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تكرميا للسيدة  Chandrika Sharmaالتي
عملت بال كلل من أجل تحسني حياة
العاملني يف مجال الصيد يف مختلف أرجاء
العامل وقدمت مساهامت ال تقدر بثمن يف
صياغة هذه الخطوط التوجيهية.

متهيد
إ ّن الخطوط التوجيهية الطوعية لضامن استدامة مصايد األسامك صغرية النطاق يف سياق األمن الغذايئ والقضاء عىل الفقر (الخطوط
التوجيهية الطوعية) هي أول صك متفق عليه دولياً مخصص بالكامل لقطاع مصايد األسامك صغرية النطاق الذي ال يزال يعاين
اإلهامل يف كثري من األحيان عىل الرغم من أهميته البالغة.
وقطاع مصايد األسامك صغرية النطاق هو يف العادة متجذّر بقوة يف املجتمعات املحلية ويف القيم والتقاليد .والعديد من صغار
الصيادين يعملون لحسابهم الخاص ويؤ ّمنون األسامك عادة ألغراض االستهالك املبارش ألرسهم أو ملجتمعاتهم املحلية .وتساهم املرأة
بشكل ملحوظ يف هذا القطاع خاصة يف أنشطة ما بعد الصيد والتجهيز .وتشري التقديرات إىل أ ّن نسبة  90يف املائة من األشخاص
الذين يعتمدون بشكل مبارش عىل املصايد الطبيعية يعملون يف قطاع مصايد األسامك صغرية النطاق .وعليه ،تُعترب مصايد األسامك
صغرية النطاق محركاً اقتصادياً واجتامعياً يؤ ّمن األغذية واألمن الغذايئ وفرص العمل وعوامل مضا ِعفة أخرى لالقتصادات املحلية
مبوازاة اعتامد سبل العيش عليه يف املجتمعات املشاطئة.
ومثة حاجة منذ وقت طويل إىل وضع هذه الخطوط التوجيهية الطوعية نظرا ً إىل الحاجة إىل وجود صك دويل يؤ ّمن إجامعاً حول
املبادئ والتوجيهات الخاصة باملصايد صغرية النطاق .وتك ّمل هذه الخطوط التوجيهية مد ّونة السلوك بشأن الصيد الرشيد التي ت ُعترب،
إىل جانب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ،أكرث الصكوك الدولية املعنية مبصايد األسامك إقرارا ً بها وتنفيذا ً .وترتبط الخطوط
التوجيهية كذلك ارتباطا وثيقا بالخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات يف
سياق األمن الغذايئ الوطني والتغذية ،والخطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعامل املطرد للحق يف غذاء ٍ
كاف يف سياق األمن الغذايئ
الوطني واملبادئ الخاصة باالستثامرات املسؤولة يف الزراعة والنظم الغذائية .وتُسند الخطوط التوجيهية الطوعية ،عىل غرار هذه
الصكوك ،أولوية عالية إلعامل حقوق اإلنسان وللحاجة إىل العناية باملجموعات الضعيفة وامله ّمشة.
والخطوط التوجيهية الطوعية هي نتيجة عملية تشاركية لوضعها من أسفل إىل أعىل استنادا ً إىل توصيات الدورتني التاسعة والعرشين
والثالثني للجنة مصايد األسامك يف منظمة األغذية والزراعة (الفاو) .وكانت الفاو قد عمدت بني عامي  2010و 2013إىل تيسري عملية
عاملية شارك فيها أكرث من  4 000ممثل عن الحكومات وصغار الصيادين والعاملني يف مجال األسامك واملنظامت التابعني لها والباحثني
والرشكاء يف التنمية وغريهم من املعنيني من أصحاب املصلحة من أكرث من  120بلدا ً يف ستّة اجتامعات إقليمية وأكرث من  20اجتامعاً
تشاورياً قطرياً أخذت منظامت املجتمع املدين بزمامها .وشكّلت حصيلة هذه املشاورات األساس لعمل املشاورة التقنية للفاو التي
التأمت يف شهر مايو/أيار  2013وفرباير/شباط  2014لالتفاق عىل النص النهايئ .ويشكّل إقرار الخطوط التوجيهية الطوعية من قبل
الدورة الحادية والثالثني للجنة مصايد األسامك يف شهر يونيو/حزيران  2014إنجازا ً هاماً باتجاه بناء مصايد صغرية النطاق آمنة
ومستدامة.
وتشكّل الخطوط التوجيهية الطوعية أداة أساسية لدعم رؤية املنظمة الخاصة باستئصال الجوع وتشجيع التنمية املستدامة كام نص
عليه اإلطار االسرتاتيجي الجديد للفاو .وهي سترُ شد الحوار وعمليات رسم السياسات واإلجراءات املتخذة عىل املستويات كافة ،كام
أنها ستساعد هذا القطاع عىل املساهمة بشكل كامل يف تحقيق األمن الغذايئ والقضاء عىل الفقر .ويكمن التحدي اآلن بالنسبة إىل
األعضاء يف املنظمة وإىل جميع الرشكاء يف تطبيق الخطوط التوجيهية الطوعية.
وال تزال الفاو ملتزمة بدعم تطبيق الخطوط التوجيهية الطوعية وتتطلع إىل مواصلة التعاون مع أصحاب املصلحة كافة – مبن فيهم
الحكومات وصغار صيادي األسامك والعاملني يف مجال األسامك واملنظامت التابعني لها ومنظامت املجتمع املدين والباحثني واألوساط
األكادميية والقطاع الخاص ومجتمع املانحني – بغية بناء مصايد صغرية النطاق مستدامة يف سياق األمن الغذايئ والقضاء عىل الفقر.
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تقديم

تم صياغة هذه “الخطوط التوجيهية الطوعية لضامن استدامة مصايد األسامك
صغرية النطاق يف سياق األمن الغذايئ والقضاء عىل الفقر” استكامال ملدونة السلوك
بشأن الصيد الرشيد (املدونة) الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة يف عام .1995
وقد وضعت ليك تستكمل التوجيهات املتعلقة مبصايد األسامك صغرية النطاق دعام
للمبادئ العامة للمدونة وألحكامها .وبناء عليه ،فإن الهدف من الخطوط التوجيهية
يتمثل يف تسليط الضوء عىل الدور الهام ملصايد األسامك صغرية النطاق ،واالعرتاف
به وتعزيزه ،وكذلك املساهمة يف الجهود العاملية والوطنية الرامية إىل القضاء
عىل الجوع والفقر .وتدعم الخطوط التوجيهية مصايد األسامك املسؤولة والتنمية
االجتامعية واالقتصادية املستدامة لصالح األجيال الحالية واملستقبلية ،مع الرتكيز
عىل صغار صيادي األسامك والعاملني يف مجال صيد األسامك واألنشطة ذات الصلة
مبا يف ذلك الفئات الضعيفة واملهمشة  ،مر ّوجة نهجا قامئا عىل حقوق اإلنسان.
وهذه الخطوط التوجيهية هي بالتأكيد خطوط توجيهية طوعية ذات نطاق عاملي
وتركّز عىل احتياجات البلدان النامية.
وتؤدي مصايد األسامك صغرية النطاق والحرفية التي تشتمل عىل
جميع أنشطة سلسلة القيمة – أي ما قبل الحصاد ،والحصاد وما
بعد الحصاد  -التي يضطلع بها الرجال والنساء ،دورا هاما عىل
صعيد األمن الغذايئ والتغذية والقضاء عىل الفقر والتنمية العادلة
واالستخدام املستدام للموارد .1وتتيح مصايد األسامك صغرية
النطاق الطعام املغذي لألسواق املحلية والوطنية والدولية ،وهي
تولد الدخل لدعم االقتصادات املحلية والوطنية.
وتسهم مصايد األسامك صغرية النطاق بنحو نصف املصيد
العاملي من األسامك .أما يف ما يتعلق باملصيد املخصص
لالستهالك البرشي املبارش ،فإن الحصة التي تساهم بها مصايد
األسامك صغرية النطاق ترتفع بنسبة الثلثني .وللمصايد الداخلية
أهمية خاصة يف هذا الصدد ،ذلك أن غالبية املصيد من مصايد
األسامك صغرية النطاق توجه لالستهالك البرشي .ويعمل
يف مصايد األسامك صغرية النطاق أكرث من  90يف املائة من

العاملني يف املصايد الطبيعية ويف قطاع األسامك يف العامل ونصف
هؤالء تقريبا من النساء .باإلضافة إىل فرص العمل كصيادين
وكعاملني يف مجال صيد األسامك بدوام كامل أو جزيئ ،فإن
الصيد املوسمي أو العريض واألنشطة ذات الصلة توفر مكمالت
حيوية لسبل معيشة املاليني .وقد تكون تلك األنشطة عبارة
عن نشاط هاميش متكرر أو قد تصبح ذات أهمية خاصة يف
أوقات الشدة .وكثري من صغار الصيادين والعاملني يف قطاع
األسامك يعملون لحسابهم الخاص ويسعون إىل توفري الغذاء
مبارشة ألرسهم ومجتمعاتهم فضال عن العمل يف الصيد التجاري
والتجهيز والتسويق .وغالبا ما يكون الصيد واألنشطة ذات
الصلة أساسا أشبه بدعامة
تقوم عليها االقتصادات املحلية يف املجتمعات الساحلية
والواقعة عىل ضفاف البحريات واألنهر وهي تشكل محركا يولد
آثارا مضاعفة يف قطاعات أخرى.

