة بجميــع صورهــا، واإلقــرار بالحاجــة لالبتــكار وتطويــر األعمــال 
وكذلــك الحاجــة إلــى الحمايــة االجتماعيــة وااللتــزام بتعزيــز وتيســير كفــاءة الطاقــة والطاقــة 
ــة  ــوارث الطبيعي ــاخ والك ــر المن ــام تغي ــود أم ــى الصم ــدرة عل ــادة الق ــعي لزي ــة والس النظيف
والكــوارث الناجمــة عــن الطقــس، وتذبــذب األســواق وانعــدام االســتقرار السياســي.  وهــي 
تســعى أيضــاً إلــى تقليــل ضغــط األنشــطة االقتصاديــة البشــرية علــى البيئــة الطبيعيــة مــن 
خــالل التأكيــد علــى الحاجــة ليــس لحمايــة الموائــل والنظــم البيئية فحســب، وإنمــا أيضــاً لزيادة 
كفــاءة اســتخدام المــوارد، واإلنتــاج واالســتهالك المســتدامين، ممــا يــوّزع المســئولية عــن 
ــة  ــداف التنمي ــع أه ــد جمي ــة. تع ــة االقتصادي ــات الفاعل ــع الجه ــر جمي ــتدامة عب ــق االس تحقي
ــاء  ــة األحي ــة تربي ــة بتنمي ــا، ذات صل ــة به ــات المرتبط ــن الغاي ــر م ــاً، والكثي ــتدامة تقريب المس
المائيــة، ويمكــن لتربيــة األحيــاء المائيــة أن تســهم إســهامات هامــة فــي تحقيقهــا. ولكــن 
دور تربيــة األحيــاء المائيــة فــي اإلســهام فــي أهــداف التنميــة المســتدامة لــم يحــدد أو ينَقــل 

بشــكل واضــح، ممــا أدلــى إلــى ضعــف إدماجــه فــي حــوارات االســتدامة.

1   يتضمن مصطلح »األسماك« في هذا اإلعالن جميع مجموعات إنتاج األغذية البحرية، وتشمل الرخويات والقشريات والحيوانات  
  المائية األخرى، ولكن باستثناء الثدييات المائية والزواحف واألعشاب البحرية والنباتات المائية األخرى. 

الديباجة أواًل 
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يدعــم تنفيــذ اإلرشــادات والمبــادرات الموجــودة بالفعــل والمصممــة لتعزيــز تربيــة األحيــاء   .4
المائيــة المســتدامة )بمــا فــي ذلــك مدونــة الســلوك بشــأن الصيــد الرشــيد والمبــادئ 
التوجيهيــة الفنيــة المرتبطــة بهــا، وإعــالن بانكــوك لعــام 2000 وتوافــق فوكيــت لعــام 
2010( علــى نحــو أوســع تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. يهــدف إعــالن شــنغهاي إلــى 
ــة  ــات الدولي ــيد، واإلعالن ــد الرش ــأن الصي ــلوك بش ــة الس ــاق مدون ــعة نط ــتكمال وتوس اس
الســابقة، مــع أخــذ االتفاقــات العالميــة ذات الصلــة بتربيــة األحيــاء المائيــة فــي كامــل 
االعتبــار، ومنهــا اإلعــالن الخــاص بمصايــد األســماك وتربيــة األحيــاء المائيــة المســتدامة 
ــده  ــذي اعتم ــماك وال ــد األس ــة بمصاي ــة المعني ــة والزراع ــة األغذي ــة منظم ــن لجن ــادر ع الص
أعضــاء منظمــة األغذيــة والزراعــة فــي شــباط/فبراير 2021. ويعــد عمــل اللجنــة الفرعيــة 
ــد األســماك، بمــا فــي  ــة بمصاي ــة المعني ــة المنبثقــة عــن اللجن ــاء المائي ــة األحي ــة بتربي المعني
ذلــك وضــع المبــادئ التوجيهيــة لتربيــة األحيــاء المائيــة المســتدامة، بالــغ األهميــة فــي هــذا 
الصــدد. ويهــدف إعــالن شــنغهاي إلــى توفيــر إرشــادات بشــأن تعظيم إســهام تربيــة األحياء 
المائيــة فــي جــدول أعمــال 2030 وأهــداف التنميــة المســتدامة التــي يتضمنهــا، وهــو يتنــاول 
ثالثــة أســئلة رئيســية علــى وجــه التحديــد: 1( كيــف تســهم تربيــة األحيــاء المائيــة فــي أهــداف 
ــنوات؟ 3(  ــد 10 س ــة بع ــاء المائي ــة األحي ــون تربي ــي أن تك ــف ينبغ ــتدامة؟ 2( كي ــة المس التنمي

كيــف نصــل إلــى هنــاك؟

ُوِضــع اإلطــار العــام إلعــالن شــنغهاي وطــّور أواًل بواســطة مجموعــة مدعــّوة مــن الخبــراء،   .5
ــة التــي كلفــت  ــاء المائي ــة األحي ــة لتربي ــة واإلقليمي مســتمداً مــن االســتعراضات المواضيعي
منظمــة األغذيــة والزراعــة بإجرائهــا عــام 2020 قبــل انعقــاد المؤتمــر العالمــي المعنــي بتربيــة 
األحيــاء المائيــة بعــد 20 عامــاً مــن األلفيــة )GCA +20(. قــام أعضــاء اللجنــة المنظمــة الدوليــة 
ولجنــة البرنامــج الدوليــة بمزيــد مــن التوضيــح إلعــالن شــنغهاي، وقامــت منظمــة األغذيــة 
والزراعــة التابعــة لألمــم المتحــدة وشــبكة مراكــز تربيــة األحيــاء المائيــة فــي آســيا والمحيــط 
الهــادئ بــدور األمانــة مــع تقديــم مدخــالت إضافيــة. ثــم نشــرت المســودة المتقدمــة علــى 
شــبكة اإلنترنــت الســتقاء تعليقــات المشــاركين قبــل المؤتمــر العالمــي المعنــي بتربيــة 
ــار أثنــاء  ــاء المائيــة بعــد 20 عامــاً مــن األلفيــة، وقــد أخــذت هــذه التعليقــات فــي االعتب األحي

الصياغــة النهائيــة.
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الرؤية وااللتزامات واألولويات  ثانياً 
االستراتيجية   

نحن المشاركون في المؤتمر العالمي المعني بتربية األحياء المائية بعد 20 عامًا من األلفية،

ــة المســتدامة لعــام 2030 هــو القضــاء  إذ نشــير إلــى أن الهــدف مــن جــدول أعمــال التنمي  1
علــى الفقــر والجــوع فــي كل مــكان، وإذ نذكــر أن العالــم ليــس علــى المســار الصحيــح الــذي 
يمكنــه مــن القضــاء علــى الجــوع، وفيمــا يواجــه الجــوع مــا يصــل إلــى 811 مليــون شــخص فــي 
عــام 2020، هنــاك مــا يقــرب مــن شــخص واحــد مــن بيــن كل ثالثــة أشــخاص فــي العالــم ال 
يمكنــه الوصــول إلــى الغــذاء المناســب فــي عــام 2020، وال زال هنــاك طفــل مــن بيــن كل 
أربعــة أطفــال دون ســن الخامســة يعانــي مــن ســوء التغذيــة المزمــن، وإذ نؤّكــد علــى مــا 

يمثلــه  تحقيــق هــدف القضــاء علــى الجــوع بحلــول عــام 2030 مــن تحــٍد هائــل;

وإذ نــرى   أن تنفيــذ جــدول أعمــال 2030 وأهــداف التنميــة المســتدامة المرتبطــة بــه، واتفــاق   2
باريــس وخطــة عمــل أديــس أبابــا، يتطلــب طرائــق جديــدة لوضــع السياســات والبرامــج 
ــراكات  ــز ش ــب تعزي ــدة تتطل ــق الجدي ــذه الطرائ ــة، وأن ه ــقة والفعال ــتثمارات المتس واالس
التنميــة، ومنهــا التعــاون بيــن الشــمال والجنــوب وبيــن الجنــوب والجنــوب، بيــن الحكومــات 
والمنتجيــن والصناعــة بصفــة عامــة، والعلمــاء والجمهــور مــن أجــل تيســير دمــج تربيــة 
األحيــاء المائيــة ضمــن تصميــم األنظمــة الغذائيــة الزراعيــة المســتدامة والصحيــة التــي تحــد 
ــة  ــات المائي ــتهالك المنتج ــن اس ــة ع ــرية الناتج ــة البش ــد الصح ــن فوائ ــد م ــر، وتزي ــن الفق م
وتحــد مــن العوامــل الخارجيــة الســلبية التــي قــد تنتــج عــن بعــض ممارســات تربيــة األحيــاء 

ــة؛ المائي

وإذ ُنســّلُم   بــأن دور تربيــة األحيــاء المائيــة فــي دعــم البلــدان مــن أجــل تحقيــق التنميــة   3
المســتدامة، وبخاصــة فــي مكافحــة الفقــر والجــوع وســوء التغذيــة وإســهامها فــي نظــام 
الغــذاء الزراعــي العالمــي،2 وإذ نضــع فــي االعتبــار النمــو اإليجابــي المســتمر للقطــاع، والــذي 
أســهم فــي عــام 2019 بمقــدار 85.3 مليــون طــن مــن األســماك باإلضافــة إلــى 34.7 مليــون 
طــن مــن النباتــات البحريــة، وإذ نلفــت االنتبــاه إلــى التنــوع الواســع للســالالت المنتجــة عــن 

ــات متباينــة; ــاج متعــددة فــي بيئ ــة مــن خــالل أنظمــة إنت ــاء المائي ــة األحي طريــق تربي

وإذ نقــر بــأن تربيــة األحيــاء المائيــة هــي نشــاط متنــوع، وأن أنظمــة التربيــة الموســعة   4
ونصــف الكثيفــة والكثيفــة تمــارس جميعــاً، وهــي تتــراوح مــن بــرك الصيــد صغيــرة النطــاق 
التــي تملكهــا األســر فــي فنائهــا الخلفــي، إلــى العمليــات التجاريــة الصناعيــة إلــى درجــة عاليــة 
والمعقــدة تقنيــاً والمدفوعــة بآليــات الســوق، وأن تربيــة األحيــاء المائيــة توفــر ســبل العيش 
وفــرص التوظيــف، وتولــد دخــاًل اقتصاديــاً وتســهم فــي األمــن الغذائــي ســواء بصــورة 

ــرة; ــر مباش ــرة أو غي مباش

وإذ نذكــر أن منتجــات مصايــد األســماك وتربيــة األحيــاء المائيــة تعــد مــن أكثــر الســلع   5
ــة،  ــارة الدولي ــن التج ــماك ضم ــاج األس ــن إنت ــة م ــي المائ ــل 37 ف ــث يدخ ــداوال حي ــة ت الغذائي
ــر  ــف وتوفي ــق الوظائ ــي خل ــل ف ــاً يتمث ــاً جانبي ــراً اقتصادي ــد تأثي ــارة تول ــذه التج ــأن ه ــر ب وإذ نق
دخــل موثــوق للمنتجيــن والعامليــن يكفــي لشــراء الغــذاء الكافــي واآلمــن والمغــذي، ومنــه 

األســماك، لتلبيــة احتياجاتهــم الغذائيــة;

2   تشمل األنظمة الغذائية النطاق الكامل من الجهات الفاعلة، وأنشطتها المترابطة المضيفة للقيمة، المشاركة في إنتاج وتجميع  
  ومعالجة وتوزيع واستهالك والتخلص من المنتجات الغذائية الناتجة عن الزراعة أو الحراجة أو صيد األسماك، وأجزاء من البيئات    

  االقتصادية والمجتمعية والطبيعية األوسع التي تدمج فيها هذه الجهات.
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ــدار  ــى م ــواً عل ــة نم ــاج األغذي ــات إنت ــرع صناع ــت أس ــة كان ــاء المائي ــة األحي ــأن تربي ــر ب وإذ نق  6
العقــود الخمســة األخيــرة، وأتاحــت مضاعفــة متوســط نصيــب الفــرد مــن االســتهالك 
ــذاء  ــر الغ ــي توفي ــدة ف ــهامات متزاي ــهم إس ــا تس ــام 1960، وأنه ــذ ع ــماك من ــر لألس الظاه
ألعــداد الســكان المتزايــدة وتوفيــر ســبل العيــش لجميــع مــن هــم يعملــون عبــر سلســلة 

ــة؛ ــات الداعم ــاج والخدم ــد اإلنت ــا بع ــل وم ــا قب ــك م ــي ذل ــا ف ــة بم القيم

