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المؤتمر اإلقلیمي بشأن "بناء مستقبل مستدام لمصاید الصید التقلیدي في  نتائج
 "منطقة البحر األبیض المتوسط والبحر األسود

 الجزائر –الجزائر العاصمة  -2016مارس/آذار  7-9
 الدیباجة

اإلقلیمي بشأن "بناء مستقبل مستدام لمصاید الص�ید التقلی�دي ف�ي منطق�ة البح�ر األب�یض شھد المؤتمر 
الجزائر العاصمة، الجزائر) حضورا قویا ألكثر م�ن  ،2016مارس/آذار  9-7المتوسط والبحر األسود" (

اك مشارك، من واضعي السیاسات والعلماء، والمھنیین وممثلي الصیادین والعاملین ف�ي قط�اع األس�م 200
ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غیر الحكومی�ة، ومؤسس�ات البح�وث والمنظم�ات الدولی�ة وغیرھ�ا. 
ونظّم المؤتمر كل من الھیئة العامة لمصاید أسماك البحر األبیض المتوسط (الھیئة العامة)، وإدارة مصاید 

حدة (الفاو)، بما في ذل�ك المش�اریع األسماك وتربیة األحیاء المائیة في منظمة االغذیة والزراعة لألمم المت
اإلقلیمی��ة الت��ي تنف��ذھا ف��ي منطق��ة البح��ر األب��یض المتوس��ط، بالتع��اون م��ع وزارة الفالح��ة والتنمی��ة الریفی��ة 
والص��ید البح��ري ف��ي الجزائ��ر، وبالش��راكة م��ع المرك��ز ال��دولي للدراس��ات الزراعی��ة المتقدم��ة ف��ي البح��ر 

ینة باري وشبكة المناطق المحمیة في منطقة البحر األب�یض الذي یقع في مد) CIHEAM( األبیض المتوسط
 .والصندوق العالمي لحمایة الطبیعة) MedPAN( المتوسط
، بمناسبة الندوة اإلقلیمیة األولى بشأن مصاید األسماك الصغیرة النطاق المستدامة ف�ي البح�ر 2013وفي عام 

)، ُس��لّطت األض��واء عل��ى ة، مالط��2013ن��وفمبر/ تش��رین الث��اني  30-27األب��یض المتوس��ط والبح��ر األس��ود (
التحدیات والفرص الرئیسیة لتحقیق التنمیة المستدامة ف�ي قط�اع مص�اید األس�ماك الص�غیرة النط�اق ف�ي ھ�ذه 
المنطق��ة. واس��تمرت ھ��ذه القض��ایا، من��ذ ذل��ك الح��ین، ف��ي اكتس��اب أھمی��ة ف��ي المناقش��ات بش��أن إدارة مص��اید 

 .النطاق ضمن سیاق مبادرة النمو األزرق في البحر األبیض المتوسط والبحر األسوداألسماك الصغیرة 
، بغیة االس�تفادة م�ن ةوُصّمم ھذا المؤتمر اإلقلیمي لیكون استجابة عملیة لنتائج الندوة التي ُعقدت في مالط

قبلیة لھ��ذا ال��زخم الموج��ود فع��الً م��ن أج��ل تق��دیم اس��تراتیجیة ملموس��ة بخص��وص التنمی��ة المس��تدامة المس��ت
القطاع. وأُجریت دراسات حالة ملموسة في ھ�ذا الص�دد، األم�ر ال�ذي أت�اح مواص�لة استكش�اف المواض�یع 
الرئیسیة المحددة خالل الندوة. وقُّدمت نتائج ھذه الدراسات في شكل سعى عن قصد إلى تعزیز المناقش�ات 

 طاع والفرص المتاحة لھ فھماً أفضل.والتعبیر عن اآلراء وتبادل الخبرات من أجل  فھم أولویات ھذا الق
وال شّك أّن مصاید األسماك الص�غیرة النط�اق ف�ي منطق�ة البح�ر األب�یض المتوس�ط والبح�ر األس�ود ت�ؤدي 

في المائة م�ن أس�طول الص�ید  80فھي تُشكل أكثر من  .دوراً ھاماً على المستویین االجتماعي واالقتصادي
في المائة من إجمالي  الید العاملة  ف�ي أنش�طة الص�ید عل�ى ظھ�ر الس�فن وتمث�ل  60ال یقّل عن  وتوظف ما

في المائة تقریباً من مجموع قیم�ة الَمص�ید الُمف�رغ المت�أتي م�ن المص�اید الطبیعی�ة ف�ي المنطق�ة. وتمث�ل  25
خ�الل مصاید األسماك الصغیرة النطاق، في أفضل حاالتھ�ا، مث�االً عل�ى االس�تخدام المس�تدام للم�وارد م�ن 

استغالل الموارد البحریة الحیّة بطریقة تقلل  من التدھور البیئي وتؤدي في الوقت ذاتھ إلى تعظ�یم المن�افع 
االقتصادیة واالجتماعیة. إال أنھ ال بد م�ن تض�افر الجھ�ود لض�مان أن أفض�ل الممارس�ات تص�بح ممارس�ة 