– ١تشمل عبارة “املوارد السمكية” املستخدمة يف هذه الوثيقة كل املوارد املائية الحية (يف كل من املياه البحرية واملياه العذبة) التي تخضع عادة إىل املصيد.
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تعد مصايد األسامك صغرية النطاق قطاعا فرعيا متنوعا
ودينامياً يتسم يف الكثري من األحيان بالهجرة املوسمية.
وتختلف الخصائص املحددة لهذا القطاع الفرعي تبعا
للموقع ،فرنى مصايد األسامك صغرية النطاق ضاربة بقوة
يف صلب املجتمعات املحلية ،وتعكس بذلك العالقات
التاريخية يف كثري من األحيان باملوارد السمكية املجاورة
والتقاليد والقيم ،كام أنها تدعم التامسك االجتامعي.
وبالنسبة إىل العديد من صغار الصيادين والعاملني يف قطاع
صيد األسامك متثل مصايد األسامك منط عيش كام يجسد
هذا القطاع الفرعي ثراءا ً ثقافيا ومتنوعا ذا أهمية عاملية.
ويعتمد الكثري من صغار الصيادين والعاملني يف قطاع
األسامك ومجتمعاتهم – مبن فيهم املجموعات الضعيفة
واملهمشة –اعتامدا مبارشا عىل وصولهم إىل املوارد السمكية
واألرايض .والحقيقة أن حقوق حيازة األرايض يف املنطقة
الساحلية/الواجهة البحرية عامل حاسم لضامن وتسهيل
الوصول إىل مصايد األسامك ،وملامرسة األنشطة امللحقة (مبا
يف ذلك التجهيز والتسويق) ،ولإلسكان وغري ذلك من دعم
لسبل كسب العيش .وتعد صحة النظم اإليكولوجية املائية
والتنوع البيولوجي املرتبط بها ركيزة أساسية ملعيشتهم
ولقدرة القطاع الفرعي عىل املساهمة يف الرفاه العام.
وعىل الرغم من أهمية مجتمعات الصيد صغري النطاق
فعدد كبري منها ال يزال مهمشا وال تزال مساهمتها يف األمن
الغذايئ والتغذية والقضاء عىل الفقر والتنمية العادلة
واالستخدام املستدام للموارد – التي تعود بالفائدة عليها
كام عىل الغري – غري متحققة بالكامل.
يواجه تأمني مصايد األسامك صغرية النطاق وزيادة
مساهمتها العديد من التحديات والعقبات .فقد أدى
تطوير قطاع مصايد األسامك عىل مدى العقود الثالثة أو
األربعة املاضية يف كثري من الحاالت يف جميع أنحاء العامل
إىل االستغالل املفرط للموارد وإىل تهديد املوائل والنظم

اإليكولوجية .أما املامرسات العرفية عىل صعيد تخصيص
وتقاسم املنافع من املوارد يف مصايد األسامك صغرية النطاق،
والتي لعلها تجري منذ عدة أجيال ،فقد تغيرّ ت نتيجة
لنظم إدارة املصايد غري التشاركية واملركزية يف أحيان كثرية
وبسبب التطورات التكنولوجية والتغريات الدميوغرافية
املتسارعة .كام تعاين مجتمعات الصيد صغري النطاق عادة
من عالقات القوة غري املتكافئة .ففي الكثري من األماكن،
ترقى النزاعات بينها وبني مشاريع الصيد الضخمة إىل
مصاف املشاكل وهناك تكافل أو منافسة متزايدة بني مصايد
األسامك صغرية النطاق وغريها من القطاعات .وقد يكون
لهذه القطاعات األخرى يف كثري من األحيان نفوذ سيايس أو
اقتصادي أقوى منها وهي تشمل :السياحة وتربية األحياء
املائية والزراعة والطاقة والتعدين والصناعة ،وتطوير البنية
التحتية.
وحني يكون الفقر موجودا يف مجتمعات الصيد صغري
النطاق يكون متعدد األبعاد وال يكون ناتجا فقط عن
الدخل املنخفض ولكن أيضا عن عوامل تعوق التمتع الكامل
بحقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك الحقوق املدنية والسياسية
واالقتصادية واالجتامعية والثقافية .وتقع مجتمعات الصيد
صغري النطاق عادة يف املناطق النائية ويكون وصولها إىل
األسواق محدودا
أو معوقا باإلجامل ،مع صعوبة حصولها عىل التعليم
والصحة والخدمات االجتامعية األخرى .أما الخصائص
األخرى فتشمل املستويات املنخفضة من التعليم الرسمي
واعتالل الصحة (مبا يف ذلك يف كثري من األحيان نسب فوق
املعدل من حاالت فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز)،
وعدم كفاية الهياكل التنظيمية .وتكون الفرص املتاحة
محدودة مبا أن مجتمعات الصيد صغري النطاق تواجه نقصا
يف مصادر الرزق البديلة وتعاين من بطالة الشباب وظروف
العمل غري الصحية وغري اآلمنة والسخرة وعاملة األطفال.
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ويضاف كل من التلوث والتدهور البيئي وآثار تغري املناخ
والكوارث الطبيعية والتي من صنع اإلنسان إىل التهديدات
التي تواجهها مجتمعات الصيد صغرية النطاق .وكل هذه
العوامل قد جعلت من الصعب عىل صغار الصيادين
والعاملني يف قطاع األسامك سامع أصواتهم والدفاع عن
حقوق اإلنسان وحقوق الحيازة الخاصة بهم وضامن
االستخدام املستدام للموارد السمكية التي يعتمدون عليها.
وقد وضعت هذه الخطوط التوجيهية من خالل عملية
تشاركية وتشاورية ساهم فيها ممثلون عن مجتمعات
الصيد صغري النطاق وعن منظامت املجتمع املدين
والحكومات واملنظامت اإلقليمية وأصحاب املصلحة
اآلخرين .وقامت بعد ذلك مشاورة تقنية نظمتها منظمة
األغذية الزراعة (الفاو) يف اجتامعني يف الفرتة  20–24مايو/
أيار  2013ويف الفرتة  7–3فرباير/شباط  2014مبراجعة هذه
الخطوط التوجيهية .وهي تأخذ يف الحسبان طائفة واسعة
من االعتبارات واملبادئ الهامة ،مبا يف ذلك املساواة وعدم
التمييز واملشاركة واإلدماج واملساءلة وسيادة القانون واملبدأ
القائل إن جميع حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة
ومرتابطة ومتكافلة .كام أن هذه الخطوط التوجيهية تتفق
مع حقوق اإلنسان الدولية وتعززها .وتك ّمل هذه الخطوط
التوجيهية املدونة والصكوك املتصلة بها .كام أنها تراعي
الخطوط التوجيهية الفنية ذات الصلة باملدونة ،كالخطوط
التوجيهية الفنية للصيد الرشيد رقم “ 10زيادة مساهمة
مصايد األسامك صغرية النطاق يف الحد من الفقر وتحقيق
األمن الغذايئ” ،فضالً عن غريها من الصكوك الدولية
الطوعية ،مثل الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة
املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات يف
سياق األمن الغذايئ الوطني (الخطوط التوجيهية للحيازة)،
والخطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعامل املطرد للحق
يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذايئ القطري (الخطوط
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التوجيهية للحق يف الغذاء) ،حسب املقتىض .وتش ّجع أيضاً
الدول وأصحاب املصلحة اآلخرين عىل االطالع كذلك عىل
الخطوط التوجيهية األخرى ناهيك عن الصكوك الدولية
واإلقليمية ذات الصلة من أجل اإلدماج الكامل للموجبات
وااللتزامات الطوعية واإلرشادات املتاحة املعمول بها.

ﻩ

اﻟﺠﺰء ١
ﻣﻘﺪﻣﺔ
 –١اﻷﻫﺪاف
١–١

ﺗﻬﺪف ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ إﱃ:

)أ( ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺎمل وإﱃ دﻋﻢ اﻹﻋامل اﳌﻄﺮد ﻟﻠﺤﻖ
ﰲ ﻏﺬاء ﻛﺎف،
)ب( اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﳌﺠﺘﻤﻌﺎت ﺻﻴﺎدي اﻷﺳامك
ﻋﲆ ﻧﻄﺎق ﺻﻐري وﰲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻷوﺿﺎع
اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺼﻴﺎدي اﻷﺳامك وﻟﻠﻌﺎﻣﻠني ﰲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺼﻴﺪ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﳌﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك،
)ج( واﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺴﺘﺪام وإﱃ إدارة ﺣﺬرة وﻣﺴﺆوﻟﺔ
وإﱃ ﺻﻮن ﻣﻮارد اﳌﺼﺎﻳﺪ مبﺎ ﻳﺘامﳽ وﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺴﻠﻮك ﺑﺸﺄن
اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ )اﳌﺪوﻧﺔ( واﻟﺼﻜﻮك ذات اﻟﺼﻠﺔ
)د( واﻟﱰوﻳﺞ ﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ﰲ ﻛﻔﺎﻟﺔ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺴﺘﺪام ﻟﻜﻮﻛﺐ اﻷرض وﻟﻠﺸﻌﻮب ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ،
)ﻫـ( وإﻋﻄﺎء ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺎت ميﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻌني ﺑﻬﺎ اﻟﺪول وأﺻﺤﺎب
اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻟﻮﺿﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎت واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت وأﻃﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ وﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴني ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية
اﻟﻨﻄﺎق اﳌﺴﺆوﻟﺔ واﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ،
)و( وزﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﺎم واﻟﱰوﻳﺞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﳌﻌﺎرف ﺣﻮل ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ودورﻫﺎ وﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ وﻃﺎﻗﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﻌﺎرف اﳌﺘﻮارﺛﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ
ﻣﻦ ﻗﻴﻮد وﻓﺮص.
وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻬﺞ
٢–١
ﻣﺴﺘﻨﺪة إﱃ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل متﻜني اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت
اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﺎدﻳﻦ ﻋﲆ ﻧﻄﺎق ﺻﻐري ،مبﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺮﺟﺎل
واﻟﻨﺴﺎء ،ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار وﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻻﺿﻄﻼع
مبﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻢ إزاء اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺴﺘﺪام ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ وﻣﻊ

اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ومبﺎ ﻳﺼﺐ ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺔ
اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ واﳌﻬ ّﻤﺸﺔ.