وإذ نؤكــد  علــى أن الصكــوك الدوليــة مثــل جــدول أعمــال عــام 2030 وأهــداف التنميــة   7
المســتدامة المرتبطــة بــه, والرؤيــة المشــتركة لألغذيــة الزراعــة المســتدامين، ومدونــة 
الســلوك بشــأن الصيد الرشــيد الصــادرة عن منظمة األغذيــة والزراعة، وإعالن واســتراتيجية 
بانكــوك وتوافــق فوكيــت هــي صكــوك متــآزرة ويمكــن أن تعمــل فــي تناغــم مــع اإلعــالن 
الحالــي مــن أجــل إنتــاج سالســل قيمــة مســتدامة اقتصاديــاً واجتماعيــاً وبيئيــاً لتربيــة األحيــاء 
المائيــة وإذ نؤكــد أيضــاً علــى أن تنفيــذ هــذه الصكــوك يتطلــب النظــر إلــى التنمية المســتدامة 
ــي، مــع أخــذ أوجــه  والمنصفــة داخــل وعبــر جميــع القطاعــات الزراعيــة بشــكل متكامــل وُكلِّ
التناغــم والتوازنــات فــي االعتبــار عبــر القطاعــات وعبــر أبعــاد االســتدامة، مــع تعميــم مراعــاة 

التغذيــة والنهــوض بأنظمــة األغذيــة الزراعيــة المســتدامة؛

وإذ نذكــر الطلــب المقــدم مــن لجنــة مصايــد األســماك إلــى منظمــة األغذيــة والزراعــة   8
للنظــر فــي إصــدار إرشــادات محــددة التخــاذ إجــراءات ملموســة للقطــاع – طبقــاً للســياقات 
الوطنيــة، والقــدرات واألولويــات – بشــأن األبعــاد االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة للتنميــة 
المســتدامة وبشــأن التكيــف مــع تغيــر المنــاخ والتخفيــف مــن آثــاره، وإذ نرّحــب بدعــم أعضــاء 
منظمــة األغذيــة والزراعــة إلعــالن لجنــة مصايــد األســماك بشــأن مصايــد األســماك وتربيــة 

األحيــاء المائيــة المســتدامة عــام 2021؛

ــتدامة كأداة  ــة المس ــاء المائي ــة األحي ــة لتربي ــة الطوعي ــادئ التوجيهي ــع المب ــب بوض وإذ نرّح   9
نحــو مزيــد مــن تطويــر السياســات الوطنيــة الراميــة الســتدامة قطــاع تربيــة األحيــاء المائيــة؛

وإذ نذكــر اإلمكانيــات والفــرص التــي توفرهــا المفاهيــم الناشــئة مثــل نهــج “صحــة واحــدة”،3    10
والزراعة/تربيــة األحيــاء المائيــة المراعيــة للتغذيــة 4 والتحــول األزرق 5 للتأثيــر علــى تنميــة تربيــة 

األحيــاء المائيــة وعلــى مســارها المســتقبلي;

ــاً  ــب نهج ــف يتطل ــتدام ومنص ــو مس ــى نح ــة عل ــاء المائي ــة األحي ــة تربي ــأن تنمي ُم ب ــلِّ 11  وإذ ُنس
ُم أيضــاً بــأن أنشــطة تربيــة  ُكلّيــاً يقــدر كاًل مــن صحــة البشــر والحيوانــات ورفاههــم وإذ ُنســلِّ
األحيــاء المائيــة ينبغــي أن ُتجــرى بأســلوب يضمــن صحــة ورفــاه الحيوانــات المائيــة التــي ُترّبــى 
ــر  ــض مخاط ــوط وخف ــل الضغ ــق تقلي ــن طري ــة ع ــين الصح ــالل تحس ــن خ ــزارع، م ــي الم ف
أمــراض الحيوانــات المائيــة والحفــاظ علــى بيئــة تربيــة صحيــة خــالل جميــع مراحــل دورة 

ــاج. اإلنت

وإذ نالحــظ مــع القلــق التحديــات الخطيــرة التــي يتعــرض لهــا رفــاه العالــم الطبيعــي ورفــاه   12
ــع  ــات الصــادرة عــن الفريــق الرفي ــة، وإذ نقــر بالتوصي ــاخ العالمي البشــر مــن جــّراء أزمــة المن
ــن  ــدة م ــور عدي ــود ص ُم بوج ــلِّ ــتدام، وإذ ُنس ــات المس ــاد المحيط ــي باقتص ــتوى المعن المس
ــي  ــة )منهــا اســتزراع الطحالــب وذوات الصدفتيــن واألســماك الت ــاء المائي ــة األحي ــاج تربي إنت

ــدد؛ ــذا الص ــي ه ــة ف ــهامات هام ــم إس ــا تقدي ــيح( يمكنه ــذى بالترش تتغ

www.fao.org/one-health/ar/   3
      www.fao.org/nutrition/policies-programmes/ar/   4

  www.fao.org/3/ne576en/ne576en.pdf   5
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م أيضــًا بــأن المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة مــن األمــور الحاســمة لجميع  وإذ ُنســلِّ  13
أهــداف التنميــة المســتدامة، وأن قطــاع تربيــة األحيــاء المائيــة يوفــر فرصــاً للنســاء؛

ــن الــدور الهــام واإلســهامات التــي تؤديهــا تربيــة األحيــاء المائيــة الصغيــرة النطــاق  وإذ ُنثمِّ  14
فــي القضــاء علــى الفقــر وفــي توفيــر ســبل العيــش وضمــان األمــن الغذائــي وتلبيــة 
ــة  ــة، وبخاص ــات المحلي ــي للمجتمع ــراث الثقاف ــم الت ــى دع ــة إل ــة باإلضاف ــات الغذائي االحتياج

ــزارع; ــارج الم ــل خ ــرص العم ــدر ف ــث تن ــًوا حي ــل نم ــدان األق ــي البل ف

وإذ نالحــظ مــع القلــق   أن جائحــة فيــروس كوفيــد19- أدت إلــى تفاقــم الفقــر والجــوع   15
وســوء التغذيــة، بمــا فــي ذلــك األثــر غيــر المســبوق علــى قطــاع تربيــة األحيــاء المائيــة;

ُم   بــأن تربيــة األحيــاء المائيــة يمكنهــا اســتخدام الطاقــة بكفــاءة أكبــر مــن بعــض  وإذ ُنســلِّ  16
ــاج البروتيــن،  ــة للغايــة إلنت ــة، ويمكــن أن تمثــل طريقــة فّعال ــاج الحيوانــي األرضي أنــواع اإلنت

ــة؛ ــة الهام ــات الدقيق ــية والمغذي ــة األساس ــاض الدهني واألحم

ــن  ــتدامة، يمك ــورة مس ــا بص ــري تطويره ــن ال يج ــة، حي ــاء المائي ــة األحي ــأن تربي ُم ب ــلِّ وإذ ُنَس  17
أن تكــون لهــا آثــار ســلبية علــى البيئــة، ممــا يؤكــد أهميــة تطبيــق نهــج يراعــي النظــام 
ــتخدام  ــض اس ــتمرار خف ــة الس ــى الحاج ــة إل ــة، باإلضاف ــاء المائي ــة األحي ــي تربي ــي ف اإليكولوج
مضــادات الميكروبــات فــي القطــاع وضمــان اســتدامة مصــادر المكونــات المغذيــة، وإذ 
نقــر بــأن بعــض صــورة تربيــة األحيــاء المائيــة، مثــل اســتزراع األســماك فــي البــرك أو تربيــة 
األحيــاء المائيــة ذات الصدفتيــن، أو اســتزراع الطحالــب يمكــن أن توفــر نطاقــاً مــن الخدمــات 

للنظــام اإليكولوجــي؛

وإذ ُنســلِّم بالحاجــة الملحــة لتكثيــف الجهــود مــن أجــل اســتغالل الفــرص بالكامــل مــع   18
التصــدي للتحديــات المفاهيميــة والعمليــة المتبقيــة التــي تحــول دون تحقيــق تربيــة األحيــاء 

المائيــة المســتدامة إلمكانياتهــا الكاملــة؛

ــار فــي حــوارات اســتدامة  ــاء المائيــة بعيــن االعتب وإذ نالحــظ الحاجــة للنظــر إلــى تربيــة األحي  19
العالميــة، وباعتبارهــا أولويــة وطنيــة وإقليميــة وعالميــة، وأهميــة تطويــر خــط  الغــذاء 

اســتراتيجية تشــمل الفئــات الفرعيــة المختلفــة للصناعــة ومجتمعهــا المحلــي األعــم؛

وإذ نقــّر بالحاجــة للعمــل الموّجــه العاجــل مــن أجــل ضمــان اســتمرار إنتــاج ومنتجــات األغذيــة   20
المائيــة فــي توفيــر مســارات شــاملة وفعالــة ومســتدامة للحــد مــن الفقــر، وتأميــن ســبل 
العيــش، ودعــم األمــن الغذائــي والتغذيــة، باعتبارهــا مــن األمــور الحيويــة لتحديــد األهــداف 

المحــددة فــي خطــة عمــل 2030؛

نحن المشاركون في المؤتمر العالمي المعني بتربية األحياء المائية بعد 20 عامًا من األلفية:

ــة  ــو أنظم ــق نح ــود الطري ــة تق ــاء المائي ــة األحي ــاع تربي ــتركة لقط ــة مش ــة تحويلي ــم رؤي ندع  21
غذائيــة زراعيــة أكثــر إنتاجيــة وكفــاءة وقــدرة علــى الصمــود وذكاًء فــي مجابهة المنــاخ وتحماًل 
للمســئولية االجتماعيــة والبيئيــة، وتحقــق كامــل إمكانياتهــا فــي تلبيــة الطلــب المتزايــد علــى 
ــبة،  ــة المناس ــة وذات التكلف ــة والمتاح ــة والصحي ــة اآلمن ــات المائي ــة والمنتج ــة المائي األغذي
وتــؤدي إلــى خفــض اآلثــار علــى البيئــة العالميــة واإلســهام فــي التنميــة المســتدامة وتســاعد 
فــي القضــاء علــى الفقــر وســوء التغذيــة والجــوع، وتنضــج بصــورة مســتدامة اقتصاديــاً 

ــاً. ــاً وبيئي واجتماعي
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نوصــي بااللتزامــات الشــاملة التاليــة التــي تســاعد فــي تحقيــق الرؤيــة، والتــي ينبغــي أن   22
أدنــاه: المحــددة  العشــر  أولويــة مــن األولويــات االســتراتيجية  تطبــق عبــر كل 

تعزيــز التنميــة المســؤولة لتربيــة األحيــاء المائيــة – تنظــر تربيــة األحيــاء المائيــة . 	
مــع  وكلّيــة،  متوازنــة  بصــورة  الثالثــة  االســتدامة  أبعــاد  فــي  صراحــًة  المســؤولة 
االهتمــام بصفــة خاصــة بالبعــد االجتماعــي والفئــات الضعيفــة، مــع إجــراءات منســقة 
ومتســقة لتطويرهــا علــى مــدار سلســلة القيمــة بأكملهــا. تتســم تربيــة األحيــاء المائيــة 
المســؤولة، القائمــة علــى النظــر الواجــب للجوانــب البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة، 

ــاع. ــي القط ــة ف ــخ الثق ــفافية وترس بالش

تعزيــز الحوكمــة الرشــيدة لتربيــة األحيــاء المائيــة – تتكــون الحكومــة الرشــيدة لتربيــة . 2
األحيــاء المائيــة مــن إدارة متكاملــة ومنســقة ومتعــددة القطاعــات وتقــوم علــى 
ــر  ــى الحلــول المبتكــرة والمســتندة إلــى الطبيعــة، عب النظــام اإليكولوجــي، باإلضافــة إل
جميــع مراحــل سلســلة القيمــة. تتطلــب الحوكمــة الرشــيدة قيــادة قويــة وفعالــة 
وإعمــال المســاءلة، وتنطــوي علــى مشــاركة واســعة مــن أصحــاب المصلحــة مــن 
وشــاملة  متســقة  حوكمــة  آليــات  إلــى  للوصــول  والقطاعــات  التخصصــات  شــتى 
وفعالــة، تشــمل السياســات العامــة واألطــر القانونــي، وُنُهــج إدارة المخاطــر، وآليــات 
التخطيــط والرصــد المالئمــة. تتطلــب الحوكمــة الرشــيدة قــدرات معــززة وتعــاون بيــن 
مؤسســات القطاعيــن العــام والخــاص وغيرهمــا مــن أصحــاب المصلحــة ذوي الصلــة 

ــتويات. ــع المس ــى جمي عل

والمعلومــات . 	 المعــارف  وتبــادل  توليــد  إلــى  تهــدف  التــي  الشــراكات  تعزيــز 
– تتضمــن الشــراكات الُمعــززة تنشــيط التعــاون والترابــط الشــبيك مــن  والتقنيــات
أجــل التنميــة العالميــة بيــن مراكــز التميــز الحاليــة والمخططــة، بمــا فــي ذلــك مــن 
ــاء القــدرات للبلــدان الناميــة مــن خــالل  خــالل تقديــم المســاعدة الماليــة والتقنيــة وبن
تعزيــز التعــاون بيــن الشــمال والجنــوب وبيــن الجنــوب والجنــوب. تــؤدي منصــات الحــوار 
الشــاملة، وإنشــاء وتحســين أنظمــة المعلومــات وجمــع البيانــات، وتيســير تدفــق 
المعلومــات، مــن زيــادة فهــم إســهام تربيــة األحيــاء المائيــة فــي التنميــة المســتدامة، 
ــاء  ــة األحي بمــا فــي ذلــك مــن خــالل رصــد وتقييــم القطــاع. ســوف يــؤدي تحديــث تربي
المائيــة التقليديــة باتبــاع الُنُهــج المبتكــرة، والتقنيــات الرقميــة وبرامــج بنــاء القــدرات 

وأنشــطة التعليــم واالمتــداد إلــى إيجــاد فــرص للتوظيــف.