 متبعة.
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التنمی�ة المس�تدامة ف�ي قط�اع مص�اید األس�ماك  واعترافاً بھذه الحاجة إلى اتخاذ إجراءات متضافرة لتحقی�ق
الفالحة والتنمیة الریفیة والصید البحري في الجزائر باستضافة الم�ؤتمر  وزارة تالصغیرة النطاق، تكرم

اإلقلیمي بھدف حشد الجھ�ود الم�ذكورة. ویتماش�ى ھ�ذا الح�دث تمام�ا م�ع اس�تراتیجیة "تنمی�ة ش�عب الص�ید 
، الذي أطلقتھ الجزائ�ر م�ؤخرا إث�ر عملی�ة تش�اوریة عل�ى )AQUAPECHE( 2020البحري وتربیة المائیات  

الصعید الوطني مع جمیع أصحاب المصلحة وبدعم من برن�امج األم�م المتح�دة اإلنم�ائي ومنظم�ة األغذی�ة 
والزراعة. وإذ تتماشى ھ�ذه االس�تراتیجیة م�ع مب�ادئ النم�و األزرق، فم�ن المتوق�ع أیض�اً أن تس�ھم إس�ھاماً 

 .عزیز استدامة مصاید األسماك الصغیرة النطاق، على كال المستویین الوطني واإلقلیميحاسماً في ت
وص��یغت االس��تنتاجات التالی��ة باالس��تناد إل��ى نت��ائج الم��ؤتمر اإلقلیم��ي. ونظ��را إل��ى أن ھ��ذه  االس��تنتاجات 

البح��ر تٌع��رض  بغی��ة تحفی��ز اإلج��راءات دعم��اً الس��تدامة مص��اید األس��ماك الص��غیرة النط��اق ف��ي منطق��ة 
األبیض المتوسط والبحر األسود، فھي تُجّمع، أّوالً، تحت إطار مجموعة من المقترحات العامة والش�املة، 

 .ثُّم تحت خمس مجموعات تتعلق بدورات مواضیعیة محددة تابعة للمؤتمر
 االستنتاجات العامة

األمور األخرى، عل�ى أھمی�ة في ضوء أھداف التنمیة المستدامة لألمم المتحدة التي تؤكد، ضمن جملة من 
تمك��ین مص��اید األس��ماك الحرفی��ة الص��غیرة النط��اق م��ن الوص��ول إل��ى الم��وارد واألس��واق البحری��ة، ت��م 
االعتراف باألھمیة التي یكتسیھا المؤتمر اإلقلیمي بشأن "بناء مستقبل مستدام لمصاید الصید التقلی�دي ف�ي 

ب المشاركون في المؤتمر ع�ن تأیی�د واس�ع النط�اق منطقة البحر األبیض المتوسط والبحر األسود". وأعر
ألھدافھ الرامیة إلى إذكاء الوعي، وتبادل المعرف�ة، ووض�ع اس�تراتیجیة مس�تقبلیة للنھ�وض بقط�اع الص�ید 

 الذي یُعتبر قطاعاً حیویّاً.
 وعلى وجھ الخصوص، قُّدمت االقتراحات العامة التالیة:

الطوعی��ة لض��مان اس��تدامة مص��اید األس��ماك الص��غیرة لتنفی��ذ الخط��وط التوجیھی��ة  تص��میم عملی��ة •
النطاق في سیاق األمن الغذائي والقضاء على الفقر تُناسب سیاق البحر األبیض المتوسط والبحر 

 األسود، وتقدیم الدعم لألطراف المتعاقدة في الھیئة العامة في تنفیذ ھذه الخطوط التوجیھیة.
غی�ة إع�داد بیان�ات أساس�یة دقیق�ة وُمحّدث�ة وكامل�ة إجراء استقصاء ش�امل عل�ى مس�توى المنطق�ة ب •

 ت��دخالتتس��تنیر بھ��ا  بش��أن قیم��ة مص��اید األس��ماك الص��غیرة النط��اق وتأثیرھ��ا االقتص��ادي لك��ي
 السیاسة العامة في نھایة المطاف.

إج��راء مش��اورات واس��عة النط��اق تش��مل آلی��ة لتحقی��ق التنمی��ة المس��تدامة ف��ي قط��اع ص��ید األس��ماك  •
سیاسة منسقة لدعم ھذا القطاع. وتحقیقاً لھ�ذه الغای�ة، ینبغ�ي  جراءات محددة لوضعالصغیر النطاق وإ

تنفیذ استراتیجیة إقلیمیة مشتركة تستند إلى الشبكات والبرامج اإلقلیمیة القائم�ة وتع�زز تك�افؤ الف�رص 
 في جمیع أنحاء البحر األبیض المتوسط والبحر األسود.