 –٢اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﻨﻄﺎق
ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻃﻮﻋﻴ ًﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
١–٢
وﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك
ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت ،وأن ﺗﻜﻮن ﻋﺎﳌﻴﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻣﻊ
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﲆ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
وﺗﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ مبﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك
٢–٢
ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ﰲ اﳌﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﳌﻴﺎه اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮاء
أي اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﲆ اﻣﺘﺪاد ﺳﻠﺴﻠﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ ،وﰲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻴﺪ وﻣﺎ ﺑﻌﺪه .وﺗﻌﱰف اﻟﺨﻄﻮط
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻘﺎمئﺔ ﺑني اﳌﺼﺎﻳﺪ ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق
وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺣﻴﺎء اﳌﺎﺋﻴﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺮﻛّﺰ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﲆ اﳌﺼﺎﻳﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
وﺗﺘﻮﺟﻪ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ إﱃ اﻷﻋﻀﺎء ﰲ
٣–٢
اﳌﻨﻈﻤﺔ وﻏري اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﻠﺪ ،ﻓﻀﻼً
ﻋﻦ اﳌﻨﻈامت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
اﻟﻔﺮﻋﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية
اﻟﻨﻄﺎق )اﻟﺼﻴﺎدون واﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ ﻗﻄﺎع اﻷﺳامك وﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ
اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﻌﺮﻓﻴﺔ واﳌﻨﻈامت اﳌﻬﻨﻴﺔ ذات
اﻟﺼﻠﺔ وﻣﻨﻈامت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪين( .وﺗﺴﺘﻬﺪف أﻳﻀﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺒﺤﻮث واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻛﺎدميﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﳌﻨﻈامت
ﻏري اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﳌﺼﺎﻳﺪ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ.
وﺗﻌﱰف ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﻜﺒري
٤–٢
ﳌﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق وﺑﻌﺪم وﺟﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ واﺣﺪ
ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻔﺮﻋﻲ .وﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻻ ﺗﻔﺮض ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮط
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻣﻮﺣﺪا ﳌﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ﻛام ﻻ
ﺗﻔﺮض ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ .وﺗﺘﺼﻞ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮط
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص مبﺼﺎﻳﺪ أﺳامك اﻟﻜﻔﺎف اﻟﺼﻐرية اﻟﺤﺠﻢ
واﻷﺷﺨﺎص اﳌﺴﺘﻀﻌﻔﻮن اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ ﻣﺠﺎل ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك .وﻣﻦ
أﺟﻞ ﺿامن اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ،
ﻣﻦ اﳌﻬﻢ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﳌﺸﻐّﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﱪ
١

ﺻﻐرية اﻟﺤﺠﻢ ،وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ واﳌﻬﻤﺸﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج
إﱃ اﻫﺘامم أﻛﱪ .وﻳﻨﺒﻐﻲ إﺟﺮاء ذﻟﻚ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ أو
دون اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ أو اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎق اﳌﻌني اﻟﺬي ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻴﻪ.
وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻀﻤﻦ ﺑﺄن ﻳﺴﱰﺷﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت وﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ وذات ﻣﻐﺰى
وأﻫﻤﻴﺔ وﻣﻮﺟﻬﺔ إﱃ ﻫﺪف ﻣﻌني ،ﻟيك ﺗُﺴﻤﻊ أﺻﻮات ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف أن ﺗﺪﻋﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ،ﺑﺤﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء واﻟﺼﻠﺔ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻔﺴري ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
٥–٢
وﻓﻖ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ.

 –٣اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ إﱃ اﳌﻌﺎﻳري اﻟﺪوﻟﻴﺔ
١–٣
ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﻣﻌﺎﻳري وﻣامرﺳﺎت ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك اﳌﺴﺆوﻟﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﳌﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺆمتﺮ
اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ )رﻳﻮ” (٢٠+اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﺬي ﻧﺼﺒﻮ إﻟﻴﻪ“ واﳌﺪوﻧﺔ واﻟﺼﻜﻮك اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ ،ﻣﻊ
إﻳﻼء اﻫﺘامم ﺧﺎص ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ واﳌﻬﻤﺸﺔ وﻟﻠﺤﺎﺟﺔ إﱃ
دﻋﻢ اﻹﻋامل اﳌﻄﺮد ﻟﻠﺤﻖ ﰲ ﻏﺬاء ﻛﺎف.
 –١ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻛﺮاﻣﺘﻪ :اﻻﻋﱰاف ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ
اﳌﺘﺄﺻﻠﺔ واﳌﺴﺎواة وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻏري اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ وﻳﺠﺐ
ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﻻﻋﱰاف مبﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻘﺪرة
ﻋﲆ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ،واﺣﱰاﻣﻬﺎ واﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻬﺎ وﺣامﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ
اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﲆ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ،ﻋﲆ
اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﳌﻌﺎﻳري اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻫﻲ:
اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﳌﻄﻠﻘﺔ؛ وﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ؛ وﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ
ﺗﺠﺰﺋﺘﻬﺎ؛ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﱰاﺑﻂ؛ واﳌﺴﺎواة وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ؛ واﳌﺸﺎرﻛﺔ
واﻹدﻣﺎج؛ واﳌﺴﺎءﻟﺔ وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن .وﻳﺘﻌني ﻋﲆ اﻟﺪول اﺣﱰام
وﺣامﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺪاﻓﻌني ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﰲ
ﻣﺠﺎل ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق.
وﺗﺘﺤﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ ﻏري اﻟﺪول ،مبﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ مبﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق أو اﳌﺆﺛﺮة ﻓﻴﻬﺎ،
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻨﻈﻢ ﻧﻄﺎق
اﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺼﺎﻳﺪ ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
ﻣﻦ ﻏري اﻟﺪول ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳري اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن.
٢

 –٢اﺣﱰام اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت :اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻷﺷﻜﺎل اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﳌﻌﺎرف اﳌﺤﻠﻴﺔ واﳌامرﺳﺎت ﻟﺪى ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ ﻋﲆ ﻧﻄﺎق ﺻﻐري ،مبﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ
واﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺮأة ﻋﲆ ﺗﻮﱄ دور ﻗﻴﺎدي وﻣﻊ
ﻣﺮاﻋﺎة اﳌﺎدة ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ
اﳌﺮأة.
 –٣ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ :اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﰲ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق
ﻋﲆ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﰲ
اﳌامرﺳﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
 –٤اﳌﺴﺎواة واﻹﻧﺼﺎف ﺑني اﻟﺠﻨﺴني ﻫام ﻋﻨﴫان أﺳﺎﺳﻴﺎن ﰲ
أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ .وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﲆ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺤﻴﻮي
ﻟﻠﻨﺴﺎء ﰲ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق وﺑﺎﳌﺴﺎواة ﰲ اﻟﺤﻘﻮق
واﻟﻔﺮص.
 –٥اﻹﻧﺼﺎف واﳌﺴﺎواة :اﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ واﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻨﺼﻔﺔ —
ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أم ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌامرﺳﺔ — ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻷﻓﺮاد واﻟﺸﻌﻮب ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﺴﺎواة ﰲ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﻋﱰاف
ﺑﺎﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑني اﳌﺮأة واﻟﺮﺟﻞ واﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑري ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺘﻌﺠﻴﻞ
ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﺴﺎواة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ،أي اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ
ﺣﻴﺜام ﺗﺪﻋﻮ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﺼﻔﺔ ،ﻻ
ﺳﻴام ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ واﳌﻬﻤﺸﺔ.
 –٦اﻟﺘﺸﺎور واﳌﺸﺎرﻛﺔ :ﺿامن ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻧﺸﻄﺔ وﺣﺮة وﻓﻌﺎﻟﺔ
وﻫﺎدﻓﺔ وﻣﺴﺘﻨرية ﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ ﻋﲆ ﻧﻄﺎق ﺻﻐري ،مبﺎ
ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻦ
ﺣﻘﻮق اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻛﻜﻞ ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﳌﻮارد اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك
ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻷراﴈ اﳌﺠﺎورة ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﺧﺘﻼل
ﺗﻮازن اﻟﻘﻮى اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑني اﻷﻃﺮاف اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺸﻤﻞ
ذﻟﻚ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ودﻋﻢ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ميﻜﻦ أن ﻳﺘﺄﺛﺮوا ﺑﺎﻟﻘﺮارات
ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ،واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺴﺎﻫامﺗﻬﻢ.
 –٧ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن :اﻋﺘامد ﻧﻬﺞ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﲆ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﳌﺼﺎﻳﺪ
اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻮاﻧني اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻬﺎ
ﻋﲆ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﰲ اﻟﻠﻐﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ اﻟﺠﻤﻴﻊ،
وﺗﻄﺒﻖ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي وﻳﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،وﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺎمئﺔ مبﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ،