االســتثمار فــي االبتــكار والبحــوث والتطويــر فــي مجــال تربيــة األحيــاء المائيــة – . 	
ينبغــي تيســير االســتثمار العــام والخــاص فــي مجــال تربيــة األحيــاء المائيــة، وزيــادة 
تنســيقه وترتيبــه طبقــاً لألولويــات وتحســينه وتوجيهــه نحــو تحســينات يمكــن قياســها 
فــي أداء تربيــة األحيــاء المائيــة فــي شــتى مراحــل سلســلة القيمــة ومــن منظــور طويــل 
زة  األمــد. ويتطلــب هــذا بيئــة تمكينيــة ومشــاركة الســلطات المختصــة وشــركات ُمعــزَّ
ومنصــات ابتكاريــة تجمــع بيــن أصحــاب المصلحــة المتعدديــن. ينبغــي لالســتثمارات أن 
تكــون مركــزة وشــاملة وعلــى نطــاق كاٍف وأن تســتهدف التقنيــات الجديــدة واألبحــاث 
ــتدامة،  ــة المس ــاء المائي ــة األحي ــة لتربي ــات الكامل ــق اإلمكاني ــكار لتحقي ــر واالبت والتطوي
ال لزيــادة اإلنتــاج فحســب، وإنمــا لمعالجــة قضايــا أخــرى مثــل القضــاء علــى الفقــر 
والتغذيــة والتوظيــف والمســاواة بيــن الجنســين والشــمول والحفــاظ علــى األنظمــة 
اإليكولوجيــة والتنــوع البيولوجــي، والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ والتخفيــف مــن آثــاره 
وغيرهــا مــن اآلثــار العالميــة. وينبغــي أن تهتــم المســاعدة اإلنمائيــة اهتمامــاً خاصــاً 
ــة القــدرات البشــرية والمؤسســية وبرصــد التقــدم المحــرز  بنصائــح السياســات وتنمي

ــه. وتقييم
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إنشــاء قنــوات اتصــال مفتوحــة وتتســم بالشــفافية فــي مجــال تربيــة األحيــاء . 	
ــر  ــاك حاجــة إلــى اســتراتيجيات للتواصــل، تســتهدف جماهي ــة المســتدامة – هن المائي
متعــددة، لنشــر وتعزيــز هــذا اإلالن وتحســين صــورة تربيــة األحيــاء المائيــة مــن خــالل 
إبــراز فوائدهــا )ومنهــا دورهــا الرئيســي فــي التغذيــة واألمــن الغذائــي، وســبل العيــش 
ــي(،  ــاخ العالم ــر المن ــار تغي ــض آث ــى خف ــا عل ــى قدرته ــة إل ــادي، باإلضاف ــو االقتص والنم
لرســم صــورة دقيقــة لمخاطرهــا المحتملــة والدخــول فــي حــوار محتــرم بيــن مختلــف 
أصحــاب المصلحــة، يشــجع عليــه وييســره نهــج يشــمل أصحــاب المصلحــة المتعدديــن. 
وينبغــي أن يتضمــن التواصــل تعميــم مراعــاة جــدول أعمــال 2030 والصكــوك المكونــة 
ــة  ــاء المائي ــة األحي ــج لتربي ــي التروي ــتدامة، ف ــة المس ــداف التنمي ــمل أه ــي تش ــا، والت له
والتخطيــط لهــا وتنميتهــا علــى المســتويات الدوليــة والوطنيــة والمحليــة لزيــادة تعزيــز 
ــادة  ــى زي ــوات االتصــال إل الوعــي والعمــل نحــو تحقيقهــا. وينبغــي أيضــاً أن تهــدف قن
شــفافية القطــاع ومصداقيتــه، وترخيصــه االجتماعــي للعمــل، وتحســين المعــارف 

ــا. ــة ومنتجاته ــاء المائي ــة األحي ــول لتربي ــورات والقب والتص

تحديــد األولويــات االســتراتيجية التاليــة المطلوبــة لإلســراع بتنميــة تربيــة األحيــاء المائيــة علــى   23
نحــو مســتدام وإســهامها فــي أهــداف التنميــة المســتدامة، علــى النحــو الــوارد فــي القســم 

ثالثــاً:

توســيع إســهام تربيــة األحيــاء المائيــة فــي األنظمــة الغذائيــة الزراعيــة المســتدامة  أ.  
ــعوب؛ ــاخ للش ــق للمن ــات وصدي ــي بالمغذي ــي وغن ــذاء صح ــر غ ــم وتوفي ــة األم لتغذي

ــاء المائيــة مــع البيئــة الطبيعيــة ومــع الزراعــة ومصايــد  تحقيــق تكامــل تربيــة األحي ب.  
مــن  وغيرهــا  المتجــددة  والطاقــة  والســياحة  والحراجــة  الطبيعيــة  األســماك 
القــدرة علــى الصمــود؛ الزراعيــة لزيــادة  القطاعــات، وداخــل المنظومــات الغذائيــة 

التحســين المســتمر ألداء تربيــة األحيــاء المائيــة، وقدرتهــا علــى خفــض األثــر علــى  ج. 
النظــام  خدمــات  وتحســين  أفضــل،  بطريقــة  واســتغاللها  الطبيعيــة  المــوارد 

اإليكولوجــي؛

ــاء المائيــة التــي تحافــظ علــى األنظمــة اإليكولوجيــة  تعزيــز ُنُهــج تنميــة تربيــة األحي د.  
وعلــى التنــوع البيولوجــي وتحســنهما، وتخفــض شــدة الكربــون ألنظمــة إنتــاج 

الغــذاء؛

حمايــة وتطويــر ســبل العيــش القائمــة علــى تربيــة األحيــاء المائيــة وتعزيــز العمــل  ه. 
الالئــق والمؤسســات التــي تتحلــى بالمســئولية االجتماعيــة؛

كفالــة تمكيــن المــرأة مــن خــالل تحســين قــدرة المــرأة الكاملــة علــى الوصــول إلــى  و. 
ــي؛ ــوع االجتماع ــبة للن ــة بالنس ــات تحويلي ــالل سياس ــن خ ــرص م الف

تعزيز الفرص للشابات والشباب؛ ز. 

تعزيز مشاركة الشعوب األصلية في تربية األحياء المائية؛ ح. 

ط.  االســتعداد آلثــار األزمــات العالميــة، مــع إمكانيــة التخفيــف منهــا، مثــل تغيــر المناخ 
وفقــدان التنــوع البيولوجــي والتلــوث والجائحــات؛

تعزيــز جمــع البيانــات والمعلومــات وتحليلهــا لرصــد التقــدم المحــرز فــي تربيــة  ي. 
وإســهاماتها. المائيــة  األحيــاء 

توصيــة جميــع أصحــاب المصلحــة بالدعــوة إلــى العمــل التاليــة التــي تتنــاول االلتزامــات   24
الشــاملة واألولويــات االســتراتيجية العشــر إلعــالن شــنغهاي وتتناولهــا، مــع مجموعــة 
المائيــة  األحيــاء  تربيــة  رؤيــة  تحقيــق  إلــى  الراميــة  الكبــرى  الداعمــة  اإلجــراءات  مــن 

المســتدامة. 
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دعوة للعمل ثالثاً 

توســيع إســهام تربيــة األحيــاء المائيــة فــي األنظمــة الغذائيــة الزراعيــة المســتدامة لتغذيــة  أ( 
األمــم وتوفيــر غــذاء صحــي وغنــي بالمغذيــات وصديــق للمنــاخ للشــعوب

هنــاك دور يمكــن لتربيــة األحيــاء المائيــة أن تقــوم بــه فــي األنظمــة الغذائيــة الزراعيــة الحاليــة بدئــاً مــن   
إطعــام البشــر إلــى تغذيــة البشــر، مــع التأكيــد على أهميــة التغذيــة والصحة كناتجيــن رئيســيين لألنظمة 
الغذائيــة الزراعيــة. يوصــى بالغــذاء المائــي كمكّون رئيســي مــن نظام غذائــي متنوع وصحي. فاألســماك 
واألغذيــة المائيــة تعتبــر مصــادر هامــة للبروتيــن واألحمــاض الدهنيــة األساســية والمغذيــات الدقيقــة، 
ــة  ــة المائي ــاك فــوارق فــي التكويــن الغذائــي لألغذي وبخاصــة بالنســبة للفقــراء والضعفــاء. ولكــن، هن
طبقــاً للســالالت، واألنــواع المســتزرعة وأنظمــة اإلنتــاج، وكذلــك طبقــاً لطريقــة إعــداد هــذه األغذيــة 
ــد المنظومــات الغذائيــة المســتدامة قيمــة إيجابيــة عبــر ثالثــة أبعــاد فــي  واســتهالكها. ويجــب أن تولِّ
آٍن واحــد: البعــد االقتصــادي واالجتماعــي )ويشــمل النســاء والشــباب والتغذيــة والصحــة( والبيئــي )مــع 
ــاخ(. والمهــم أن ُينظــر  ــر المن ــة لتغي ــار العالمي ــة واآلث ــة البيئي ــار العالمي ــى اآلث ــز بصفــة خاصــة عل التركي
إلــى إنتــاج األحيــاء المائيــة باعتبــاره جزئــاً ال يتجــزأ مــن نظــم الغــذاء الزراعــي العالميــة ذا روابــط جوهريــة 

بمصايــد األســماك الطبيعيــة والزراعــة األرضيــة. 

يمكن ألصحاب المصلحة دعم هذه األولوية االستراتيجية من خالل ما يلي:   

ــة . 1 ــة زراعي ــة غذائي ــاء أنظم ــي بن ــة ف ــة المائي ــه األغذي ــوم ب ــب أن تق ــذي يج ــدور ال ــرار بال اإلق
مســتدامة، وفــي التصــدي للجــوع والعــبء الثالثــي لســوء التغذيــة.