وضع برنامج إقلیمي یھدف إلى تقدیم الدعم والمساعدة التقنی�ة، وال س�یما إل�ى البل�دان النامی�ة م�ن  •
أجل بناء الق�درات ف�ي مج�ال مص�اید األس�ماك الص�غیرة النط�اق. وعن�د االقتض�اء، ینبغ�ي، عل�ى 
المستوى الوطني، تحلیل التشریعات واآللیات المؤسسیة التي تض�من مش�اركة ص�غار الص�یادین 

كة كاملة في جمیع األنشطة المتعلقة بتنمیة القط�اع تنمی�ة مس�تدامة (كتط�ویر أنش�طة بدیل�ة، مشار
واإلدارة المش��تركة، وال��دعم الم��الي، والتوس��یم، والتتب��ع، والح��ق ف��ي العم��ل الالئ��ق، والحمای��ة 

 االجتماعیة، إلخ.).
بوص�فھ أداة حاس�مة بناء اإلرادة السیاسیة بشأن االستثمار في مصاید األس�ماك الص�غیرة النط�اق  •

إلحداث نقلة في إدارة مصاید األس�ماك، وخاص�ة ف�ي إط�ار مب�ادرة النم�و األزرق وتنفی�ذ سیاس�ة 
االتحاد األوروبي المشتركة التي ت�م إص�الحھا والمتعلق�ة بمص�اید األس�ماك. واقُت�رح أن تض�طلع 

لمفوض���یة ، واأس���ماك البح���ر األب���یض المتوس���ط الھیئ���ة العام���ة لمص���ایدالبل���دان األعض���اء ف���ي 
األوروبیة ومنظمة األغذیة والزراعة بدور قیادي مشترك ف�ي ھ�ذا الص�دد (أي م�ن خ�الل تنظ�یم 

 حدث رفیع المستوى).
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نش��ر النت��ائج الت��ي توص��ل إلیھ��ا الم��ؤتمر اإلقلیم��ي بش��أن "بن��اء مس��تقبل مس��تدام لمص��اید الص��ید  •
ماع��ات الدولی��ة ذات التقلی��دي ف��ي منطق��ة البح��ر األب��یض المتوس��ط والبح��ر األس��ود" خ��الل االجت

الص��لة، مث��ل ال��دورات العادی��ة للھیئ��ة العام��ة لمص��اید أس��ماك البح��ر األب��یض المتوس��ط، ولجن��ة 
  مصاید األسماك التابعة لمنظمة األغذیة والزراعة واجتماعات االتحاد األوروبي ذات الصلة.
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 االستنتاجات المحددة المتصلة بفرق الخبراء
مص�اید األس�ماك الص��غیرة النط�اق عل�ى نح�و مس�تدام ف�ي منطق��ة  دع�م تنمی�ة -فری�ق الخب�راء األول 

 البحر األبیض المتوسط والبحر األسود من منظور مبادرة النمو األزرق
النمو األزرق مفھوم حدیث ھدفھ تحقیق التنمی�ة االقتص�ادیة والبیئی�ة واالجتماعی�ة المس�تدامة ف�ي البیئ�ة المائی�ة. 
ونظراً إلى ھیمنة أنشطة ص�ید األس�ماك الص�غیر النط�اق ف�ي مص�اید أس�ماك البح�ر األب�یض المتوس�ط والبح�ر 

ي اس�تراتیجیات النم�و األزرق إذا أُری�د األسود، فإن الصید الصغیر النطاق س�یؤدي بالض�رورة دورا أساس�یا ف�
 .نمو األزرقالالستغالل الموارد السمكیة في ھذه البحار أن یُسھم في تعزیز 

 وفي ضوء المناقشات التي دارت خالل اجتماع فریق الخبراء، اقتُرحت االجراءات التالیة:
استحداث مؤشرات لقی�اس األث�ر االقتص�ادي واالجتم�اعي لص�ید األس�ماك الص�غیر النط�اق، م�ن  •

حیث الكمیة والنوعی�ة عل�ى ح�ّد س�واء. وینبغ�ي بالخص�وص ب�ذل الجھ�ود لتق�دیر ل�یس فق�ط قیم�ة 
المخرجات الناتجة عن صید األس�ماك وتأثیرھ�ا االقتص�ادي ف�ي المجتمع�ات الس�احلیة ف�ي البح�ر 

لقی�اس ت�أثیر الص�ید الص�غیر النط�اق ف�ي القطاع�ات  والبحر األسود، ب�ل أیض�االمتوسط األبیض 
ذات الصلة، مثل تجھیز األسماك والسیاحة. وباإلضافة إلى ذلك، ھناك حاجة إلى تحلی�ل التفاع�ل 
بین الصید الصغیر النطاق والقطاعات األخ�رى، وال س�یما القطاع�ات الت�ي تنط�وي علیھ�ا أیض�ا 

بغی�ة بل�ورة ، .)وغیرهزرق (أي النقل البحري، و النفط والغاز، والسیاحة، استراتیجیات النمو األ
فھ��م أفض��ل لك��ل م��ن اآلث��ار االقتص��ادیة واالجتماعی��ة الواس��عة النط��اق لص��ید األس��ماك الص��غیر 
النطاق، فضالً عن المخ�اطر الت�ي ق�د تس�ببھا ھ�ذه القطاع�ات األخ�رى لمجتمع�ات ص�ید األس�ماك 

 الصغیر النطاق.
االقتص��ادي لص��ید األس��ماك الص��غیر النط��اق ف��ي إط��ار ترتیب��ات اس��تغالل مختلف��ة  دراس��ة األث��ر •

بھدف تحدید الظروف التي قد تُحقق ھ�ذه األنش�طة ف�ي إطارھ�ا فائض�اً ق�ابالً لالس�تثمار، وإج�راء 
دراسات لتقدیر الحجم المحتمل لھذا الفائض. كما  ینبغي بذل جھود من أجل تحدی�د نق�اط ال�دخول 

بالتكنولوجیا واإلدارة والتسویق والسیاسات والتي من شأنھا تس�ھیل الظ�روف  للتدخالت الخاصة
 المواتیة المذكورة أعاله.