وﻣﻊ إﻳﻼء اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ مبﻮﺟﺐ اﻟﺼﻜﻮك
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.
 –٨اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ :اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮاﺿﺢ واﻟﻨﴩ اﻟﻮاﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق
ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻘﻮاﻧني واﻹﺟﺮاءات ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،وﻧﴩ
اﻟﻘﺮارات ﻋﲆ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،وﰲ ﺻﻴﻎ ﻣﺘﺎﺣﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
 –٩اﳌﺴﺎءﻟﺔ :اﻋﺘﺒﺎر اﻷﻓﺮاد واﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻏري اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟني ﻋﻦ أﻋامﻟﻬﻢ وﻗﺮاراﺗﻬﻢ وﻓﻘﺎ
ﳌﺒﺎدئ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن.
 –١٠اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ :ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻬﺞ
اﻻﺣﱰازي وإدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻏري اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ،
مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﳌﻔﺮط ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ واﻵﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ واﻟﺘﺄﺛريات اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

مبﻮﺟﺐ اﻟﺼﻜﻮك اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة .ﻓﻬﻲ ﺗﻜﻤﻞ وﺗﺪﻋﻢ
اﳌﺒﺎدرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك اﳌﺴﺆوﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ .وﻗﺪ
وﺿﻌﺖ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺪوﻧﺔ وﻫﻲ
ﺗﺪﻋﻢ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك اﳌﺴﺆوﻟﺔ واﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺴﺘﺪام ﻟﻠﻤﻮارد مبﺎ
ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺼﻚ.
ﻳﻔﴪ أي ﳾء ﰲ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮط
٢–٤
وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ّ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻋﲆ أﻧﻪ ﻳﻘﻴﺪ أو ﻳﻘﻮض أي ﺣﻘﻮق أو اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻜﻮن
اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻬﺎ مبﻘﺘﴣ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ .وميﻜﻦ اﻻﺳﱰﺷﺎد
ﺑﻬﺬه اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻹﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت وﻻﺳﺘﻠﻬﺎم أﺣﻜﺎم
ﺗﴩﻳﻌﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة أو إﺿﺎﻓﻴﺔ.

 –١١اﻟ ُﻨﻬﺞ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ :اﻻﻋﱰاف ﺑﻨﻬﺞ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ
ﳌﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﺒﺪأ ﻣﺮﺷﺪا ﻫﺎﻣﺎ ،وﺗﺒﻨﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ
اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﺟﺰاء اﻟﻨﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﱃ ﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ ﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ ﻋﲆ ﻧﻄﺎق ﺻﻐري ،وﺿامن
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑني اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت مبﺎ أن ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ وﺛﻴﻖ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 –١٢اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ :ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ
واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠامﻋﻴﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﴩﻛﺎت واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﲆ ﺧﻠﻖ
ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﺰز اﻟﺘﻌﺎون ﺑني أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ.
 –١٣ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺠﺪوى اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :ﺿامن
أن ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﺨﻄﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺮاﻣﻴﺔ
إﱃ ﺗﺤﺴني ﺣﻜﻢ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺳﻠﻴﻤﺔ
اﺟﺘامﻋﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﻋﻘﻼﻧﻴﺔ .ﻛام ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ اﻻﺳﱰﺷﺎد ﺑﺎﻟﻈﺮوف
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،وأن ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ وﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف اﳌﺘﻐرية ،ﻛام
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺪﻋﻢ ﻗﺪرة اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺤﲇ ﻋﲆ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻘﺒﺎت.

 –٤اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻔﺴري ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
١–٤
مبﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺎمئﺔ مبﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﱄ ،وﻣﻊ إﻳﻼء اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ
٣

٤

اﻟﺠﺰء ٢
اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
 –٥ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺤﻴﺎزة ﰲ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق
وإدارة اﳌﻮارد
ﺗﻌﱰف ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ
١–٥
اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺴﺆول واﳌﺴﺘﺪام ﻟﻠﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﳌﺎيئ واﳌﻮارد
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹمنﺎﺋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻸﺟﻴﺎل
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .وﺗﺤﺘﺎج ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ ﺻﻐري اﻟﻨﻄﺎق
إﱃ ﺿامن ﺣﻘﻮق ﺣﻴﺎزة ٢اﳌﻮارد اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ أﺳﺎس رﻓﺎﻫﻴﺘﻬﻢ
اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺳﺒﻞ ﻋﻴﺸﻬﻢ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﻢ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ .ﻛام
ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﳌﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك واﻟﻨﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،وﻣﻜﺎﻓﺄة
ﺻﻐﺎر ﺻﻴﺎدي اﻷﺳامك واﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل
واﻟﻨﺴﺎء.

−٥أﻟﻒ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎزة
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﻻﻋﱰاف ﺑﺄن اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
٢–٥
اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻟﺤﻴﺎزة اﻷراﴈ وﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك واﻟﻐﺎﺑﺎت اﳌﻌﻤﻮل
ﺑﻬﺎ ﰲ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﻮري ﻹﻋامل
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﻔﻘﺮ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺒﻞ
اﻟﻌﻴﺶ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘامﻋﻲ واﻹﺳﻜﺎن اﻵﻣﻦ واﻟﻨﻤﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪول ﻃﺒﻘﺎً ﻟﺘﴩﻳﻌﺎﺗﻬﺎ ﺣﺼﻮل
٣–٥
ﺻﻐﺎر اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ ﺻﻴﺪ اﻷﺳامك وﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ﻋﲆ
ﺣﻘﻮق ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ وﻋﺎدﻟﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﺟﺘامﻋﻴﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﺑﺤﻴﺎزة اﳌﻮارد
اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ )اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ( وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻴﺪ ﻋﲆ ﻧﻄﺎق ﺻﻐري
واﻷراﴈ اﳌﺤﺎذﻳﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻣﻊ إﻳﻼء ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ
ﺣﻘﻮق اﻟﺤﻴﺎزة.
ﻳﺘﻌني ﻋﲆ اﻟﺪول ،ﻃﺒﻘﺎً ﻟﺘﴩﻳﻌﺎﺗﻬﺎ ،وﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف
٤–٥
اﻷﺧﺮى اﻹﻗﺮار ﺑﺠﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل ﺣﻘﻮق اﻟﺤﻴﺎزة اﳌﴩوﻋﺔ واﺣﱰاﻣﻬﺎ

وﺣامﻳﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ،ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﱃ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ واﻷراﴈ وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻴﺪ ﻋﲆ ﻧﻄﺎق ﺻﻐري اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ ﻋﲆ ﻧﻄﺎق ﺻﻐري .وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء،
ﻳﻨﺒﻐﻲ ،ﺑﻐﻴﺔ ﺣامﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎل ﺣﻘﻮق اﻟﺤﻴﺎزة اﳌﴩوﻋﺔ،
إﻳﺠﺎد ﺗﴩﻳﻌﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﺘﺨﺬ
اﻟﺘﺪاﺑري اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﺪد وﺗﺴﺠﻞ وﺗﺤﱰم أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻴﺎزة
اﳌﴩوﻋني وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ .أﻣﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﳌامرﺳﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻌﺮﰲ وإﻻ ﻓﺎﻟﺘﻔﻀﻴﲇ إﱃ اﳌﻮارد اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ واﻷراﴈ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ ﺻﻐري اﻟﻨﻄﺎق مبﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ
واﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ،ﻓﻴﺠﺐ اﻻﻋﱰاف ﺑﻬﺎ واﺣﱰاﻣﻬﺎ وﺣامﻳﺘﻬﺎ
ﺑﻄﺮق ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺪوﱄ .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮاﻋﺎة
إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺤﻘﻮق اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ وإﻋﻼن ﺣﻘﻮق
اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻨﺘﻤني إﱃ أﻗﻠﻴﺎت ﻗﻮﻣﻴﺔ أو إﺛﻨﻴﺔ وإﱃ أﻗﻠﻴﺎت دﻳﻨﻴﺔ
وﻟﻐﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء .وﺣﻴﺜام ﺗﺆدي اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ أو
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة وﺗﻀﻌﻬﺎ ﰲ ﴏاع ﻣﻊ اﻷﻋﺮاف،
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻌﺎون ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﻫﺬه اﻟﺘﻐﻴريات ﰲ
ﻧﻈﻢ اﻟﺤﻴﺎزة اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ.
ﻳﺘﻌني ﻋﲆ اﻟﺪول اﻻﻋﱰاف ﺑﺪور ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ
٥–٥
ﻋﲆ ﻧﻄﺎق ﺻﻐري وﺣﻘﻮق اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﰲ اﺳﱰداد ،وﺻﻮن
وﺣامﻳﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ إدارة اﻟﻨﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ واﳌﺎﺋﻴﺔ
اﳌﺤﻠﻴﺔ.
ﺣﻴﺜام متﻠﻚ اﻟﺪول أو ﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﳌﻮارد ﻣﻦ اﳌﺎء )مبﺎ
٦–٥
ﰲ ذﻟﻚ اﳌﻮارد اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ( وﻣﻦ اﻷراﴈ ،ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺪد ﺣﻘﻮق
اﺳﺘﺨﺪام وﺣﻴﺎزة ﻫﺬه اﳌﻮارد ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺟﻤﻠﺔ أﻣﻮر ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
اﻷﻫﺪاف اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻷوﺳﻊ .وﻳﻨﺒﻐﻲ
ﻟﻠﺪول ،ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،أن ﺗﻌﱰف وﺗﺤﻤﻲ اﳌﻮارد اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وإدارﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟامﻋﻲ ،ﻻ
ﺳﻴام ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ ﺻﻐري اﻟﻨﻄﺎق.