اإلقــرار بــأن األغذيــة المائيــة تمثــل مكونــاً رئيســياً مــن النظــام الغذائــي فــي كثيــر مــن البلــدان . 2
الفقيــرة، وبخاصــة فــي أفريقيــا والــدول الُجُزريــة الصغيــرة الناميــة، وأن تربيــة األحيــاء المائيــة 
لهــا إمكانيــات كبيــرة فــي مجــال تلبيــة الطلــب المســتقبلي علــى األغذيــة المائيــة، ولكــن إنتــاج 
تربيــة األحيــاء المائيــة غيــر متــوازن، حيــث أنتجــت آســيا 88.4 فــي المائــة مــن اإلجمالــي عــام 

2019؛

التســليم بــأن االضطرابــات والتهديــدات التــي واجههــا األمــن الغذائــي مؤخــراً نتيجــة األزمات . 3
الناشــئة مثــل فيــروس كوفيــد19- قــد أدت إلــى نمــو الطلــب العالمــي علــى العناصــر الغذائيــة 

ــة محلياً؛ المنتج

ــة فحســب وإنمــا . 4 ــار إيجابي ــى آث ــؤدِّ إل ــم ي ــة ل ــاء المائي ــة األحي ــاج تربي ــأن النمــو فــي إنت اإلقــرار ب
ــى  ــة إل ــاك حاج ــي هن ــة، وبالتال ــخاص والبيئ ــى األش ــلبية عل ــار الس ــض اآلث ــى بع ــاً إل أدى أيض
تعظيــم اآلثــار اإليجابيــة والتقليــل مــن اآلثــار الســلبية فــي تنميــة تربيــة األحيــاء المائيــة فــي 

المســتقبل؛

 تشــجيع التوســع فــي تربيــة األحيــاء المائيــة المســتدامة حيثمــا أمكــن ممارســتها للتخفيــف . 5
مــن تغيــر المنــاخ العالمــي والحــد مــن آثــاره، مــع زيــادة إمداداتهــا لتلبيــة االســتهالك المحلــي؛

 اعتمــاد ُنهــج كليــة وشــاملة، مثــل نهــج النظــام اإليكولوجــي إزاء تربيــة األحيــاء المائيــة، الــذي . 6
يربــط بيــن البشــر والنباتــات والحيوانــات والصحــة البيئيــة لتحقيــق قــدراً أكبــر مــن االســتدامة 
ــي  ــام الغذائ ــن النظ ــزأ م ــاً ال يتج ــد جزئ ــذي يع ــة ال ــاء المائي ــة األحي ــاع تربي ــي قط ــاف ف واإلنص

الزراعــي العالمــي المســتدام؛
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اعتمــاد نهــٍج مــراٍع للتغذيــة يضــع فــي االعتبــار المحتــوي المغــّذي مــن األغذيــة المائيــة . 7
المســتزرعة؛

ترويــج فوائــد األســماك وغيرهــا مــن األغذيــة المائيــة فــي النظــم الغذائيــة )وبخاصة بالنســبة . 8
للحوامــل واألطفــال( وإدراج األغذيــة المائيــة ضمــن سياســات األنظمــة الغذائيــة الزراعيــة، 

بالنظــر إلــى إمكانياتهــا ودورهــا فــي مكافحــة جميــع أنــواع ســوء التغذيــة؛

ــة . 9 ــم األغذي ــة لنظ ــة الوطني ــادئ التوجيهي ــالل المب ــن خ ــة م ــة اآلمن ــة المائي ــج لألغذي  التروي
الغــذاء  اســتراتيجيات  مــن  وغيرهــا  المدرســية  التغذيــة  وبرامــج  األغذيــة،  علــى  القائمــة 

والتغذيــة؛

تشــجيع الشــراكات والتعــاون بيــن الجنــوب والجنــوب ألغــراض تحســين إســهام تربيــة . 10
األحيــاء المائيــة فــي األنظمــة الغذائيــة الزراعيــة المســتدامة؛

اعتمــاد منظــور كلــي لألنظمــة الغذائيــة الزراعيــة، حيثمــا أمكــن، لتنميــة تربيــة األحيــاء المائيــة . 11
بحيــث تتجــاوز التركيــز الضيــق علــى قضايــا اإلنتــاج وسالســل القيمــة والسياســات القطاعيــة 
وتســهم فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة بأبعادهــا الثالثــة، االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي؛

ــات . 12 ــبة للمنتج ــتهالك بالنس ــارة واالس ــة والتج ــاج والمعالج ــداد واإلنت ــل اإلم ــل سالس تحوي
الغذائيــة الناتجــة مــن تربيــة األحيــاء المائيــة كجــزء مــن األنظمــة الغذائيــة الزراعيــة، لــيك 

ــمواًل. ــالق وش ــاً باألخ ــود وتحلي ــى الصم ــدرة عل ــتدامة وق ــر اس ــح أكث تصب

إشــراك الجهــات الفاعلــة االجتماعيــة، وتمكينهــا، فــي تصميــم وتنفيــذ السياســات والبرامــج . 13
وتقنيــات  وجديــدة  مبتكــرة  ممارســات  واعتمــاد  إتاحــة  تعزيــز  أجــل  مــن  واالســتثمارات 

مناســبة؛

تشــكيل تحالــف عالمــي يربــط المؤسســات الرئيســية وأصحــاب المصلحــة الرئيســيين بتنميــة . 14
تربيــة األحيــاء المائيــة المســتدامة وليحقــق قــدراً أكبــر مــن كســب التأييــد لتربيــة األحيــاء 

المائيــة؛

المائيــة . 15 األحيــاء  لتربيــة  يمكــن  يمــا  السياسات/المشــرعين  صنــاع  بيــن  الوعــي  زيــادة 
المســتدامة؛ التنميــة  فــي  لتســهم  بــه  تقــوم  أن  المســتدامة 

ــذي . 16 ــتدامة، وال ــة المس ــاء المائي ــة األحي ــدى لتربي ــل الم ــتراتيجي الطوي ــط االس ــز التخطي تعزي
والخطــط  لالســتراتيجيات  والتقييــم  الرصــد  وآليــات  المناســب،  التنفيــذ  أيضــاً  يشــمل 

والمشــروعات مــن أجــل تعديــل القواعــد واللوائــح والحوافــز.

ب( تحقيــق تكامــل تربيــة األحيــاء المائيــة مــع البيئــة الطبيعيــة ومــع الزراعــة ومصايــد األســماك     
ــات  ــل منظوم ــات، وداخ ــن القطاع ــا م ــددة وغيره ــة المتج ــياحة والطاق ــة والس ــة والحراج الطبيعي

الغذائيــة الزراعية لزيادة القدرة على الصمود   
البيئيــة  االضطرابــات  مــن  لنطــاق  المائيــة  األحيــاء  تربيــة  وممارســات  أســاليب  تتعــرض   
واالجتماعيةواالقتصاديــة، تشــمل التعطيــل المباشــر ألنشــطة المــزارع، باإلضافــة إلــى التعطيــل 
غيــر المباشــر للمدخــالت. تعــد القــدرة علــى االســتجابة لمثــل هــذه االضطرابــات، والتكيــف معهــا 
والتعافــي منهــا، شــرطاً الزمــاً لتحقيــق قــدرة اإلنتــاج علــى الصمــود. يمكــن لتربيــة األحيــاء المائيــة، إذا 
لــم ُتــَدر بطريقــة صحيحــة، أن تســبب آثــاراً ســلبية. يمكــن أن يــؤدي انعــدام التخطيــط المكانــي وتحديــد 
المناطــق واختيــار المواقــع و/أو إدارة المناطــق دون المســتوى األمثــل أن يعــرض اإلنتــاج لمزيــد مــن 
مخاطــر االضطــراب البيئــي، وأن يمثــل قيــوداً كبــرى علــى التوســع فــي صناعــة تربيــة األحيــاء المائيــة. 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، يمكــن لضعــف التخطيــط لتربيــة األحيــاء المائيــة أن يــؤدي إلــى انخفــاض إنتاجيــة 
ــد إتاحــة األراضــي والمــوارد المائيــة واســتخدامها، وأن يخلــق نزاعــات مــع مســتخدمي  المــزارع، وتعقي
ــة  ــاج وأن تــؤدي إلــى تكاليــف اجتماعي المــوارد اآلخريــن. ويمكــن لمثــل هــذه النزاعــات أن تعطــل اإلنت
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واقتصاديــة وبيئيــة إضافيــة. تتفاعــل أنظمــة تربيــة األحيــاء المائيــة مــع أنظمــة األغذيــة الزراعيــة األخرى، 
ــر  ــق مخاط ــا يخل ــواق، مم ــي األس ــس ف ــة والتناف ــالت المغذي ــالل المدخ ــن خ ــال، م ــبيل المث ــى س عل
لحــدوث االضطرابــات االقتصاديــة ويســتلزم اتبــاع نهــٍج للنظــم الغذائيــة الزراعيــة للحفــاظ علــى القــدرة 

ــتدامة. ــود واالس ــى الصم عل

يمكن ألصحاب المصلحة دعم هذه األولوية االستراتيجية من خالل ما يلي:   

ــن . 1 ــج بي ــل الدم ــرى )مث ــذاء األخ ــاج الغ ــة إنت ــع أنظم ــة م ــاء المائي ــة األحي ــل تربي ــق تكام  تحقي
زراعــة األرز واألســماك، والتربيــة المتكاملــة لألحيــاء المائيــة المتعــددة، وأنظمــة الزراعــة 
ــة/ ــات الزراعي ــن الممارس ــا م ــك( أو غيره ــات )األكوابوني ــة والنبات ــاء المائي ــتركة لألحي المش
ــتدامة  ــين االس ــة( لتحس ــة المالحة-القلوي ــاء المائي ــة األحي ــية، وتربي ــة الماش ــات تربي ممارس
المحليــة  والمجتمعــات  األشــخاص  لــدى  الصمــود  علــى  والقــدرة  والكفــاءة  واإلنتاجيــة 

اإليكولوجيــة؛ واألنظمــة 

 العمل عبر التخصصات والقطاعات من أجل مزيد من االتساق بين السياسات؛. 2

تعزيــز التخطيــط المكانــي واإلدارة المكانيــة مــن أجــل اســتخالص إرشــادات مفاهيميــة . 3
وتشــغيلية مــن ‘نهــج النظــام اإليكولوجــي فــي تربيــة األحيــاء المائيــة‘، وتنميــة تربيــة األحيــاء 
المائيــة فــي ســياق وظائــف النظــام اإليكولوجــي وخدماتــه، وتنميــة تربيــة األحيــاء المائيــة فــي 

ســياق القطاعــات األخــرى؛

 تعزيــز تربيــة األحيــاء المائيــة حتــى تتبــوأ مكانتهــا بيــن العديــد مــن األنشــطة واالســتخدامات . 4
األخــرى لألراضــي والميــاه )فــي كل مــن المناطــق الريفيــة والحضريــة وشــبه الحضريــة(، 
ــية؛  ــاملة الرئيس ــاالت الش ــي المج ــادية ف ــق اإلرش ــة الوثائ ــتركة وتقوي ــداف مش ــع أه ووض
وتعزيــز المزيــد مــن اإلجــراءات المتكاملــة فــي تربيــة األحيــاء المائيــة وعبــر الزراعــة والحراجــة 
ومصايــد األســماك وغيرهــا مــن القطاعــات االقتصاديــة، التــي تــؤدي إلــى تحقيــق التــوازن 
واإلدارة  البحــري  المكانــي  التخطيــط  إلــى  باإلضافــة  المختلفــة،  االســتدامة  أبعــاد  بيــن 

المتكاملــة للمناطــق الســاحلية واإلدارة المتكاملــة للمســتجمعات المائيــة؛

تعزيــز تربيــة األحيــاء المائيــة المتصلــة بالنظــام الغذائــي الزراعــي العالمــي، بمــا فــي ذلــك مــا . 5
يتــم باســتخدام مكونــات أعــالف تربيــة األحيــاء المائيــة المســتدامة، واســتخدام منتجــات تربية 
األحيــاء المائيــة المســتدامة )والتــي تشــمل المنتجــات الثانويــة( كمكونــات للعلــف الحيوانــي 
ومدخــالت أخــرى للزراعــة، ودعــم تنــوع أنظمــة اإلنتــاج لمنــع االختناقــات فــي سالســل 

اإلمــداد؛

تحفيــز األبحــاث واالبتــكارات ذات الصلــة التــي يحركهــا الطلــب مــن خــالل تقويــة الشــراكات . 6
وإنشــاء وتعهــد مراكــز التميــز المتخصصــة فــي تربيــة األحيــاء المائيــة عبــر الصناعــة )القطــاع 
وتشــجيع  الحكوميــة  غيــر  الفاعلــة  والجهــات  والدولــة  األكاديميــة  والجهــات  الخــاص( 

ــاص؛ ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــتثمارات بي ــراكات واالس الش

االســتثمار فــي البحــوث والتطويــر من أجــل اســتخدام النباتات المائيــة المســتزرعة كمكونات . 7
للعلــف فــي تربيــة األحيــاء المائيــة وتربيــة الماشــية األرضيــة ولالســتهالك اآلدمــي المباشــر، 
ــاث  ــض انبع ــة وخف ــي الزراعي ــمكية واألراض ــدة الس ــى األرص ــط عل ــض الضغ ــل خف ــن أج م

الميثــان المعــوي مــن قطعــان الماشــية؛

تشــجيع وتعزيــز تطويــر منصــات إقليميــة ووطنيــة تضــم أصحــاب المصلحــة المتعدديــن مــن . 8
أجــل بــدء العمــل التعاونــي المشــترك بيــن الصناعــة والجهــات البحثيــة واألكاديميــة وغيرهــا 
ــة  مــن أصحــاب المصلحــة لتطويــر خطــط اســتراتيجية لألبحــاث واالبتــكارات مــن أجــل تنمي