إث��ر اإلق��رار بض��رورة وض��ع تعری��ف موح��د لمص��اید األس��ماك  –تحدی��د المع��اییر ذات الص��لة  •
بغیة تصنیف "الصید الصغیر النطاق" في البحر األبیض المتوسط واألسود،  –الصغیرة النطاق 

لك باالستناد إلى الخصائص اإلقلیمی�ة ذات الص�لة (مث�ل حج�م الس�فینة، والمع�ّدات المس�تعملة، وذ
.) وذات الص�لة ب�الموارد الت�ي وم�ا إل�ى ذل�كوأنشطة مصاید األس�ماك غی�ر القائم�ة عل�ى الس�فن، 

 جرى صیدھا.
وتعزی�ز  نشر المعلومات بشأن فعالیة اإلطار المرجعي لجمع البیانات الص�ادر ع�ن الھیئ�ة العام�ة •

استخدامھ كأداة لجمع البیانات الخاصة بصید األسماك الص�غیر النط�اق. وتق�دیم المس�اعدة التقنی�ة  
ي التطبیق العملي لھذا اإلطار المرجعي عند جمع البیانات الموحدة بشأن صید األسماك الصغیر 

 .النطاق في منطقة البحر األبیض المتوسط والبحر األسود
بشأن نظم الحمایة االجتماعیة والتشریعات الوطنیة القائمة والمتاحة لص�غار إعداد دراسة مكتبیة  •

الص��یادین ف��ي ال��دول المش��اطئة للبح��ر األب��یض المتوس��ط وللبح��ر األس��ود، وذل��ك بھ��دف تحدی��د 
 .الخیارات األكثر نجاحا وتعزیزھا

م. وینبغ�ي تحدید تدابیر السیاس�ة العام�ة الت�ي تیّس�ر تنوی�ع دخ�ل ص�غار الص�یادین وُس�بل معیش�تھ •
بالخصوص بذل الجھود بغیة تحدید فرص الت�رابط ب�ین قط�اعي الص�ید الص�غیر النط�اق وتربی�ة 

 .األحیاء المائیة الصغیرة النطاق
العمل، بالتعاون مع أعضاء الھیئة العامة، على وضع برنامج تجریب�ي م�ن ش�أنھ أن یختب�ر س�بال  •

نم�و األزرق عل�ى نح�و أفض�ل، وك�ذلك  كفیلة بإدراج مصاید األسماك الصغیرة النطاق في نھج لل
بتحسین إدراج  مصاید األسماك الصغیرة النطاق في عملی�ات ص�نع الق�رار  للقطاع�ات األخ�رى 

 التي قد یكون ألنشطة النمو األزرق الخاصة بھا تأثیر في مصاید األسماك الصغیرة النطاق.
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 اإلدارة واإلدارة المشتركة  تعزیز دور أصحاب المصلحة في سیاق خطط -فریق الخبراء الثاني 
لح�ل النزاع�ات وإیج�اد  فع�االً  إقرارا بوجود أدلة ملموسة تُبیّن كیف یُمكن لإلدارة المشتركة أن تُمثّ�ل نھج�اً 

حلول مبتكرة إلدارة مصاید األسماك الصغیرة النطاق على حد سواء، ُحّددت إجراءات رئیسیة م�ن ش�أنھا 
مؤسسي على مشاركة أص�حاب المص�لحة م�ن خ�الل خط�ط اإلدارة تھیئة ظروف مواتیة إلضفاء الطابع ال

المشتركة. وتشمل ھذه اإلجراءات الرئیسیة الحاجة إلى استثمار أقوى في مجال بناء القدرات، للمؤسس�ات 
ومنظمات ص�یادي األس�ماك عل�ى ح�ّد س�واء، والحاج�ة إل�ى فھ�م أفض�ل لألط�ر القانونی�ة والمؤسس�یة الت�ي 

ي إدارة مصاید األسماك. وأكد فریق العمل أّن النمو األزرق یُتیح فرص�اً ھام�ةً تسمح بمشاركة الصیادین ف
لمصاید األسماك الصغیرة النطاق، بید أّن اآلثار المترتبة على النمو األزرق في قطاعات أخ�رى ق�د تمث�ل 
 أیض��اً خط��را عل��ى ھ��ذه المص��اید. ول��ذلك، ھن��اك حاج��ة إل��ى مب��ادرات أق��وى ف��ي مج��الي التنظ��یم واإلدارة

 المشتركة من أجل درء ھذه المخاطر.
 وفي ضوء المناقشات التي دارت خالل اجتماع فریق الخبراء، اقتُرحت االجراءات التالیة:

إجراء تحلیل لتقییم أطر العمل القانونیة الوطنیة والدولیة من أجل تحدید السیاقات المؤسسیة التي  •
لص�غیرة النط�اق بھ�دف تحدی�د القواع�د تسمح بإقام�ة خط�ط اإلدارة المش�تركة لمص�اید األس�ماك ا

 العامة لمشاركة الصیادین العاملین في مصاید األسماك الصغیرة النطاق وامتثالھم لھذه الخطط.
لتنفیذ خطط اإلدارة المشتركة لمصاید األسماك  إعداد خطوط توجیھیة متعلقة بأفضل الممارسات •