 –٢ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﺒﺎرة ”ﺣﻖ اﻟﺤﻴﺎزة“ مبﺎ ﻳﺘامﳽ ﻣﻊ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻟﺤﻴﺎزة اﻷراﴈ وﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك واﻟﻐﺎﺑﺎت ﰲ ﺳﻴﺎق اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ
اﻟﻮﻃﻨﻲ.
٥

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﳌﺎدة  ٨١-٦ﻣﻦ اﳌﺪوﻧﺔ،
٧–٥
وﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،أن متﻨﺢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﺘﻔﻀﻴﲇ ﳌﺼﺎﻳﺪ
اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق إﱃ اﻷﺳامك ﰲ اﳌﻴﺎه اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﺼﻔﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎس ،وﻻ ﺳﻴام اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء،
اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑري ﻣﺤﺪدة ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﻧﺸﺎء وإﻧﻔﺎذ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﴫﻳﺔ
ﳌﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق .وﻳﻨﺒﻐﻲ إﻳﻼء ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك
ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻗﺒﻞ إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺸﺄن
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻮارد ﻣﻊ ﺑﻠﺪان ﺛﺎﻟﺜﺔ وأﻃﺮاف ﺛﺎﻟﺜﺔ.
وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول اﻋﺘامد ﺗﺪاﺑري ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ وﺻﻮل
٨–٥
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ ﻋﲆ ﻧﻄﺎق ﺻﻐري ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدل إﱃ اﳌﻮارد
ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ ،ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،اﻹﺻﻼﺣﺎت
اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻮارد ،ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﺨﻄﻮط
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﺤﻴﺎزة اﻷراﴈ
واﻟرثوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت ﰲ ﺳﻴﺎق اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ اﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻜﻔﻞ ﻋﺪم ﺗﻌﺮض ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت
٩–٥
اﻟﺼﻴﺪ ﺻﻐري اﻟﻨﻄﺎق ﻟﻠﻄﺮد اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ وﻋﺪم إﺑﻄﺎل ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ
اﻟﴩﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎزة أو اﻣﺘﻬﺎﻧﻬﺎ .وﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﱰف اﻟﺪول ﺑﺄن
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣني اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﺗﺰاﻳﺪ داﺧﻞ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻴﺪ ﻋﲆ ﻧﻄﺎق ﺻﻐري وأن ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ ﺻﻐري
اﻟﻨﻄﺎق ،وﻻ ﺳﻴام اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ واﳌﻬﻤﺸﺔ ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن
اﻟﻄﺮف اﻷﺿﻌﻒ ﰲ اﻟﴫاﻋﺎت ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى وﻫﻲ ﻗﺪ
ﺗﺤﺘﺎج إﱃ دﻋﻢ ﺧﺎص إذا ﺗﻌ ّﺮض رزﻗﻬﺎ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺴﺒﺐ أﻋامل
اﻹمنﺎء وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى.
 ١٠–٥ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف أن ﺗﻘﻮم،
ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ إمنﺎﺋﻴﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ميﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ
ﰲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ ﻋﲆ ﻧﻄﺎق ﺻﻐري ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺘﺄﺛريات
اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺎت ﻟﻠﺘﺄﺛريات
وﻋﻘﺪ ﻣﺸﺎورات ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻫﺎدﻓﺔ ﻣﻊ ﻫﺬه اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت ،وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
 ١١–٥ﻋﲆ اﻟﺪول أن ﺗﺘﻴﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﻴﺌﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
وإدارﻳﺔ ﻣﺤﺎﻳﺪة وﻣﺨﺘﺼﺔ ،ﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ ﺻﻐري اﻟﻨﻄﺎق
وﻟﻸﻓﺮاد ،مبﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﻬﻤﺸني ،إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل
٦

ﻋﲆ وﺳﺎﺋﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﻘﺒﻮﻟﺔ اﻟﺴﻌﺮ وﺣﺴﻨﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﻟﺤﻴﺎزة ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،مبﺎ
ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ،ﻛام ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ
ﺗﻮﻓري ﺳﺒﻞ اﻻﻧﺘﺼﺎف اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﻄﻌﻦ،
ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء .وﻳﱰﺗﺐ إﻧﻔﺎذ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻠﻮل ﺑﴪﻋﺔ ﻃﺒﻘﺎً
ﻟﻠﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وميﻜﻦ أن ﺗﺸﻤﻞ رد اﻟﺤﻘﻮق وإﻋﺎدة
اﳌﻠﻚ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ وﺟﱪ اﻟﴬر.
 ١٢–٥ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﺴﻌﻰ إﱃ اﺳﱰداد إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻷراﴈ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ ﺻﻐري اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ
ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﺘﻬﺠري ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ و/أو اﻟﻨﺰاﻋﺎت
اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌني اﻻﻋﺘﺒﺎر اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻮارد اﳌﺼﺎﻳﺪ.
وﻳﺘﻌني ﻋﲆ اﻟﺪول اﺳﺘﺤﺪاث آﻟﻴﺎت ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺮﺿﺔ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺧﻄرية ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﻟيك ﻳﻌﻴﺪوا ﺑﻨﺎء ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وﺳﺒﻞ ﻋﻴﺸﻬﻢ .وﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﻤﻞ
ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ
اﳌﺮأة ﰲ ﻣامرﺳﺎت اﻟﺤﻴﺎزة ﰲ ﺣﺎﻻت ﺣﺼﻮل ﻛﻮارث ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
و/أو ﻧﺰاﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ.

−٥ﺑﺎء إدارة اﳌﻮارد اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
 ١٣–٥ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول وﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ إدارة اﳌﺼﺎﻳﺪ
اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑري ﻟﺤﻔﻆ اﳌﻮارد اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻋﲆ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ
وﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﳌﺴﺘﺪام وﻟﻀامن وﺟﻮد أﺳﺎس إﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﻹﻧﺘﺎج
اﻷﻏﺬﻳﺔ .وﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﻢ اﻹدارة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،مبﺎ
ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ اﻟﻘﺎمئﺔ مبﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﱄ
واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﺪوﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﱰف اﻋﱰاﻓﺎ واﻓﻴﺎ
مبﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق وﺑﻔﺮﺻﻬﺎ.
 ١٤–٥ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﱰاﺑﻂ ﺑني
اﻟﺤﻘﻮق واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت؛ وﺑﺄن ﺣﻘﻮق اﻟﺤﻴﺎزة ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﻮاﺟﺒﺎت،
ودﻋﻢ ﺣﻔﻆ اﳌﻮارد ﻋﲆ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﳌﺴﺘﺪام
واﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﻷﺳﺎس اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﻹﻧﺘﺎج اﻷﻏﺬﻳﺔ .وﻳﺠﺐ
أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ﻣامرﺳﺎت ﺻﻴﺪ
ﺗﺤﺪ ﻗﺪر اﳌﺴﺘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﴬر اﻟﻼﺣﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻷﻧﻮاع
اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ وﺗﺪﻋﻢ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﳌﻮارد.