تــرب محليــاً وإقليميــاً ووطنيــاً؛
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أخــذ الحاجــة لضمــان االســتدامة بجميــع جوانبها فــي االعتبار، ســواء االقتصاديــة واالجتماعية . 9
والبيئيــة والبحــث عــن أوجــه التناغــم التــي تشــمل قطاعــات أخــرى حيثمــا أمكــن وتنــاول 

التوازنــات إذا لــزم األمــر؛

التمســك بالمشــاركة أصحــاب المصلحــة علــى نطــاق واســع، مثــل مؤسســات القطــاع . 10
ــم  ــن وغيره ــات المنتجي ــة وجمعي ــة والبحثي ــات األكاديمي ــة والجه ــات العام ــاص والهيئ الخ
مــن العامليــن فــي تربيــة األحيــاء المائيــة والمنظمــات االجتماعيــة وغيــر الحكوميــة األخــرى 
مــن خــالل التشــاور والمشــاركة الفعالــة، وتعزيــز الشــراكات وتطبيــق آليــات الوســاطة 

ــتدامة؛ ــة المس ــداف التنمي ــول أه ــق ح ــاء التواف ــات لبن ــوية النزاع وتس

تقويــة القطــاع الخــاص علــى جميــع النطاقــات مــن خــالل جملــة أمــور مــن بينهــا اســتخدام . 11
الشــراكات بيــن القطــاع العــام والخــاص كطريقــة إلنشــاء قيمــة مشــتركة وتيســير دخــول 
الســوق وحفــظ حقــوق صغــار المنتجيــن، وإلنشــاء بيئــة تفهــم فيهــا مصالــح المجتمــع 
المدنــي وأولويــات األعمــال التجاريــة واألولويــات الحكوميــة، ويجــري تبادلهــا، علــى نحــو 
ــاملة  ــة الش ــال التجاري ــاذج األعم ــز نم ــارف وتعزي ــوارد والمع ــن الم ــتفادة م ــل، ولالس أفض

والمناســبة؛

إنتــاج األغذيــة وأصحــاب المصلحــة . 12 تحديــد القضايا/المخــاوف المشــتركة بيــن قطاعــات 
ــاء  باعتبارهــا نقــاط لبــدء الحــوار والعمــل المنسق/المشــترك فــي مجــال تنميــة تربيــة األحي

ــة؛ المائي

إنشــاء منصــات حــوار شــاملة تــؤدي إلــى فهــم مشــترك وحلــول تفاوضيــة عبــر القطاعــات . 13
وعبــر أبعــاد االســتدامة، وتطويــر أدوات لتحويــل هــذه الحلــول إلــى تغيــرات فــي الممارســات.

المــوارد  علــى  األثــر  خفــض  علــى  وقدرتهــا  المائيــة،  األحيــاء  تربيــة  ألداء  المســتمر  التحســين  ج( 
اإليكولوجــي؛ النظــام  خدمــات  وتحســين  أفضــل،  بطريقــة  واســتغاللها  الطبيعيــة 

تحققــت مكاســب باهــرة فــي تحســين كفــاءة إنتــاج تربيــة األحيــاء المائيــة. ولكــن، مــع اســتمرار تربيــة   
ــي  ــل األراض ــة )مث ــوارد الطبيعي ــور الم ــد تتده ــو، ق ــي النم ــات ف ــن القطاع ــا م ــة وغيره ــاء المائي األحي
المنافســة.  تــزداد  وســوف  نــدرة  أكثــر  تصبــح  أو  العلــف(  إلنتــاج  الالزمــة  الخــام  والمــواد  والميــاه 
ــاء المائيــة الصديقــة للبيئــة والتــي تحقــق كفــاءة اســتخدام المــوارد  لذلــك، ينبغــي تشــجيع تربيــة األحي
ــة. ــى البيئ ــار عل ــض اآلث ــخاص وخف ــذاء لألش ــة الغ ــان إتاح ــة لضم ــة الواجب ــالء العناي ــع إي ــتدامة، م والمس

يمكن ألصحاب المصلحة دعم هذه األولوية االستراتيجية من خالل ما يلي:  

 إدراك إمكانيــات التقنيــات الجينيــة غيــر المســتغلة إلــى حــٍد كبيــر )ســواء التقليديــة أو الحديثــة( . 1
ــر  ــم المخاط ــراء تقيي ــع إج ــئة(، م ــي التنش ــة ف ــة )وبخاص ــاء المائي ــة األحي ــاج تربي ــين إنت لتحس
ــة  ــبة أو مالئم ــون مناس ــن أن تك ــا يضم ــرها، مم ــات ونش ــذه التقني ــاق ه ــيع نط ــل توس قب
ــي  ــاً ف ــة جيني ــيمات المعدل ــتخدام الجس ــاه اس ــذر تج ــج ح ــاع نه ــع اتب ــة، وم ــروف المحلي للظ

ــاء المائيــة؛ تربيــة األحي

تقويــة أنظمــة إنتــاج وتوزيــع ‘قطيــع األمهــات‘ والبــذور للحفــاظ علــى المــوارد الجينيــة . 2
المائيــة المحســنة واســتخدامها علــى نحــٍو مســتدام، وتحســين تطويــر وتطبيــق بعــض 

المســتزرعة؛ األنــواع 
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تعزيــز االســتخدام المســؤول للتقنيــات الناشــئة مثــل الــذكاء االصطناعــي وإنترنــت األشــياء . 3
والروبوتــات واالستشــعار مــن البعــد وأنظمــة المعلومــات الجغرافيــة وتقنيــة ســالل 
الكتــل وغيرهــا مــن األدوات لجعــل أنظمــة تربيــة األحيــاء المائيــة أكثــر دقــة وذكاًء وصمــوداً 

فــي مجابهــة المنــاخ وأكثــر اســتدامًة؛

مــن . 4 الوقايــة  وتشــمل  اإلدارة،  واتفاقيــات  المائــي  الحيــوي  األمــن  بروتوكــوالت  تعزيــز 
األمــراض واإلدارة المتكاملــة لألمــراض واآلفــات وتشــجيع تدابيــر تحســين صحــة األســماك 

ورفاههــا؛

تعزيــز مكافحــة أمــراض الحيوانــات المائيــة العابــرة للحــدود ذات الصلــة بتربيــة األحيــاء المائيــة . 5
والوقايــة منهــا وإدارتها؛

ــاون . 6 ــة، والتع ــات المائي ــات والنبات ــة للحيوان ــر اإلدارة الصحي ــج وتدابي ــن نه ــم بي ــق التناغ تحقي
الفعــال علــى المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة وبيــن اإلقليميــة مــن أجــل تعظيــم فعاليــة 

المــوارد المحــدودة؛

االلتــزام، طبقــاً للســياق القانونــي الوطنــي أو لحالــة التصديــق، بالصكــوك الدوليــة ذات الصلــة . 7
المتعلقــة باالســتخدام مضــادات الميكروبــات علــى نحــو مســؤول، والمــواد الكيميائيــة 
مقاومــة  بشــأن  والزراعــة  األغذيــة  منظمــة  عمــل  خطــة  ومنهــا  البيطريــة،  واألدويــة 

مضــادات الميكروبــات ونهــج ‘صحــة واحــدة‘ حســب االقتضــاء؛

أجــل تشــجيع تطويــر واســتخدام أعــالف متنوعــة . 8 العلــف مــن  المشــاركة مــع صناعــة 
ومحســنة مصممــة تحديــداً الحتياجــات األنــواع المســتزرعة بنــاًء علــى العمــر ونــوع الجينــوم 

والبيئــة وحالــة التحصيــن؛

تعزيــز الســالالت والممارســات ذات األثــر البيئــي األقــل، مثــل اســتزراع الســالالت غيــر . 9
المســتخدمة للعلــف وذات مســتويات التغذيــة المنخفضــة والســالالت ذات االســتخدام 
الكــفء للعلــف باإلضافــة إلــى تطويــر ممارســات وتقنيــات وأنظمــة مســتدامة لتربيــة 
األحيــاء المائيــة )تشــمر إعــادة تربيــة األحيــاء المائيــة الــدّوارة وتطبيــق التقنيــات الحديثــة(؛

تعزيــز اإلمــداد الالمركــزي والموثــوق بالبــذور الصحيــة للمزارعيــن وبخاصــة بالنســبة لصغــار . 10
المزارعيــن؛

ــل . 11 ــور الموئ ــر تده ــض مخاط ــتزراع لخف ــدات االس ــة وح ــق أو كثاف ــيم المناط ــين تقس تحس
ــجين؛ ــص األكس ــوث ونق والتل

اتخــاذ إجــراءات لخفــض البصمــة البيئيــة لتربيــة األحيــاء المائيــة علــى مــدار سلســلة القيمــة، . 12
ــة  ــة بتربي ــة المرتبط ــات الجانبي ــع الصناع ــك جمي ــي ذل ــا ف ــتهالك، بم ــى االس ــاج إل ــن اإلنت م

ــالف؛ ــع األع ــن وتصني ــل والتخزي ــة والنق ــل المعالج ــة، مث ــاء المائي األحي

ــاء المائيــة وصناعــة العلــف علــى . 13 تشــجيع الحكومــات وصناعــة الصيــد ومزارعــي تربيــة األحي
تطبيــق مبــادئ االســتدامة فــي االســتخدام المســؤول لألســماك البريــة كعلــف فــي تربيــة 
األحيــاء المائيــة، بمــا فــي ذلــك تعزيــز اســتبدال األســماك اليافعــة أو منخفضــة القيمــة 
بعلــف مركــب، مــع تجنــب تقويــض األمــن الغذائــي للســكان المحلييــن بشــكل محــدد فــي 

ــلبية؛ ــة الس ــة أو البيئي ــار االجتماعي ــن اآلث ــره م ــه، أو غي ــت نفس الوق
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 خفــض االعتمــاد علــى صيــد األســماك البريــة كعلــف للحيوانــات المائيــة، وزيــادة اســتخدام . 14
نفايــات معالجــة مصايــد األســماك كمــادة خــام لدقيــق الســمك أو زيــت الســمك، وتعزيــز 
الديــدان  وجبــات  أو  الطحالــب  )مثــل  البديلــة  المســتدامة  العلــف  مكونــات  اســتخدام 
للكائنــات  بالنســبة  اآلمنــة  الثانويــة(  أو منتجــات األســماك  الخليــة  أحاديــة  البروتينــات  أو 

المســتزرعة وبالنســبة للبيئــة؛

تطويــر ونشــر تقنيــات جديــدة وســهلة االســتخدام إلعــادة تدوير ورصــد “نفايــات” المغذيات . 15
ــي  ــام اإليكولوج ــل النظ ــتخدامها داخ ــادة اس ــان إع ــة وضم ــاء المائي ــة األحي ــن تربي ــة م الناتج
مــن خــالل نهــج متكاملــة واقتصــاد دّوار تســتخدم فيــه النفايــات الناتجــة مــن جــزء مــن أجــزاء 

منظومــة االســتزراع فــي جــزء آخــر؛

تحســين توزيــع منتجــات تربيــة األحيــاء المائيــة وخفــض الخســائر التــي تحــدث بعــد الحصــاد . 16
لزيــادة األثــر اإليجابــي لتربيــة األحيــاء المائيــة؛

إنشــاء بيئــة تمكينيــة الســتهداف ودعــم ُنهــج االبتــكار فــي تربيــة األحيــاء المائيــة التــي . 17
ــي  ــوع االجتماع ــارات الن ــة العتب ــكارات مراعي ــرص وابت ــة بح ــكارات مخطط ــالك ابت ــر امت تيس

وابتــكارات وليــدة؛

 تشجيع نقل التكنولوجيا والتواصل الشبيك والشراكات في االمتداد والتعليم؛. 18

 تشــجيع السياســات والجهــود العامــة لممارســة تربيــة األحيــاء المائيــة علــى نحــو أكثــر . 19
اســتدامة والحفــاظ علــى خدمــات النظــام اإليكولوجــي مــن خــالل الحوافــز أو المكافــآت 

العامــة والخاصــة.