الصغیرة النطاق في البحر األبیض المتوسط والبحر األسود. وینبغي لھذه الخطوط التوجیھی�ة أن 
ترتبط مباشرةً بالخطوط التوجیھیة لمصاید األسماك الصغیرة النط�اق، وأن تق�ّدم، باإلض�افة إل�ى 

التوجی��ھ لوض��ع عملی��ات  تش��اركیة وتنفی��ذھا، المش��ورة بش��أن الس��یاق المؤسس��ي والتش��ریعي، 
ومع��اییر وأدوات ل��إلدارة المش��تركة، ونُھج��اً للرص��د، وخطط��اً للمراقب��ة واإلش��راف، ومؤش��رات 

 لرصد فعالیة إجراءات اإلدارة.
تقدیم الدعم لعملیات اإلدارة المشتركة الجاریة حالی�اً ف�ي البح�ر األب�یض المتوس�ط وبن�اء االلت�زام  •

ددھا في أنحاء المنطقة. وال بّد م�ن وض�ع برن�امج إقلیم�ي، یق�وم  عل�ى إط�ار من أجل مضاعفة ع
عم��ل مؤسس��ي مت��ین ویس��تفید م��ن الخب��رات والش��راكات الموج��ودة، وذل��ك م��ن أج��ل تق��دیم رؤی��ة 
أط��ول أم��داً ف��ي م��ا یتعل��ق بالطریق��ة الت��ي یمك��ن م��ن خاللھ��ا ل��إلدارة المش��تركة أن تفی��د  مص��اید 

 الصعید اإلقلیمي.األسماك الصغیرة النطاق على 
وض��ع خارط��ة بأنش��طة ص��ید األس��ماك بغی��ة ت��وفیر المعلوم��ات ذات الص��لة الت��ي س��یتم إدراجھ��ا  •

ض��من عملی��ات التخط��یط المك��اني البح��ري. وتع��ّد ھ��ذه العملی��ات حاس��مة لض��مان حق��وق الحی��ازة 
والوص��ول إل��ى الم��وارد بالنس��بة إل��ى ص��غار الص��یادین، وعلی��ھ ض��مان س��بل الع��یش والتنمی��ة 

دامة للمجتمعات التي تعتمد على مصاید األسماك الصغیرة النطاق. وعلى الھیئ�ة العام�ة أن المست
ت��دافع، نیاب��ةً ع��ن البل��دان األعض��اء فیھ��ا، ع��ن ھ��ذه القض��یة عل��ى مس��توى ع��اٍل م��ع المفوض��یة 

 .األوروبیة، قبل بدء عملیات التخطیط المكاني البحري.
أص��حاب المص��لحة ف��ي إدارة مص��اید األس��ماك وض��ع برن��امج لبن��اء الق��درات مك��رس ل��دعم دور  •

الصغیرة النط�اق إدارة مش�تركة، ومص�مم ل�یالئم مختل�ف األھ�داف (المؤسس�یة، وإدارة المن�اطق 
البحریة المحمیة، واإلدارات المحلی�ة، وعلم�اء الطبیع�ة واالجتم�اع، والمجتم�ع الم�دني، وص�غار 

 الصیادین وغیرھم من مستخدمي الموارد).
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الثال��ث: تحس��ین كف��اءة المن��اطق المحمی��ة البحری��ة باعتبارھ��ا أدوات إلدارة مص��اید فری��ق الخب��راء 
فوائد الناشئة عن إشراك قطاع مصاید األسماك الصغیرة النطاق  األسماك وال

یقدم إدراك التحدیات االجتماعیة االقتصادیة والبیئیة ذات األولویة بالنسبة إلى إدارة النظم البیئیة البحریة، 
لبحریة المحمیة، حال محتمال لمعالجة ع�دد كبی�ر م�ن القض�ایا ف�ي آن واح�د. وال ش�ك أّن إح�دى والمناطق ا

االس��تراتیجیات المھم��ة للتوفی��ق ب��ین أھ��داف ص��ون مص��اید األس��ماك واس��تدامتھا تتمث��ل ف��ي إدراج  قط��اع 
ا حولھ�ا. وال مصاید األسماك الصغیرة النطاق في قرارات اإلدارة المتعلقة بالمناطق البحریة المحمیة وبم�

بّد من اتخاذ إج�راءات عل�ى المس�تویین المحل�ي وال�وطني م�ن أج�ل التوص�ل إل�ى اتفاق�ات دولی�ة وإقلیمی�ة. 
ویمكن لصانعي القرار، والقائمین على إدارة المن�اطق البحری�ة المحمی�ة، والص�یادین، والعلم�اء، والقط�اع 

 الخاص أن یحققوا ذلك.
 اجتماع فریق الخبراء، اقتُرحت االجراءات التالیة:وفي ضوء المناقشات التي دارت خالل 

التكیّ��ف واس��تخالص العب��ر م��ن تج��ارب المن��اطق البحری��ة المحمی��ة الت��ي یحظ��ر فیھ��ا الص��ید،  •
والمناطق العازلة المنظمة التي نجحت في إشراك الص�یادین ف�ي ق�رارات اإلدارة وف�ي العملی�ات 