 ١٥–٥ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول ﺗﻴﺴري وﺗﺪرﻳﺐ ودﻋﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﺼﻴﺪ ﺻﻐري اﻟﻨﻄﺎق ﻟيك ﺗﺸﺎرك وﺗﺘﺤﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ وﺗﺮاﻋﻲ
ﺣﻘﻮق وﻧﻈﻢ اﻟﺤﻴﺎزة اﳌﴩوﻋﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ،وإدارة اﳌﻮارد
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺘﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ ﻟﻜﺴﺐ
ﻋﻴﺸﻬﺎ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﴩك اﻟﺪول ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ
ﺻﻐري اﻟﻨﻄﺎق ﻣﻊ إﻳﻼء اﻫﺘامم ﺧﺎص ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻠﻨﺴﺎء ،واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ واﳌﻬﻤﺸﺔ ﰲ ﺗﺨﻄﻴﻂ وﺗﺼﻤﻴﻢ،
وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪاﺑري اﻹدارﻳﺔ ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﳌﺤﻤﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ ﺧﻴﺎراﺗﻬﻢ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ .وﻳﺠﺐ أﻳﻀﺎ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻈﻢ اﻹدارة اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻹدارة اﳌﺸﱰﻛﺔ ،وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ.
 ١٦–٥ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء أﻧﻈﻤﺔ ﻟﻠﺮﺻﺪ
واﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻹﴍاف أو اﻟﱰوﻳﺞ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدة اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق وﺗﻨﺎﺳﺒﻬﺎ .وﻳﺠﺐ
أن ﺗﻘﺪم اﻟﺪﻋﻢ ﳌﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﻣﻊ إﴍاك اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
ﰲ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ وأن ﺗﻌﺰز
اﻟﺘﺪاﺑري اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎق اﻹدارة اﳌﺸﱰﻛﺔ .وﻳﺘﻌني ﻋﲆ
اﻟﺪول أن ﺗﺤﺮص ﻋﲆ وﺟﻮد آﻟﻴﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺮﺻﺪ واﻹﻧﻔﺎذ ﳌﻨﻊ
ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل ﻣامرﺳﺎت اﻟﺼﻴﺪ ﻏري اﻟﻘﺎﻧﻮين و/أو اﳌﺆذﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﲆ اﻟﻨﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،وﻣﻨﻊ
ﺗﻠﻚ اﳌامرﺳﺎت واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﻳﺠﺪر ﺑﺎﻟﺪول أن ﺗﺴﻌﻰ إﱃ
ﺗﺤﺴني ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﺼﻴﺪ .وﻳﺘﻌني ﻋﲆ اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ ﻋﲆ ﻧﻄﺎق
ﺻﻐري دﻋﻢ ﻧﻈﻢ اﻟﺮﺻﺪ واﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻹﴍاف وإﻋﻄﺎء اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارة ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط.
 ١٧–٥ﻋﲆ اﻟﺪول أن ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻷدوار واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﰲ
إﻃﺎر ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻹدارة اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻟﻸﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ وأﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ
واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ وﻣﺴﺘﻨﺪة إﱃ أﺳﺎس
ﻋﻠﻤﻲ .وﺗﻌﺘﱪ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺄدوار اﻹدارة
اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﺬل ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية
اﻟﻨﻄﺎق ﰲ اﻻﺗﺤﺎدات اﳌﻬﻨﻴﺔ وأﺟﻬﺰة اﳌﺼﺎﻳﺪ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ذات اﻟﺼﻠﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﺑﻨﺸﺎط ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات
ورﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺼﺎﻳﺪ.
 ١٨–٥ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك
ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق أن ﺗﺸﺠﻊ وﺗﺪﻋﻢ دور وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء،

ﺳﻮاء أﺳﺎﻫﻤﻮا ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻴﺪ أو اﻟﺼﻴﺪ أو ﻣﺎ
ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻴﺪ ﰲ إﻃﺎر اﻹدارة اﳌﺸﱰﻛﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك
اﳌﺴﺆوﻟﺔ ،ﻣﻘﺪﻣني ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ ووﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻫﻢ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ
اﳌﺤﺪدة .وﻳﱰﺗﺐ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف أن ﺗﻮﱄ اﻫﺘامﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ
ﻟﴬورة ﺿامن اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ،وﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﺪاﺑري ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف.
 ١٩–٥ﺣﻴﺜام ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود وﻣﺸﺎﻛﻞ أﺧﺮى
ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻴﺎه واﳌﻮارد اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﻟﻀامن أن ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ ﺣﻘﻮق اﻟﺤﻴﺎزة ﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ
ﺻﻐري اﻟﻨﻄﺎق وﺣامﻳﺘﻬﺎ.
ﻳﺘﻌني ﻋﲆ اﻟﺪول ﺗﻔﺎدي اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺘﺪاﺑري اﳌﺎﻟﻴﺔ
٢٠–٥
ّ
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ وﺟﻮد ﻃﺎﻗﺎت اﻟﺼﻴﺪ اﳌﻔﺮﻃﺔ وﺗﺆدي ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
إﱃ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻔﺮط ﻟﻠﻤﻮارد ،مبﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﲆ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك
ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق.

 –٦اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻟﻌامﻟﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﻨﻈﺮ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام
١–٦
ﻧﻬﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻨﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إدارة ﻣﺼﺎﻳﺪ
اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻋﻲ ﺗﻌﻘﻴﺪات ﺳﺒﻞ
اﻟﻌﻴﺶ .وﻗﺪ ﺗﺪﻋﻮ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ إﻳﻼء اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،مبﺎ ﻳﻀﻤﻦ متﻜني ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ
ﺻﻐري اﻟﻨﻄﺎق وإﻋﻄﺎﺋﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﺮوج ﻟﻼﺳﺘﺜامر ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد
٢–٦
اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
واﳌﻬﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﳌﻮارد اﳌﺼﺎﻳﺪ
ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ .وﻳﺘﻌني ﻋﲆ اﻟﺪول اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﺗﻜﻔﻞ
ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎً ﻟﻸﻋﻀﺎء ﰲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ ﻋﲆ ﻧﻄﺎق ﺻﻐري اﻟﺤﺼﻮل
ﺑﻜﻠﻔﺔ زﻫﻴﺪة ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت وﻋﲆ ﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاءات وﻃﻨﻴﺔ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ،مبﺎ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻼﺋﻖ واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﺄﻣﻮﻧﺔ واﻟﻨﻈﻴﻔﺔ واﳌﻴﺎه
اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﴩب ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺨﴢ واﳌﻨﺰﱄ وﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وﻳﺠﺐ ﺗﻘ ّﺒﻞ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة وﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ
٧

وﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ واﳌﻬﻤﺸﺔ – ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻏري ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن – وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻀامن اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﺮوج ﻟﻠﺤامﻳﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠني
٣–٦
ﰲ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق.
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺄﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك
٤–٦
ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﻂ ﻟﻠﻀامن اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﻋﲆ اﻣﺘﺪاد
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﺪﻋﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺧﺮى
٥–٦
واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ ﺻﻐري
اﻟﻨﻄﺎق ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﺑﺎﻻدﺧﺎر واﻻﺋﺘامن
وﺧﻄﻂ اﻟﺘﺄﻣني ،ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﲆ ﺿامن وﺻﻮل
اﳌﺮأة إﱃ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت.
وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻌﱰف ﺑﺄن اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ
٦–٦
اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﲆ اﻣﺘﺪاد ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﳌﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية
اﻟﻨﻄﺎق ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﻬﻨﻴﺔ أي :ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ وﻣﺎ
ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﺎد ،ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ أم اﻟﱪ؛ اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ
اﻟﺮﺟﺎل أو اﻟﻨﺴﺎء .وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ :أي ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﻲ متﺎرس ﺑﻮﻗﺖ ﺟﺰيئ أو ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ و/أو ﻟﻠﻜﻔﺎف.
وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﻨﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ،وﻻ ﺳﻴام
ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻷﻛرث ﺿﻌﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻴﺪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﺎد
واﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻌﺰز اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠني
٧–٦
ﰲ ﻣﺠﺎل ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻟﻘﻄﺎﻋني اﻟﺮﺳﻤﻲ وﻏري اﻟﺮﺳﻤﻲ .ﻛام ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻬﻴﺊ
اﻟﻈﺮوف اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻀامن ﻣﺮاﻋﺎة أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﰲ ﻛﻞ
ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋني اﻟﺮﺳﻤﻲ وﻏري اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻀامن اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺼﺎﻳﺪ
اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻋﲆ اﻟﺪول أن ﺗﺘﺨﺬ ﺧﻄﻮات ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﻋامل اﳌﻄﺮد
٨–٦
ﻟﺤﻖ اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ ﻋﲆ ﻧﻄﺎق ﺻﻐري واﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻴﺪ ﰲ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﴚ ﻻﺋﻖ واﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳري اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .وﻳﺘﻌني ﻋﲆ اﻟﺪول ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
٨

اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ ﺻﻐري اﻟﻨﻄﺎق .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن
ﺗﺘﺒﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻏري متﻴﻴﺰﻳﺔ وﺳﻠﻴﻤﺔ ﻟيك
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ واﳌﻨﺎﻃﻖ
اﻟﱪﻳّﺔ مبﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ ﺻﻐري اﻟﻨﻄﺎق واﳌﻨﺘﺠني
اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻠﻐﺬاء وﻻ ﺳﻴام اﻟﻨﺴﺎء ،ﺑﻜﺴﺐ ﻋﺎﺋﺪ ﻋﺎدل ﻣﻦ
أﻋامﻟﻬﻢ ورأﺳامﻟﻬﻢ وإدارﺗﻬﻢ ،وﺗﺸﺠﻊ ﺣﻔﻆ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
واﻹدارة اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺪول وأﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻵﺧﺮون
٩–٦
اﻟﻔﺮص اﻟﻘﺎمئﺔ ،أو أن ﺗﻄﻮر اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ واﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﳌﺪرة
ﻟﻠﺪﺧﻞ – ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺟﻨﻲ اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﳌﺼﺎﻳﺪ – ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ ﺻﻐري اﻟﻨﻄﺎق ،ﻛام ﻫﻮ
ﻣﻄﻠﻮب وﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺴﺘﺪام ﻟﻠﻤﻮارد وﺗﻨﻮﻳﻊ ﺳﺒﻞ
اﻟﻌﻴﺶ .وﻳﺠﺐ اﻻﻋﱰاف ﺑﺪور ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ﰲ
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺮواﺑﻂ ﺑني ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺤﲇ واﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻷوﺳﻊ ،واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ ﺻﻐري
اﻟﻨﻄﺎق اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻘﺎمئﺔ ﻋﲆ
اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺤﲇ واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻟﻸﺣﻴﺎء اﳌﺎﺋﻴﺔ ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق.
 ١٠–٦ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف أن ﺗﻬﻴﺊ اﻟﻈﺮوف ﻟﻠﺮﺟﺎل
واﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ ﺻﻐري اﻟﻨﻄﺎق ﻟيك ميﺎرﺳﻮا ﺻﻴﺪ
اﻷﺳامك واﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﺼﺎﻳﺪ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻨﻒ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﺮميﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻟﻘﺮﺻﻨﺔ واﻟﴪﻗﺔ
واﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﴘ واﻟﻔﺴﺎد وإﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻄﺔ .وﻳﻨﺒﻐﻲ
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻟﻮﺿﻊ ﺗﺪاﺑري ﺗﻬﺪف إﱃ اﻟﻘﻀﺎء
ﻋﲆ اﻟﻌﻨﻒ وﺣامﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﳌﻌﺮﺿﺎت ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ
ﰲ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول ﺿامن وﺻﻮل
ﺿﺤﺎﻳﺎ ،ﺟﻤﻠﺔ أﻣﻮر ﻣﻨﻬﺎ ،اﻟﻌﻨﻒ وﺳﻮء اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ
داﺧﻞ اﻷﴎة أو اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺤﲇ.
 ١١–٦ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول واﻷﻃﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك
ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ،أن
ﺗﻔﻬﻢ دور اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ ﻣﺠﺎل ﻣﺼﺎﻳﺪ
اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق وﺗﻘﺮه وﺗﺤﱰﻣﻪ ،ﻋﲆ اﻋﺘﺒﺎر أ ّن اﻟﻬﺠﺮة
ﻫﻲ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﻜﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ ﰲ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية
اﻟﻨﻄﺎق .وﻳﺘﻌني ﻋﲆ اﻟﺪول وﻋﲆ اﻷﻃﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﻣﺼﺎﻳﺪ
اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺘﻌﺎون ﻋﲆ وﺿﻊ اﻷﻃﺮ اﳌﻼمئﺔ ﻟﻠﺴامح