ــة وعلــى التنــوع  ــة التــي تحافــظ علــى األنظمــة اإليكولوجي ــاء المائي ــة األحي ــة تربي ــز ُنُهــج تنمي تعزي د( 
ــذاء ــاج الغ ــة إنت ــون ألنظم ــدة الكرب ــض ش ــنهما، وتخف ــي وتحس البيولوج

يمكــن لكثيــر مــن صــور تربيــة األحيــاء المائيــة أن تقــدم خدمــات للنظــام اإليكولوجــي وأن تســهم فــي   
الحفــظ، علــى الرغــم مــن أن قيمتهــا ودورهــا نــادراً مــا يتــم اإلقــرار بهمــا بشــكل جيــد. تعتمــد أنظمــة 
تربيــة األحيــاء المائيــة علــى العديــد مــن خدمــات النظــام البيئــي ومنتجاتــه ولذلــك تتطلــب أنظمــة بيئيــة 
مائيــة وأرضيــة صحيــة. وعلــى الرغــم مــن أنهــا ال تمثــل ســوى نســبة صغيــرة مــن اآلثــار البيئيــة للزراعــة، 
ــاء المائيــة، مثلهــا فــي ذلــك مثــل المكونــات األخــرى لمنظومــة األغذيــة  يجــب أن تهــدف تربيــة األحي
الزراعيــة العالميــة، إلــى خفــض اســتخدام األراضــي وحمايــة التنــوع الطبيعــي وخفــض اســتخدام الميــاه 
ــة. ــازات الدفيئ ــات غ ــات وانبعاث ــائلة والنفاي ــات الس ــي النفاي ــر ف ــاض كبي ــق انخف ــتهاليك وتحقي االس

يمكن ألصحاب المصلحة دعم هذه األولوية االستراتيجية من خالل ما يلي:  

 الحفــاظ علــى األنظمــة اإليكولوجيــة وتحســينها واســتعادتها، وعلــى خدماتهــا وعلــى . 1
تنوعهــا البيولوجــي، بمــا فــي ذلــك المــوارد الجينيــة النباتيــة والحيوانيــة، ومــوارد الميــاه 
والتربــة، مــع مكافحــة تلــوث الميــاه وخفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة فــي نفــس الوقــت؛

ــاء . 2 ــة األحي ــة فــي تربي ــة واالجتماعي ــم قــدرات االحتمــال الماديــة واإليكولوجي  تطبيــق مفاهي
المائيــة واســتخدام تقييمــات األثــر البيئــي ورصــد عمليــات تربيــة األحيــاء المائيــة لمعرفــة 
الدخيلــة  الســالالت  )بمــا فــي ذلــك  البيئيــة  آثارهــا علــى األنظمــة اإليكولوجيــة والتنــوع 
واســتخدام  للحــدود،  العابــرة  المائيــة  الحيوانــات  وأمــراض  جينيــاً،  المعــدة  والســالالت 

األخــرى(؛ الكيميائيــة  والمــواد  الميكروبــات  مضــادات 
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وذوات . 3 الطحالــب  )مثــل  االســتخراجية  المائيــة  األحيــاء  تربيــة  ســالالت  بمزايــا  اإلقــرار 
الصدفتيــن واألســماك التــي تتغــذى بالترشــيح( والســالالت غيــر المســتخدمة للعلــف )مثــل 
ــل  ــي مث ــام اإليكولوج ــات النظ ــا لخدم ــك تقديمه ــي ذل ــا ف ــكارب((، بم ــبوط )ال ــمك الش س

تحســين نوعيــة الميــاه، وأثرهــا المنخفــض علــى النظــم اإليكولوجيــة المحيطــة؛

الحفــاظ علــى الســالالت المهــددة باالنقــراض واســتعادة المخــزون منهــا علــى نحــٍو . 4  
مســؤول وتحســين إنتاجيــة مصايــد األســماك مــن خــالل مصايــد األســماك القائمــة علــى 
االســتزراع، وتشــجيع، حســب االقتضــاء، إنتــاج الســالالت المهــددة باالنقــراض والســالالت 
ــة، ويشــمل ذلــك إجــراء األبحــاث  ــاء المائي ــة األحي ــة التــي يمكــن أن تدخــل فــي تربي المتوطن

الالزمــة فــي هــذا المجــال؛

الترويــج ألنظمــة تربيــة األحيــاء المائيــة، حســب االقتضــاء، لقدرتهــا علــى توفيــر الموئــل . 5
والملجــأ لــكل مــن التنــوع البيولوجــي البــري والبحــري؛

تنــاول مخاطــر مقاومــة مضــادات الميكروبــات وأثــر األدويــة البيطريــة والمــواد الكيميائيــة . 6
األخــرى الموجــودة فــي البيئــة المرتبطــة بتربيــة األحيــاء المائيــة؛

تطويــر أســاليب ومعامــالت لتقييــم خدمــات النظــام اإليكولوجــي التــي تقدمــه تربيــة األحيــاء . 7
المائية؛

حمايــة وتطويــر ســبل العيــش القائمــة علــى تربيــة األحيــاء المائيــة وتعزيــز العمــل الالئــق      هـ( 
االجتماعيــة بالمســئولية  تتحلــى  التــي  والمؤسســات 

هنــاك إقــرار باإلســهامات اإليجابيــة لتربيــة األحيــاء المائيــة فــي التنميــة المســتدامة، وينبغــي أن يتمكــن    
الجميــع مــن الوصــول إلــى الفوائــد االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة والثقافيــة، ومنهــم المجتمعــات 
المحليــة، وأال تتحقــق هــذه الفوائــد ســعياً إلــى تحقيــق أهــداف اإلنتــاج والكفــاءة االقتصاديــة فحســب. 
ولكــن، إذا كانــت تربيــة األحيــاء المائيــة ســيئة التنظيــم أو اإلدارة أو التخطيــط، فقــد تــؤدي إلــى تفاقــم 
أوجــه انعــدام المســاواة التاريخيــة وتجلــب آثــاراً ســلبية. تقــّوض اإلتاحــة التمييزيــة للمــوارد والخدمــات 
)مثــل األراضــي والبــذور والميــاه والمجــال البحــري واالئتمــان والتمويــل( تطويــر ســبل العيــش القائمــة 
علــى تربيــة األحيــاء المائيــة. يزيــد احتمــال تعــرض النســاء والمزارعيــن علــى نطــاق ضيــق للحرمــان مــع 
تطــور مؤسســات تربيــة األحيــاء المائيــة وتوســيع نطاقهــا، نظــراً النخفــاض إتاحــة ملكية األصــول مثل 
ــات  ــن والتكنولوجي ــان والتأمي ــويقية، واالئتم ــول التس ــة واألص ــاج والمعالج ــتزراع واإلنت ــع االس مواق
وبنــاء القــدرات. وباإلضافــة إلــى ذلــك، وكمــا هــو الحــال بالنســبة لجميــع قطاعــات الزراعــة )ومــا 

وراءهــا(، هنــاك نطــاق لتحســين ظــروف العمــل الالئــق فــي قطــاع تربيــة األحيــاء المائيــة.

يمكن ألصحاب المصلحة دعم هذه األولوية االستراتيجية من خالل ما يلي:   

دعــم تشــكيل منظمــات لتربيــة األحيــاء المائيــة ومشــاركتها، ومنهــا المنظمــات التــي تمثــل . 1
ــع  ــى جمي ــة، وعل ــاء المائي ــة األحي ــة لتربي ــلة القيم ــل سلس ــع مراح ــر جمي ــرأة، عب ــح الم مصال

ــاء المائيــة؛ مســتويات تربيــة األحي

حمايــة ســبل العيــش الريفيــة وتحســينها مــن خــالل تصميــم وإتاحــة أنظمــة الحمايــة . 2
الحكومــات؛ ِقبــل  مــن  والمســتدامة  المدعومــة  االجتماعيــة 

االلتــزام، طبقــاً للســياق القانونــي الوطنــي أو لحالــة التصديــق، بالصكــوك الدوليــة ذات الصلــة . 3
المتعلقــة بالحمايــة االجتماعيــة والعمــل الالئــق، مثــل المبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة العمــل 
الدوليــة، وإعــالن األمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب األصليــة، واتفاقية حقــوق الطفل 
ــة  ــان، واتفاقي ــوق اإلنس ــي لحق ــدة العالم ــم المتح ــالن األم ــا، وإع ــس أباب ــل أدي ــة عم وخط
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، والنصــوص ذات الصلــة بالنــوع االجتماعــي 
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5 )المســاواة  2030 وتشــمل هــدف التنميــة المســتدامة رقــم  مــن جــدول أعمــال عــام 
ــادي(،  ــو االقتص ــق والنم ــل الالئ ــم 8 )العم ــتدامة رق ــة المس ــدف التنمي ــين(، وه ــن الجنس بي
وهــدف التنميــة المســتدامة رقــم 10 )الحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة( والمبــادئ التوجيهيــة 
الطوعيــة بشــأن الحوكمــة المســئولة لملكيــة األراضــي ومصايــد األســماك والغابــات فــي 

ســياق األمــن الغذائــي الوطنــي؛

العمــل مــع القطــاع الخــاص وجهــات االعتمــاد مــن أجــل تعزيــز وترســيخ المعاملــة المنصفة . 4
لعمــال تربيــة األحيــاء المائية؛

تطوير فرص لتدريب الشباب؛. 5

تحســين سالســل القيمــة القائمــة وتحســين قابليــة التتبــع والمنافســة الســوقية، مــن . 6
ــرى؛ ــور أخ ــن أم ــن بي ــة، م ــة والتنظيمي ــكارات الرقمي ــتخدام االبت ــالل اس خ

كفالــة التوزيــع المتســاوي للفوائــد علــى المنتجيــن والعمــال، ويشــمل ذلــك التغلــب علــى . 7
ــز  ــالل تعزي ــن خ ــاع م ــي القط ــبة ف ــل المناس ــروف العم ــة ظ ــة ورعاي ــارة الدولي ــق التج عوائ
الحــوار المســتمر داخــل الصناعــة والحكومــة وتنظيــم الفئــات الضعيفــة فــي جمعيــات 

وتشــاركيات واتحــادات؛

ــات . 8 ــول للمعلوم ــن الوص ــاء م ــباب والنس ــن الش ــر وتمكي ــف والحض ــن الري ــوة بي ــد الفج س
والتكنولوجيــات واألســواق، مــع اتبــاع منهــج تحويلــي مــن ناحيــة النــوع االجتماعــي تجــاه 

االبتــكارات؛

التتبــع عبــر سلســلة اإلمــداد فــي أنظمــة اإلنتــاج . 9 تيســير تدفــق المعلومــات وإمكانيــة 
رأســياً؛ المتكاملــة 

إنشــاء برامــج لبنــاء القــدرات تهــدف إلــى تحقــق االحترافيــة والتنظيــم )الذاتــي( للصناعــة . 10
ــة  ــي الحكوم ــك موظف ــي ذل ــا ف ــتويات، بم ــع المس ــى جمي ــة وعل ــلة القيم ــدار سلس ــى م عل
ــة  ــات العلمي ــل المعلوم ــدث وأفض ــى أح ــتند إل ــرارات تس ــاذ ق ــن اتخ ــن م ــن للتمك المحتاجي

ــة؛ المتاح

 وضــع أطــر قانونيــة مخصصــة للخصائــص المحــددة لقطــاع تربيــة األحيــاء المائيــة والجهــات . 11
الفاعلــة فيــه، ومنهــا النســاء وغيرهــن مــن الفئــات الضعيفــة طبقــاً للظــروف الوطنيــة؛

تطويــر أعمــال تجاريــة ترفيهيــة قائمــة علــى تربيــة األحيــاء المائيــة )مثــل مصايــد األســماك . 12
الترفيهيــة أو الســياحة الترفيهيــة( لتوليــد فــرص دخــل إضافيــة للمزارعيــن وتحســين ســبل 

العيــش؛

ــة . 13 ــى قائم ــوع عل ــن أن تض ــي يمك ــة الت ــاء المائي ــة األحي ــة تربي ــة أنظم ــد وحماي ــراع بتحدي اإلس
‘نظــم التــراث الزراعــي ذات األهميــة العالميــة‘ حتــى يمكــن إعــادة تنشــيط أنمــاط تربيــة 

ــة التقليديــة القيمــة؛ األحيــاء المائي

كفالة تمكين المرأة من خالل تحسين قدرة المرأة الكاملة على الوصول إلى الفرص من   و( 
ــي ــوع االجتماع ــبة للن ــة بالنس ــات تحويلي ــالل سياس خ