التي یعتمد علیھا صغار الص�یادین ف�ي آن  التي تحمي الموارد البریة، وتصون أیضا سبل العیش
معاً. ونظراً إلى المنافع االجتماعیة االقتص�ادیة المكتس�بة م�ن مص�اید األس�ماك الص�غیرة النط�اق 
في ھذه المناطق البحریة المحمیة النموذجیة، سیوفّر اس�تخالص العب�ر منھ�ا التوجی�ھ بش�أن كی�ف 

اعی��ة والثقافی��ة لھ��ذه المھن��ة. وم��ن أج��ل دع��م یمك��ن تحقی��ق اس��تدامة الن��واحي االقتص��ادیة واالجتم
تك��رار ھ��ذه المن��اطق البحری��ة المحمی��ة الناجح��ة، ال ب��ّد م��ن إط��ار عم��ل ق��انوني مالئ��م، وإرادة 

 سیاسیة، ورأس مال مالي وبشري.
تك��رار أمثل��ة التع��اون عل��ى مس��توى ال��وزارات وداخلھ��ا الت��ي تب��رھن ع��ن نج��اح إدارة مص��اید  •

المناطق البحریة المحمیة وحولھا عن�د تض�افر الجھ�ود. وم�ن ش�أن األسماك الصغیرة النطاق في 
ھذه النماذج المتكاملة أن تشجع العملیات التي تنطلق من القمة إلى القاعدة ومن القاعدة إلى القم�ة 
ف��ي العدی��د م��ن البل��دان الش��اطئیة م��ن أج��ل تحقی��ق اس��تدامة المھن��ة ف��ي المس��تقبل، وتق��دیم التوجی��ھ 

 .قت عینھالتقني الدولي في الو
تحس���ین إدارة المن���اطق البحری���ة المحمی���ة، بم���ا ف���ي ذل���ك المن���اطق البحری���ة المحمی���ة المتع���ددة  •

االس���تخدامات، باالعتم���اد عل���ى مع���ارف الص���یادین العلمی���ة والتقلیدی���ة، ع���ن طری���ق إش���راك 
المستخدمین/ أص�حاب المص�لحة المعن�ین وم�ن خ�الل اس�تخدام نُھ�ج قابل�ة للتكی�ف. وتحقیق�اً لھ�ذه 

 ، ال بد من القیام بما یلي:الغایة
o  تصمیم اإلدارة في ضوء نتائج مراقبة مقارنة طویلة األم�د للمی�زات الحیوی�ة، واآلث�ار البیئی�ة

لمصاید األسماك الصغیرة النطاق، والمنافع االجتماعی�ة االقتص�ادیة داخ�ل المن�اطق البحری�ة 
 المحمیة وخارجھا.

o  المتعلق�ة لمص�اید األس�ماك الص�غیرة النط�اق وضع نُھج تشاركیة قابلة للتكیف لخطط اإلدارة
داخل المناطق البحریة المحمیة وخارجھا، استناداً إل�ى بیان�ات حیوی�ة واجتماعی�ة اقتص�ادیة، 
یمكن ألخصائي المناطق البحریة المحمیة والصیادین صیاغتھا وتنفیذھا وتنقیحھا عل�ى نح�و 

 .مشترك.
o بة للمناطق البحریة المحمی�ة الت�ي ق�د ت�ؤثر اعتماد قوانین للتغلب على االستخدامات المتضار

سلباً عل�ى س�بل الع�یش الت�ي تؤمنھ�ا مص�اید األس�ماك الص�غیرة النط�اق، م�ع مراع�اة أھ�داف 
 الصون ذات الصلة.

o  النظر في مسألة اإلدارة التشاركیة، في حال النزاعات الخاصة باالستخدام، ال سیما تل�ك ب�ین
األس��ماك الترفیھی��ة، إلیج��اد ت��وازن ب��ین التنمی��ة مص��اید األس��ماك الص��غیرة النط��اق ومص��اید 

المس��تدامة لمص��اید األس��ماك الص��غیرة النط��اق، وعن��د االقتض��اء، التنمی��ة المس��تدامة للس��یاحة 
 المسؤولة، بما یحقق أھداف الصون.
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اعتبار جھود الصون، وال س�یما المن�اطق البحری�ة المحمی�ة، اس�تثماراً ف�ي رأس الم�ال الطبیع�ي،  •
ارھا إنفاقاً عاماً. لذا، ال بّد من بذل الجھود لحمایة ھذا االستثمار من المخاطر، عل�ى بدالً من اعتب

 .غرار األنشطة البحریة المتضاربة، والتلوث اآلتي من البر
حمایة مصاید األسماك الصغیرة النطاق داخ�ل المن�اطق البحری�ة المحمی�ة وحولھ�ا، بم�ا ف�ي ذل�ك  •

اس�تراتیجیات مدرج�ة ض�من خط�ط التنمی�ة الت�ي تض�عھا إنشاء التعاونیات ع�ن طری�ق  من خالل
الس��لطات المحلی��ة، والت��ي تق��دم می��زة س��وقیة  عل��ى نح��و یص��ب ف��ي ص��الح ممارس��ات مص��اید 