ﺑﺎﻹدﻣﺎج اﻟﻌﺎدل واﳌﻼﺋﻢ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﰲ
اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺴﺘﺪام ﳌﻮارد اﳌﺼﺎﻳﺪ واﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻘﻮﺿﻮن ،ﺣﻮﻛﻤﺔ
ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك اﻟﻘﺎمئﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺤﲇ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﰲ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول اﻹﻗﺮار ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﰲ ﻣﺎ ﺑني اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺠﺮة اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠني
ﰲ ﻣﺠﺎل ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ﻋﱪ اﻟﺤﺪود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﻳﻨﺒﻐﻲ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺘﺪاﺑري اﻹدارﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ
اﳌﻨﻈامت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ مبﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق.
 ١٢–٦ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول إدراك وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أﺳﺒﺎب وﺗﺒﻌﺎت ﺗﻨﻘﻞ
ﺻﻴﺎدي اﻷﺳامك ﻋﱪ اﻟﺤﺪود واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﺑﺮة
ﻟﻠﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق.
 ١٣–٦ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺼﺤﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ وﻇﺮوف
اﻟﻌﻤﻞ ﻏري اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺻﻐﺎر اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ ﻣﺠﺎل
ﺻﻴﺪ اﻷﺳامك ﻋﱪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﴬورﻳﺔ
وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﳌﻌﺎﻳري ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺮﻓﺎً ﻣﺘﻌﺎﻗﺪا ﻓﻴﻬﺎ،
وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺜﻼً اﳌﻴﺜﺎق اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﳌﻌﺎﻫﺪات ذات اﻟﺼﻠﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﻳﺠﺐ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻌﻲ إﱃ ﺿامن أن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻬﻨﻴﺘني ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ إدارة اﳌﺼﺎﻳﺪ وﻣﺒﺎدرات
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
 ١٤–٦ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﱪي ،وﻣﻨﻊ
اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﺪﻳﻮن ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل واﺗﺨﺎذ
ﺗﺪاﺑري ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ ﻗﻄﺎع ﺻﻴﺪ اﻷﺳامك،
مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﺎم ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻘﴪي ﰲ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك مبﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق.
 ١٥–٦ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻴﺢ اﻟﺪول إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ دﺧﻮل اﳌﺪارس
واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ
ﺻﻐري اﻟﻨﻄﺎق واﻟﺘﻲ متﻜّﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺑﺢ

وﻻﺋﻖ ،وﺗﺤﱰم ﺧﻴﺎراﺗﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺎ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻔﺘﻴﺎن واﻟﻔﺘﻴﺎت واﻟﺸﺒﺎن واﻟﻨﺴﺎء.
 ١٦–٦ﻋﲆ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية
اﻟﻨﻄﺎق أن ﺗﻌﱰف ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ رﻓﺎه اﻷﻃﻔﺎل وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﺗﺤﺪﻳﺪا وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻣﺔً .وﻳﺠﺐ أن
ﻳﺬﻫﺐ اﻷﻃﻔﺎل إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ وأن ﻳﻜﻮﻧﻮا مبﻨﺄى ﻋﻦ أي اﻋﺘﺪاء وأن
ﺗﺤﱰم ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻛﺎﻓﺔ مبﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ.
 ١٧–٦ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف أن ﺗﻌﱰف ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺪ اﻟﺬي
ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﰲ ﻋﺮض اﻟﺒﺤﺮ )ﰲ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ( واﻷﺳﺒﺎب اﳌﺘﻌﺪدة وراء اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻨﻘﻮﺻﺔ.
وﻫﺬا ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻴﺪ .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻜﻔﻞ
ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺳﻦ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧني واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻴﺪ
واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق.٣
 ١٨–٦ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﱰف اﻟﺪول ﺑﺄن ﺗﺤﺴني اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ،
اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ،ﰲ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية
اﻟﻨﻄﺎق )اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ( ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺧﻼل
وﺿﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺘامﺳﻜﺔ وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ مبﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻊ ﻋﻨﺎﴏ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ،
ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء .وﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ ،ﻳﺠﺐ ﻹدارة اﳌﺼﺎﻳﺪ ﺑﺸﻜﻞ
ﻋﺎم أن ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺎر ﻟﻠﺼﻴﺎدﻳﻦ ﻋﲆ ﻧﻄﺎق ﺻﻐري.
وﻳﺠﺪر ﺑﺎﻟﺪول أن ﺗﻘﺪم اﻟﺪﻋﻢ ،ﻣﻦ ﺑني أﻣﻮر أﺧﺮى ،وﻣﺴﻚ
ﻧﻈﺎم وﻃﻨﻲ ﻟﻺﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﺤﻮادث وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺎر واﻋﺘامد اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﰲ اﳌﺼﺎﻳﺪ اﻟﺼﻐرية اﻟﻨﻄﺎق .وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﻋﱰاف ﰲ
ﺳﻴﺎق اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺪور اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎمئﺔ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت
اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻻﻣﺘﺜﺎل ،وﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ،
وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻹﻧﻘﺎذ .وﻳﺘﻌني ﻋﲆ اﻟﺪول اﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﲆ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻋﲆ ﻧﻈﻢ اﻟﻄﻮارئ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﻘﺎذ ﰲ اﻟﺒﺤﺎر
ﻟﻠﺴﻔﻦ اﻟﺼﻐرية اﻟﺤﺠﻢ.

 –٣ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻦ ﺑني ﺟﻤﻠﺔ أﻣﻮر اﳌﺪوﻧﺔ ﺑﺸﺄن ﺳﻼﻣﺔ ﺻﻴﺎدي اﻷﺳامك وﺳﻔﻦ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺼﺎدرة ﰲ ﻋﺎم ) ١٩٦٨اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤني( واﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ
اﻟﻔﺎو وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﺸﻴﻴﺪ وﺗﺠﻬﻴﺰ ﺳﻔﻦ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺼﻐرية اﻟﺼﺎدرة ﰲ ﻋﺎم  ١٩٨٠وﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺼﺎدرة ﰲ ﻋﺎم ٢٠١٠
ﻟﺴﻔﻦ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﻃﻮل ﻣﺘﻨﻬﺎ  ١٢ﻣﱰا ً وﺳﻔﻦ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣنت.
٩

 ١٩–٦ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﺑﺸﺄن
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻟﺤﻴﺎزة اﻷراﴈ وﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك واﻟﻐﺎﺑﺎت ﰲ
ﻳﺘﻌني ﻋﲆ
ﺳﻴﺎق اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ اﻟﻮﻃﻨﻲ مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺴﻢ ّ ،٤٢٥
اﻷﻃﺮاف ﻛﺎﻓﺔ ﺣامﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻛﺮاﻣﺔ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ
ﰲ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺴﻠّﺤﺔ
ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎين اﻟﺪوﱄ مبﺎ ميﻜّﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﻣني ﺳﺒﻞ ﻋﻴﺸﻬﻢ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎذ إﱃ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺼﻴﺪ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﻦ
ﺣامﻳﺔ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻴﺸﻬﻢ .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﰲ
ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ مبﺴﺎﺋﻞ ﺗﻌﻨﻴﻬﻢ.