انطبقــت العوامــل النظاميــة التــي أدت إلــى إضعــاف النســاء فــي الهيــاكل االقتصاديــة واالجتماعيــة   
علــى تنميــة تربيــة األحيــاء المائيــة. ولــم تســتفد النســاء علــى قــدم المســاواة نظــراً ألن فرصهــن فــي 
ــب  ــة بحس ــات المصنف ــص البيان ــا نق ــن بينه ــب م ــل جوان ــدة بفع ــف مقي ــة والوظائ ــال التجاري األعم
الجنــس لالســتخدام فــي التخطيــط والرصــد، وسياســات تربيــة األحيــاء المائيــة التــي ال تميــز بيــن 
ــة. تضــرب أســباب تجاهــل منظــور النــوع االجتماعــي  احتياجــات النســاء والرجــال المختلفــة فــي التنمي
بجذورهــا، فــي الغالــب، فــي سياســات وأبحــاث التنميــة غيــر المراعيــة للنــوع االجتماعــي؛ والتشــريعات 
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ــن  ــرار. وم ــع الق ــى صن ــول إل ــى الوص ــاء عل ــدرة النس ــدم ق ــي ع ــة؛ وف ــلوكيات التمييزي ــد والس والتقالي
األمــور ذات األهميــة البالغــة مــدى تمتــع األشــخاص الريفييــن، وبخاصــة صغــار المزارعيــن األســريين 
ــارف  ــة المع ــال وإتاح ــوق العم ــان وحق ــوق اإلنس ــف بحق ــن ومنص ــو آم ــى نح ــاء، عل ــباب والنس والش
ــاه،  ــي والمي ــا األراض ــوارد، ومنه ــواق والم ــية واألس ــات األساس ــة والخدم ــخصي والصح ــن الش واألم
والســيطرة علــى ســبل معيشــتهم مــن خــالل فــرص األعمــال التجاريــة والعمــل الالئقــة، وإتاحــة 
الطعــام المغــذي والمتنــوع. وهنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن المعلومــات عــن مشــاركة النســاء الحاليــة 
فــي تربيــة األحيــاء المائيــة، ومــا الــذي يجعــل النســاء يفقــدن )أو يحتفظــن( بالســيطرة علــى أنشــطتهن 
طبقــاً لنطــاق مؤسســة تربيــة األحيــاء المائيــة وشــدتها وقيمتهــا. وتقــع مســئولية التغلــب علــى 
ــة  ــر تربي ــل تطوي ــة وجع ــاء المائي ــة األحي ــي تربي ــاء ف ــن النس ــي وتمكي ــوع االجتماع ــور الن ــل منظ تجاه

ــاع. ــن للقط ــع المنتمي ــق الجمي ــى عات ــواًل عل ــدث تح ــة يح ــاء المائي األحي

يمكن ألصحاب المصلحة دعم هذه األولوية االستراتيجية من خالل ما يلي:   

 مراجعــة وتعزيــز التعديــالت القانونيــة الوطنيــة مــن أجــل إزالــة التمييــز علــى أســاس النــوع . 1
االجتماعــي وغيــره مــن أشــكال التمييــز، واتخــاذ إجــراءات بشــأنه، فــي القوانيــن واللوائــح التــي 
ــدرة  ــن ق ــر، وتأمي ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش ــواء بش ــة س ــاء المائي ــة األحي ــة تربي ــكل تنمي تش
الفئــات المهمشــة اجتماعيــاً علــى الوصــول إلــى المــوارد األساســية لتربيــة األحيــاء المائيــة؛

ــة . 2 ــات المصادق ــات وممارس ــع سياس ــن جمي ــي ضم ــوع االجتماع ــات الن ــاة غاي ــم مراع تعمي
واالعتمــاد والعمالــة الخاصــة بتربيــة األحيــاء المائيــة، وكذلــك فــي وضــع مجموعــات األدوات 
واإلرشــادات الخاصــة بتربيــة األحيــاء المائيــة. يحتــاج ممارســو تربيــة األحيــاء المائيــة إلــى 
ــدم  ــاس التق ــرات لقي ــي ومؤش ــوع االجتماع ــارات الن ــي العتب ــط المراع ــة للتخطي أدوات فني

ــل؛ ــب والتواص ــى التدري وإل

تمويــل األبحــاث التــي توّثــق وتحلــل أســباب عــدم المســاواة بيــن الجنســين مــن أجــل . 3
تحويليــة؛ حلــول  وتطويــر  النظاميــة  الجنســين  بيــن  المســاواة  عــدم  أوجــه  مقاومــة 

ــا . 4 ــتويات، ومنه ــع المس ــى جمي ــا، عل ــآت عليه ــاوية، والمكاف ــرص المتس ــور الف ــادة ظه  زي
ــز  ــاع، وتعزي ــي القط ــا ف ــرأة وتمكينه ــاركة الم ــل مش ــن أج ــرار م ــع الق ــادة وصن ــرص القي ف

ــين؛ ــن الجنس ــات بي ــول العالق ــن أن تح ــي يمك ــة الت ــاء المائي ــة األحي ــكارات تربي ابت

 تعزيــز الفــرص المتســاوية والمســاواة الفعليــة فــي سلســلة قيمــة تربيــة األحيــاء المائيــة . 5
ــة فــي التوظيــف  ــدارك المســاوئ والتصــدي ال لوصمــة العــار والصــور النمطي مــن خــالل ت
ــة  ــا إزال ــرق منه ــوارق بط ــتيعاب الف ــاءة، واس ــز واإلس ــاً للتميي ــدي أيض ــا التص ــب، وإنم فحس

ــاج؛ ــول دون اإلدم ــي تح ــة الت ــق الهيكلي العوائ

زيــادة فهــم األبعــاد االجتماعيــة لتربيــة األحيــاء المائيــة علــى نحــو منصــف ومســتدام، بمــا فــي . 6
ذلــك الحاجــة لمنــح مزيــد  مــن االهتمــام بالنســاء وأدوارهــن، وتحــدي الوضــع الســائد حســب 

االقتضاء.

تعزيز الفرص للشابات والشّباب ز( 
ال تمثــل تربيــة األحيــاء المائيــة دائمــاً االختيــار األول فــي ســبل العيــش للشــباب، وذلــك نتيجــة لعوامــل   
إلــى المجــال  سياســية واقتصاديــة وفنيــة واجتماعيــة، ونتيجــة لمحدوديــة القــدرة علــى الوصــول 
والميــاه والخدمــات الماليــة واألســواق ومحدوديــة المشــاركة فــي حــوارات السياســات بشــأن القضايــا 
التــي تؤثــر علــى الشــباب، وعــدم كفايــة إتاحــة المعــارف والمعلومــات والتعليــم. تعتبــر معرفتنــا بكيفيــة 
ــا  ــاركة فيه ــة والمش ــاء المائي ــة األحي ــى تربي ــام إل ــباب لالنضم ــس الش ــى تحم ــق عل ــذه العوائ ــر ه تأثي
ــر مكتملــة. كمــا يواجــه الشــباب الهيمنــة شــبه الكاملــة مــن الشــيوخ، وتعــد قــدرة الشــابات علــى  غي

ــباب. ــن الش ــر م ــاً للحظ ــر تعرض ــوارد أكث ــة والم ــرص التعليمي ــول للف الوص
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يمكن ألصحاب المصلحة دعم هذه األولوية االستراتيجية من خالل ما يلي:   

ــج . 1 ــن المناه ــا ضم ــة، وإدراجه ــاء المائي ــة األحي ــال تربي ــي مج ــم ف ــب وتعلي ــج تدري ــع برام وض
الدراســية؛

بنــاء نهــج يركــز علــى الشــباب إلشــراك الشــابات والشــباب مــن خــالل إنشــاء فــرص جذابــة . 2
للتوظيــف والدخــل، واســتغالل قدرتهــم علــى االبتــكار وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصاالت، 

والمهــارات االفتراضيــة والمكانيــة ودعــم بنــاء المعــارف والمهــارات؛

علــى . 3 واالجتماعيــة  والسياســية  االقتصاديــة  التحــوالت  أثــر  لفهــم  األبحــاث  تمويــل 
المســتويات مــن العالمــي وحتــى المحلــي علــى مشــاركة الشــباب فــي تربيــة األحيــاء المائيــة 
وتطويــر حلــول لتحفيــز وإشــراك الشــباب والشــابات علــى المشــاركة فــي قطــاع تربيــة 

األحيــاء المائيــة؛

تعزيــز السياســات التــي تســتهدف صراحــًة اآلثــار الواقعة على مشــاركة الشــباب والشــابات، . 4
اســتناداً إلــى فهــم التنــوع بيــن الشــباب وفهــم احتياجاتهم؛

وضع برامج تعليمية ومناهج دراسية ذات صلة بتربية األحياء المائية المستدامة؛. 5

ــا . 6 ــتدام، بم ــف ومس ــو منص ــى نح ــة عل ــاء المائي ــة األحي ــة لتربي ــاد االجتماعي ــم األبع ــادة فه  زي
فــي ذلــك الحاجــة لمنــح مزيــد  مــن االهتمــام ألوضــاع الشــباب وأدوارهــم، وتحــدي الوضــع 

ــاء. ــب االقتض ــائد حس الس

تعزيز مشاركة الشعوب األصلية في تربية األحياء المائية ح( 
توفــر تربيــة األحيــاء المائيــة المســتدامة غــذاًء صحيــاً ومغذيــاً ومناســباً مــن الناحيــة الثقافيــة ويمكــن   
ــعوب  ــن للش ــة. ويمك ــعوب األصلي ــبة للش ــة بالنس ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــة للتنمي ــل فرص أن تمث
المائيــة  إذا رغبــت فــي ذلــك، مــن اإلتاحــة المنصفــة لمــوارد تربيــة األحيــاء  األصليــة أن تســتفيد، 
وسلســلة القيمــة والمشــاركة المتســاوية والتمثيــل فــي عمليــات صنــع السياســات المرتبطــة بتنميــة 

ــة. ــاء المائي ــة األحي تربي

يمكن ألصحاب المصلحة دعم هذه األولوية االستراتيجية من خالل ما يلي:   

االلتــزام، طبقــاً للســياق القانونــي الوطنــي أو لحالــة التصديــق، بالصكــوك الدوليــة ذات الصلــة . 1
بالشــعوب األصليــة ومنهــا إعــالن األمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب األصليــة؛

 كفالــة التمثيــل المنصــف والمشــاركة الفعالــة للشــعوب األصليــة فــي عمليــات التخطيــط . 2
والتشــاور وصنــع القــرار؛

 التعــاون مــن أجــل التعــرف علــى الطــرق التــي يمكــن أن تســهم بهــا تربيــة األحيــاء المائيــة . 3
فــي تغذيــة الشــعوب األصليــة وتنميتهــا، مــن خــالل جــع وتعزيــز األدلــة والمعلومــات 
ــم؛ ــم لمصيره ــي تقريره ــهامها ف ــار إس ــى إظه ــاعد عل ــراءات تس ــع إج ــات ووض واإلحصائي

ــطة . 4 ــر أنش ــل تطوي ــن أج ــتنيرة م ــبقة المس ــرة المس ــة الح ــى الموافق ــول عل ــعي للحص الس
تربيــة األحيــاء المائيــة مــع الشــعوب األصليــة، ومنــع تطويــر األنــواع غيــر المناســبة مــن تربيــة 

األحيــاء المائيــة التــي قــد تؤثــر عليهــم تأثيــراً ســلبياً؛
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 وضــع مبــادئ توجيهيــة، بالتعــاون مــع الشــعوب اأًلصليــة ومــع أخــذ معارفهــم وتقاليدهــم . 5
ــة  ــة أنظم ــى تنمي ــدف إل ــي ته ــة الت ــات العام ــع السياس ــير وض ــل تيس ــن أج ــار، م ــي االعتب ف

اإلنتــاج الخاصــة بتربيــة األحيــاء المائيــة بواســطة الشــعوب األصليــة؛

 تعزيــز تبــادل المعلومــات والخبــرات بيــن البلــدان دعمــاً للشــعوب األصليــة المشــاركة فــي . 6
تربيــة األحيــاء المائيــة؛

ــا الرئيســية، اســتناداً إلــى األنظمــة الغذائيــة والمعرفيــة للشــعوب األصليــة، . 7  تحديــد القضاي
التــي تدعــم تطويــر تربيــة األحيــاء المائيــة ضمــن األنظمــة الغذائيــة للشــعوب األصليــة، 
والجمــع مــا بيــن المعــارف التقليديــة للشــعوب األصليــة واالبتــكار، وتطويــر أطــر تشــاركية 
للنهــوض بمشــاركتهم فــي تربيــة األحيــاء المائيــة، ووضــع سياســات واســتراتيجيات تهــدف 
إلــى تحســين التغذيــة والصحــة، وتطويــر أنظمــة مناســبة ثقافيــاً لتربيــة األحيــاء المائيــة مــن 
خــالل التفاعــل بيــن الثقافــات بنــاًء علــى احتــرام مبــدأ الموافقــة الحــرة المســبقة المســتنيرة 

وحيثمــا يوجــد طلــب؛

زيــادة فهــم األبعــاد االجتماعيــة لتربيــة األحيــاء المائيــة علــى نحــو منصــف ومســتدام، بمــا فــي . 8
ــدي  ــم، وتح ــة وأدواره ــعوب األصلي ــاع الش ــام ألوض ــن االهتم ــد  م ــح مزي ــة لمن ــك الحاج ذل

الوضــع الســائد حســب االقتضــاء.