 األسماك المسؤولة والمستدامة.
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 تعزیز سالسل قیمة مصاید األسماك الصغیرة النطاق –فریق الخبراء الرابع 
سلسلة قیمة مصاید األسماك الصغیرة النطاق في إطار بیئة مالئمة ی�رتبط فیھ�ا الص�یادون ارتباط�اً  تتعزز

متین��اً بغی��رھم م��ن الجھ��ات الفاعل��ة المحلی��ة، بم��ا ف��ي ذل��ك مؤسس��ات القط��اعین الع��ام والخ��اص وحت��ى 
ات المحلی��ة المس��تھلكین. ویس��مح ذل��ك بإیج��اد كت��ل اقتص��ادیة تنافس��یة، م��ا یمك��ن أن یع��زز تنمی��ة المجتمع��

الس��احلیة. ویج��ب تش��جیع إنش��اء التك��تّالت والقض��اء عل��ى جمی��ع  العقب��ات المحتمل��ة. وف��ي حال��ة مص��اید 
األسماك الصغیرة النطاق في البحر األبیض المتوسط والبح�ر األس�ود، ُح�ّددت أربع�ة مج�االت ت�دخل ذات 

حمی��ة)، واس��تراتیجیات ص��لة، وھ��ي: جوان��ب االس��تدامة (بم��ا ف��ي ذل��ك الحوكم��ة والمن��اطق البحری��ة الم
التسویق (جوانب النوعی�ة)، والتكام�ل ب�ین القطاع�ات، وت�وفیر البن�ى التحتی�ة والخ�دمات (ال س�یما إمكانی�ة 

 ).الوصول إلى األسواق واالنتفاع بالقروض
 :وفي ضوء المناقشات التي دارت خالل اجتماع فریق الخبراء، اقتُرح ما یلي

القیم�ة، وال س�یما ف�ي می�ادین التوس�یم، والبی�ع المباش�ر، تحدید أفضل الممارس�ات م�ن أج�ل خل�ق  •
والتجھی��ز، والتنوی��ع، والتكام��ل ب��ین القطاع��ات والتنس��یق العم��ودي. وینبغ��ي إج��راء المزی��د م��ن 
دراس�ات الح�االت م��ن أج�ل تعمی��ق النظ�ر ف��ي ت�دابیر الممارس��ات الفض�لى ھ��ذه، والتش�جیع عل��ى 

 .سط والبحر األسودتكرارھا في مختلف سیاقات البحر األبیض المتو
تص��میم سالس��ل قیم��ة ناجح��ة، ال س��یما ف��ي الح��االت الت��ي یج��ري فیھ��ا تجمی��ع أنش��طة اقتص��ادیة  •

س��احلیة مختلف��ة م��ن أج��ل تحدی��د نق��اط دخ��ول االبتك��ار والتوص��ل إل��ى فھ��م أفض��ل لنط��اق تع��اون 
 .الصیادین في إدارة الموارد وفي تسویق المنتجات

م أدوار أص��حاب المص��لحة ف��ي إنش��اء التعاونی��ات، وض��ع برن��امج لبن��اء الق��درات م��ن أج��ل دع�� •
وص���یاغة االتفاق���ات م���ع المؤسس���ات العام���ة والخاص���ة، وإقام���ة الش���راكات والمش���اریع للتنمی���ة 

 .الساحلیة
تحس��ین دراس��ة وتحلی��ل المس��ائل المتص��لة باالئتم��ان ودع��م المؤسس��ات المالی��ة عل��ى ح��د س��واء.  •

ة والخ�دمات األساس�یة م�ن أج�ل تعزی�ز سالس�ل وینبغي أن ت�وفّر المؤسس�ات العام�ة البن�ى التحتی�
فإمكانیة الحصول على التمویل الرسمي مصدر قل�ق ذو أھمی�ة حاس�مة. . القیمة ومنع فشل السوق

وھ��ذا یش��مل الحص��ول عل��ى االئتمان��ات الرس��میة لمص��روفات رأس الم��ال والتموی��ل م��ن أج��ل 
اك م�ع المص�ارف م�ن أج�ل عملیات الص�ید. ویمك�ن تط�ویر المراف�ق والمنتج�ات المالی�ة باالش�تر

االس��تثمار المتوس��ط والطوی��ل األج��ل. ویمك��ن تطبی��ق خط��ط التموی��ل الرس��مي (عق��ود اإلنت��اج، 
 إیصاالت التخزین) بمشاركة الصیادین والتجار والسلطات العامة.
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ستدامة مصاید  -فریق الخبراء الخامس تطبیق مبادئ الخطوط التوجیھیة الطوعیة لضمان ا
 النطاق: حالة منطقة البحر األبیض المتوسط والبحر األسوداألسماك الصغیرة 

تمثل الخطوط التوجیھیة الطوعیة لمصاید األس�ماك الص�غیرة النط�اق أداة ھام�ة ل�دعم اإلج�راءات الرامی�ة 
إلى تأمین استدامة مصاید األسماك الصغیرة النطاق في البحر األب�یض المتوس�ط والبح�ر األس�ود. وتعتم�د 

یھیة منظوراً شامالً في ما یتعلق باحتیاج�ات مص�اید األس�ماك الص�غیرة النط�اق، وتق�ّر ھذه الخطوط التوج
ب��أّن تنفی��ذ ھ��ذه الخط��وط التوجیھی��ة سیش��مل بالض��رورة جمی��ع القطاع��ات. وبغی��ة تكیی��ف ھ��ذه الخط��وط 
 التوجیھیة مع السیاق اإلقلیمي، تم دراس�ة  ع�دد م�ن العناص�ر الرئیس�یة لتفعی�ل مب�ادئ الخط�وط التوجیھی�ة

) 2) األطر القانونیة والخاص�ة بالسیاس�ات العام�ة؛ (1الطوعیة لمصاید األسماك الصغیرة النطاق، وھي: (
) والتع�اون م�ع 5) ونقاط الدخول  الرئیس�یة؛ (4) والھیاكل المؤسسیة؛ (3وأصحاب المصلحة الرئیسیین؛ (

الصعید المحلي والحاجة إلى  المبادرات األخرى. وأشار فریق الخبراء إلى أھمیة اإلجراءات المتخذة على
لتنفی�ذ  مشاركة مجتمعات الصید مشاركة فعالة. وھناك بالفع�ل تط�ورات إیجابی�ة تح�دث ف�ي المنطق�ة دعم�اً 

الخطوط التوجیھیة الطوعیة لمصاید األسماك الص�غیرة النط�اق، مث�ل وج�ود منظم�ات ومنص�ات إقلیمی�ة، 
 ومنصة الصیادین الحرفیین للبحر األبیض المتوسط كالمنصة المغاربیة للصید البحري التقلیدي المستدام،

)MedArtNet(منظم��ة ص��یادي أوروب��ا ذوي الت��أثیر الم��نخفض ، )LIFE( والمجل��س االستش��اري اإلقلیم��ي ،
، وإط��الق ع��دد م��ن السیاس��ات والمب��ادرات الوطنی��ة (مث��ل )MEDAC( المعن��ي ب��البحر األب��یض المتوس��ط

في الجزائر، ومقترحات خطة العمل الوطنی�ة  "2020مخطط "تنمیة شعب الصید البحري وتربیة المائیات 
 .)لمصاید األسماك الصغیرة النطاق في بلدان االتحاد األوروبي

 :ح ما یليوفي ضوء المناقشات التي دارت خالل اجتماع فریق الخبراء، اقتُر
إنش�اء مجموع��ة عم�ل تابع��ة للھیئ�ة العام��ة لمص�اید أس��ماك البح�ر األب��یض المتوس�ط ومعنی��ة بمص��اید  •

األس��ماك الص��غیرة النط��اق، لتیس��یر تنفی��ذ الخط��وط التوجیھی��ة الطوعی��ة لمص��اید األس��ماك الص��غیرة 
التوص�یات النطاق ف�ي منطق�ة الھیئ�ة العام�ة، وذل�ك ع�ن طری�ق وض�ع خط�ط عم�ل وطنی�ة ومراع�اة 

 .الصادرة عن األحداث ذات الصلة والخبرات الموجودة داخل المنطقة وخارجھا
مشاركة الھیئة العامة مع مجتمعات الص�ید الص�غیرة النط�اق ع�ن طری�ق إیج�اد آلی�ة ل�دعم  تعزیز •

التطویر التنظیمي واالتفاق على أسلوب عمل م�ن أج�ل تحقی�ق تع�اون مج�ٍد. وینبغ�ي، عل�ى وج�ھ 
الخصوص، مراعاة عمل منظمة األغذیة والزراعة بشأن مصاید األسماك الصغیرة النطاق، وال 

خاص��ة للتع��اون م��ع منظم��ات ومنص��ات مص��اید األس��ماك الص��غیرة النط��اق ب��ّد م��ن ب��ذل جھ��ود 
 .القائمة، فضال عن إشراك المرأة والفئات المھمشة في ھذا التعاون

تعزیز تحسین الظروف االجتماعیة االقتصادیة في مص�اید األس�ماك الص�غیرة النط�اق دون اإلخ�الل  •
نویع سبل كسب العیش حس�ب االقتض�اء، باالستدامة البیئیة، من خالل على وجھ الخصوص تشجیع ت

وتأیی��د مب��دأ العم��ل الالئ��ق، عل��ى النح��و ال��ذي حددت��ھ االتفاقی��ة بش��أن العم��ل ف��ي قط��اع ص��ید األس��ماك 
إلى ذل�ك، ینبغ�ي تش�جیع البل�دان  وباإلضافة ).188الصادرة عن منظمة العمل الدولیة (االتفاقیة رقم 

 .األعضاء في الھیئة العامة على التصدیق على ھذه االتفاقیة
تعزی�ز وتیس�یر إنش��اء منت�دى لجمعی��ات مص�اید األس�ماك الص��غیرة النط�اق ف��ي البل�دان الش��اطئیة  •

شمال البحر األبیض المتوسط وجنوبھ، وال سیما من خ�الل إنش�اء مش�اریع معیّن�ة تمولھ�ا البل�دان 
 .عضاء أو كیانات أخرى حكومیة أو غیر حكومیة دولیةاأل
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 شكر وتقدیر
أعرب جمیع المشاركین في المؤتمر اإلقلیم�ي ع�ن ارتی�احھم وامتن�انھم لتك�ّرم حكوم�ة الجزائ�ر باستض�افة 

 ھذا الحدث، وللمشاركین في التنظیم على التحضیر الكامل للحدث.