ط( االستعداد آلثار األزمات العالمية، مع إمكانية التخفيف منها، مثل تغير المناخ وفقدان 
  التنوع البيولوجي والتلوث والجائحات

أدت األزمــات العالميــة، مثــل تغيــر المنــاخ وجائحــة فيــروس كوفيــد19-، إلــى تعطيــل سالســل اإلمــداد   
واألســواق، وســببت معانــاًة إنســانية ووفيــات فــي شــتى أنحــاء العالــم. يجــري حاليــاً تعديــل سالســل 
اإلمــدادات واألســواق اســتجابًة للجائحــة، ويعتقــد خبــراء العالــم أن الســنوات العشــر القادمــة ســتكون 
حاســمة فــي التعامــل مــع آثــار أزمــة المنــاخ لتجنــب إحــداث أضــرار بيئيــة ال يمكــن التعافــي منهــا. يمكــن 
لتربيــة األحيــاء المائيــة، نظــرا لتنــوع أنظمــة مزارعهــا وســالالتها وبيئاتهــا، أن تتكيــف مــع قــوى الســوق، 
ــار أزمــة  ــر لــيك تحقــق ‘بصمــة كربــون‘ أقــل ممــا يمكــن أن يقلــل أو يخفــف مــن آث ولديهــا فــرص أكب
ــى  ــدرة عل ــر ق ــح أكث ــى أن يصب ــه عل ــذاء بأكمل ــداد بالغ ــام اإلم ــاعد نظ ــن أن تس ــة، ويمك ــاخ العالمي المن

الصمــود فــي مواجهــة اآلثــار األخــرى مثــل الكــوارث الطبيعيــة والنزاعــات البشــرية.

يمكن ألصحاب المصلحة دعم هذه األولوية االستراتيجية من خالل ما يلي:   

ــر . 1 ــار تغي ــاخ أو القــادرة علــى مواجهــة آث ــة الصديقــة للمن ــاء المائي ــة األحي رعايــة أســاليب تربي
المنــاخ، والتوســع فيهــا، باســتخدام أســاليب التخطيــط واإلدارة المناســبة مــن أجــل فهــم 
المجــاالت والكيفيــة التــي يمكــن لتربيــة األحيــاء المائيــة أن تواجــه فيهــا تغيــر المنــاخ وغيــره 

مــن اآلثــار الخارجيــة علــى النظــام الغذائــي الزراعــي؛

اتخــاذ إجــراءات لالســتعداد لــكل مــن اآلثــار الحاليــة لتغيــر المنــاخ واآلثــار المتوقعــة فــي . 2
المســتقبل والتكيــف معهــا؛

تحســين و/أو تطويــر أنظمــة الرصــد البيئــي مــن أجــل تعزيــز قــدرة تربيــة األحيــاء المائيــة علــى . 3
الصمــود وتحســين اإلنــذار المبكــر؛

تنفيــذ اســتراتيجيات الحــد مــن المخاطــر، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل التخطيــط االحتــرازي . 4
لموجــات الجفــاف أو الفيضانــات أو تفشــي اآلفــات، واعتمــاد أنظمــة إنتــاج أكثــر تنوعــاً وقــدرة 

ــة؛ ــان فعال ــبكات أم ــة بش ــود ومرتبط ــى الصم عل
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ــاً تالئــم الظــروف البيئيــة المتغيــرة التــي يســببها تغيــر المنــاخ، . 5 تطويــر أنــواع مســتزرعة مائي
أنظمــة  وتعزيــز  االســتزراع،  ممارســات  وتحســين  المائيــة،  األحيــاء  تربيــة  إنتــاج  وتنويــع 

االســتزراع المتكاملــة وتحســين قــدرات المزارعيــن علــى االســتجابة لمخاطــر المنــاخ؛

اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن الســالالت وتقنيــات اإلنتــاج، حيثمــا كانــت الخيــارات متاحــة، . 6
تــؤدي إلــى تقليــل بصمــة الكربــون والبصمــة البيئيــة بالمقارنــة بالســالالت األرضيــة؛

ــل . 7 ــن أج ــئولة م ــورة مس ــتدامة بص ــة والمس ــة والحديث ــة التقليدي ــات الجيني ــتخدام التقني  اس
ــا  ــا أو يمكنه ــف معه ــى التكي ــادرة عل ــاخ أو ق ــر المن ــار تغي ــاوم آث ــتزرعة تق ــواع مس ــاء أن إنش
تقليلهــا، علــى ســبيل المثــال القــدرة علــى تحمــل الحمضيــة والملوحــة والتغيرات فــي درجات 
الحــرارة وســقوط المطــر مــن خــالل أمــور مــن بينهــا تحســين كفــاءة التحويــل والســماحيات 

البيئيــة األوســع؛

ــض وتغيــر درجــات الحــرارة . 8 تحديــد نقــاط ضعــف القطــاع تجــاه آثــار تغيــر المنــاخ )مثــل، التحمُّ
ــة،  ــكل منطق ــبة ل ــددة بالنس ــرى المح ــة األخ ــار الخارجي ــية( واآلث ــة القاس ــداث المناخي واألح

ــر المنــاخ؛ ووضــع اســتراتيجيات للتأهــب للكــوارث ولتخفيــف المخاطــر وللتكيــف مــع تغي

ــة . 9 ــف المرتفع ــاالت التل ــق ذات احتم ــن المناط ــداً ع ــة بعي ــاء المائي ــة األحي ــق تربي ــع مراف وض
ــونامي؛ ــاف والتس ــات والجف ــل الفيضان ــة؛ مث ــل الخارجي ــن العوام م

دعــم وتعزيــز تطويــر صــور أكثــر صداقــة للمنــاخ وأكثــر قــدرة علــى الصمــود مــن تربيــة األحيــاء . 10
المائيــة والتوســع فيها؛

إدراك أن المنــاخ العالمــي المتغيــر يمكــن أن يخلــق فرصــاً جديــدة لتربيــة األحيــاء المائيــة نتيجــة . 11
تنــوع األنــواع المســتزرعة وأنظمــة االســتزراع المتاحــة للمزارعيــن وتعزيــز هــذه الفــرص 

بشــكل اســتباقي؛

دمــج االبتــكارات الواقيــة مــن العوامــل المناخيــة والتــي تزيــد مــن قــدرة القطــاع علــى التكيف . 12
والصمــود، ومنهــا االبتــكارات فــي المؤسســات وخفــض االنبعاثــات وأنظمــة الطاقــة 
ــد  ــاح أو تولي ــات الري ــن توربين ــع أماك ــة م ــاء المائي ــة األحي ــن تربي ــع أماك ــل وض ــددة مث المتج
الطاقــة الفولطاضوئيــة أو اســتخدام أنظمــة التدفئــة والتبريــد ومضخــات الميــاه التــي تعمــل 

بالطاقــة المتجــددة؛

فهــم تحليــل المخاطــر وتطبيقــه علــى التخطيــط لتربيــة األحيــاء المائيــة وإدارتهــا )مســببات . 13
والمناخيــة  والبيئيــة  الجينيــة  والمخاطــر  البشــرية،  والصحــة  الغــذاء  وســالمة  األمــراض، 

واإليكولوجيــة ]اآلفــات واألنــواع االجتياحيــة[ والماليــة واالجتماعيــة(.

ي(  تعزيز جمع البيانات والمعلومات وتحليلها لرصد التقدم المحرز في تربية األحياء المائية 
  وإسهاماتها

يــؤدي تجميــع بيــان دقيقــة وذات صلــة فــي الوقــت المناســب إلــى تيســير الرصــد والمقارنــات وتحليالت   
ــو  ــى نح ــة عل ــاء المائي ــة األحي ــة تربي ــية لتنمي ــور أساس ــي أم ــائدة وه ــات الس ــم واالتجاه ــع القائ الوض
مســئول ولالســتفادة المســتدامة مــن المــوارد التــي تتطلبهــا. يــؤدي التقييــم الدقيــق ألوضــاع تربيــة 
ــة  ــي صياغ ــة ف ــة ذوي الصل ــاب المصلح ــات وأصح ــم الحكوم ــى دع ــا إل ــدى تقدمه ــة وم ــاء المائي األحي
ــي  ــة ف ــاء المائي ــة األحي ــهامات تربي ــد إس ــي رص ــتنارًة، وف ــر اس ــط أكث ــتراتيجيات وخط ــات واس سياس

ــأنها. ــر بش ــداد التقاري ــر، وإع ــدة الفق ــن ح ــف م ــي والتخفي ــن الغذائ ــة واألم ــة االقتصادي التنمي
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يمكن ألصحاب المصلحة دعم هذه األولوية االستراتيجية من خالل ما يلي:   

تحســين أنظمــة جمــع البيانــات والمعلومــات عــن تربيــة األحيــاء المائيــة مــع عــدم االهتمــام . 1
ــلة  ــر سلس ــر عب ــر المباش ــر وغي ــف المباش ــاً بالتوظي ــام أيض ــا االهتم ــب وإنم ــاج فحس باإلنت

ــة؛ ــرات االقتصادي ــي وبالمؤش ــرات األداء البيئ ــة، وبمؤش القيم

اعتمــاد طــرق لتقييــم تربيــة األحيــاء المائيــة وسالســل اإلمداد/القيمــة بحيــث تتضمــن نوعية . 2
اإلنتــاج )مــن ناحيــة التغذيــة والســالمة( باإلضافــة إلــى الكــم، مــع اســتخدام مؤشــرات متفــق 

عليهــا دوليــاً للغــذاء وأمــن التغذيــة ونواتــج الصحــة واآلثــار البيئيــة؛

 تشــجيع رصــد وتقييــم التقــدم الــذي يحرزه القطاع، ويشــمل الغايات والمؤشــرات المتســقة . 3
مــع ‘إطــار المتابعــة واالســتعراض‘ لجــدول أعمــال عــام 2030، دعمــاً لرصــد مســاهمات 
تربيــة األحيــاء المائيــة المســتدامة فــي أهــداف التنميــة المســتدامة، وإعــداد التقاريــر بشــأنها.

اإللــزام بجمــع وتوزيــع البيانــات المصنفــة علــى أســاس الجنــس وغيرهــا مــن البيانــات ذات . 4
الصلــة بالمســاواة بيــن الجنســين فــي كل واليــة قانونيــة واســتخدام هــذه البيانــات بشــكل 

منهجــي فــي التخطيــط لتربيــة األحيــاء المائيــة وتنميتهــا؛

إنشــاء وتعهــد أنظمــة معلومــات لتربيــة األحيــاء المائيــة تتســم باالنفتــاح والشــفافية، . 5
وتحســين جمــع بيانــات تربيــة األحيــاء المائيــة وتحليلهــا، بمــا فــي ذلــك البيانــات واإلحصــاءات 
المصنفــة بحســب الجنــس إلعــداد التقاريــر عــن التقــدم المحــرز وعــن إســهام القطــاع فــي 

ــتدامة. ــة المس ــداف التنمي أه

ــيد . 6 ــد الرش ــأن الصي ــلوك بش ــة الس ــتقصائية لمدون ــة االس ــدى الدراس ــفافية وم ــز ش  تعزي
ــة  ــاء المائي ــة األحي ــي تربي ــرز ف ــدم المح ــأن التق ــر بش ــداد التقاري ــن، وإع ــرى كل عامي ــي تج الت
األســماك،  بمصايــد  المعنيــة  والزراعــة  األغذيــة  منظمــة  لجنــة  خــالل  مــن  المســتدامة 

ولجانهــا الفرعيــة المعنيــة بتربيــة األحيــاء المائيــة وتجــارة األســماك.

قــام بوضــع إعــالن شــنغهاي وهــذه الدعــوة إلــى العمــل المصاحبــة لــه واعتمادهمــا   25
20 عامــاً مــن  المشــاركون فــي المؤتمــر العالمــي المعنــي بتربيــة األحيــاء المائيــة بعــد 

األلفيــة.
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