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول واﻟﴩﻛﺎء ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻷﺷﻜﺎل
٤–٧
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻻﺗﺤﺎدات اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻴﺪ
وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﲆ ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ وﻋﲆ ﺑﻨﺎء
ﻗﺪراﺗﻬﻢ ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻼزم ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ،
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ دﺧﻠﻬﻢ وﺗﺄﻣني ﺳﺒﻞ ﻋﻴﺸﻬﻢ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﺘﴩﻳﻌﺎت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ووﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ دﻋﻢ إﻧﺸﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت
واﳌﻨﻈامت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق
واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻋﲆ ﻏﺮار
اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﳌﺰاد ،ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

 –٧ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ وﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻟﻬﺪر
٥–٧
ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻴﺪ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺒﻞ ﻟﺨﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻔﺎدة أﻳﻀﺎً ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
اﳌﻮﺟﻮدة واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ،
واﻻﺑﺘﻜﺎرات اﳌﺤﻠﻴﺔ وﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ .وﻳﻨﺒﻐﻲ
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌامرﺳﺎت اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻴﺌﻴﺎ ﺿﻤﻦ ﻧُﻬ ٍﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم
اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ،اﻟﺘﻲ متﻨﻊ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻫﺪر اﳌﺪﺧﻼت )اﳌﻴﺎه
واﻟﻮﻗﻮد اﻟﺨﺸﺒﻲ وﻏري ذﻟﻚ( ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﺎول اﻷﺳامك اﻟﺼﻐرية
وإﻋﺪادﻫﺎ.

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﺪور اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺬي
١–٧
ﺗﺆدﻳﻪ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﺮﻋﻲ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ
اﻟﺤﺼﺎد واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻷﻃﺮاف ﺿامن أن ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﺎد ﺟﺰءا
ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ذات اﻟﺼﻠﺔ ،ﻣﻊ اﻻﻋﱰاف ﺑﺄن ﻫﻨﺎك
ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﻼﻗﺎت ﻗﻮة ﻏري ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺑني اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ وﺑﺄن اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ واﳌﻬﻤﺸﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ
دﻋام ﺧﺎﺻﺎ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﺆدﻳﻪ
٢–٧
اﳌﺮأة ﰲ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﺮﻋﻲ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﺎد
ودﻋﻢ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ.
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪول إﺗﺎﺣﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮاﺣﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ ،ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﺒﻞ
ﻋﻴﺸﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﺮﻋﻲ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﺎد وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺪول وﺗﻘﺪم اﻻﺳﺘﺜامرات وأن
٣–٧
متﻜّﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﰲ
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق
ﰲ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻔﺮﻋﻲ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﺎد ﻹﻧﺘﺎج ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺟﻴﺪة وآﻣﻨﺔ
ﻣﻦ اﻷﺳامك واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻷﺳﻮاق
اﳌﺤﻠﻴﺔ ،ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ.

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﺴﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻷﺳﻮاق اﳌﺤﻠﻴﺔ
٦–٧
واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية
اﻟﻨﻄﺎق واﻟﱰوﻳﺞ ﻟﺘﺠﺎرﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻏري اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ .وﻳﻨﺒﻐﻲ
ﻟﻠﺪول أن ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﻻﺳﺘﺤﺪاث أﻧﻈﻤﺔ وإﺟﺮاءات ﺗﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻳﺪ
اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﳌﱪﻣﺔ ﺗﺤﺖ
إﻃﺎر ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،وﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌني اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺣﻘﻮق
وواﺟﺒﺎت أﻋﻀﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول إﻳﻼء اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻟﺘﺄﺛري اﻟﺘﺠﺎرة
٧–٧
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳامك واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ واﻹدﻣﺎج اﻟﻌﻤﻮدي
ﻟﻠﺼﻴﺎدﻳﻦ اﳌﺤﻠﻴني ﻋﲆ ﻧﻄﺎق ﺻﻐري وﻟﻠﻌﺎﻣﻠني ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻴﺪ
وﳌﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ .وﻳﺘﻌني ﻋﲆ اﻟﺪول أن ﺗﺤﺮص ﻋﲆ أﻻ ﻳﺆﺛﺮ
اﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳامك واﻹﻧﺘﺎج اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ

 –٤ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻘﺴﻢ  ٢٥ﻋﻨﻮان اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻴﺎزة اﻷراﴈ وﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك واﻟﻐﺎﺑﺎت.
١٠

ﺗﺄﺛريا ً ﺳﻠﺒﻴﺎً ﻋﲆ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺸﻜﻞ
اﻷﺳامك ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﻢ ﻋﻨﴫا ً ﺣﻴﻮﻳﺎً ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻧﻈﺎم ﻏﺬايئ
ٍ
ﻣﻐﺬ وﻟﺼﺤﺘﻬﻢ ورﻓﺎﻫﻴﺘﻬﻢ واﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
ومبﺘﻨﺎوﻟﻬﻢ ﻣﺼﺎدر ﻣامﺛﻠﺔ ﻟﻠﻐﺬاء.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول وﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك
٨–٧
ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻳﺘﻌني ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ
أن ﺗﺪرك ﺑﺄﻧﻪ ّ
ﺗﻮزﻳﻌﺎً ﻋﺎدﻻً .وﻳﺠﺪر ﺑﺎﻟﺪول أن ﺗﺤﺮص ﻋﲆ وﺟﻮد ﻧﻈﻢ ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻹدارة ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﻟﺘﻔﺎدي اﻻﺳﺘﻐﻼل اﳌﻔﺮط ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻄﻠﺐ
ﰲ اﻷﺳﻮاق ،ﻣام ﻗﺪ ﻳﻬﺪد اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻮارد ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك
واﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ .وﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﻈﻢ إدارة
ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﻫﺬه ﻣامرﺳﺎت وﺳﻴﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات رﺷﻴﺪة
ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻴﺪ ﻟيك ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺻﻐﺎر اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ وﻏريﻫﻢ
ﻣﻦ اﻷﻓﺮﻗﺎء ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺼﺎدرات ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺼﻔﺔ ﻋﲆ اﻣﺘﺪاد
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺳﻴﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات ،مبﺎ ﰲ
٩–٧
ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﻴﻴامت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴامت ذات
اﻟﺼﻠﺔ ،ﻟﻀامن اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﻨﺼﻔﺔ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻋﲆ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق وﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ
واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ .وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن
اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﻌﻨﻴني ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
واﻹﺟﺮاءات.
 ١٠–٧ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﺘﻴﺢ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺴﻮق واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ
ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﳌﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق .وﻳﺤﺐ أن
ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ﻣﻦ
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻮق وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ
ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف اﳌﺘﻐرية ﻟﻠﺴﻮق .أﻣﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻘﺪرات ﻓﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻫﻲ أﻳﻀﺎ يك ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ
ﰲ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ،وﻻ ﺳﻴام اﻟﻨﺴﺎء واﳌﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ واﳌﻬﻤﺸﺔ ،ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻴﻒ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺼﻔﺔ ﻣﻦ
اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻟﺤﺎﻻت اﳌﺤﻠﻴﺔ
ﻣﻊ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ أي آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ.

 –٨اﳌﺴﺎواة ﺑني اﻟﺠﻨﺴني
ﻋﲆ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف اﻻﻋﱰاف ﺑﺄن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﺴﺎواة ﺑني
١–٨
اﻟﺠﻨﺴني ﻳﺤﺘﺎج إﱃ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮد اﻷﻃﺮاف ﻛﺎﻓﺔ وﺑﺄن ﺗﻌﻤﻴﻢ
اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺟﺰءا ﻣﺘﺄﺻﻼ ﻣﻦ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق .وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺴﺎواة
ﺑني اﻟﺠﻨﺴني ،ﺗﻘﺘﴤ ﻫﺬه اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻋﺘامد ﻧﻬﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺑﺤﻖ
ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﺠﺎوز اﳌامرﺳﺎت اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ّ
اﻟﻨﺴﺎء.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
٢–٨
اﻟﻘﻮاﻧني اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وأن ﺗﻨﻔﺬ اﻟﺼﻜﻮك ذات اﻟﺼﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻃﺮف ﻓﻴﻬﺎ ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺟﻤﻠﺔ أﻣﻮر ،اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة وﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻀﻊ ﰲ
اﻟﺤﺴﺒﺎن إﻋﻼن ﺑﻴﺠني وﻣﻨﻬﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﻪ .وﻳﺘﻌني ﻋﲆ
اﻟﺪول أن ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﺿامن ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك
ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺗﺪاﺑري ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺘﺼﺪي
ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة ،ﻣﻊ ﺧﻠﻖ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﳌﻨﻈامت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪين،
وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت ﰲ ﻣﺠﺎل ﺻﻴﺪ اﻷﺳامك وﻣﻨﻈامﺗﻬﻦ،
ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ رﺻﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ .وﻳﺘﻮﺟﺐ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺮأة ﻋﲆ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻣﻨﻈامت ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ،ﻛام ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ
ذي اﻟﺼﻠﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ.
ﻳﺘﻌني ﻋﲆ اﻟﺪول ﺳ ّﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﺗﴩﻳﻌﺎت ﺗﺤﻘﻖ
٣–٨
اﳌﺴﺎواة ﺑني اﻟﺠﻨﺴني واﻟﻌﻤﻞ ،ﺣﺴﺐ اﳌﻘﺘﴣ ،ﻋﲆ ﺗﻜﻴﻴﻒ
اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺘﺪاﺑري ﻏري اﳌﺘﻮامئﺔ ﻣﻊ اﳌﺴﺎواة ﺑني
اﻟﺠﻨﺴني ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻜﻮن ﰲ ﻃﻠﻴﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﳌﺴﺎواة ﺑني اﻟﺠﻨﺴني ،ﻋﱪ ﺟﻤﻠﺔ أﻣﻮر ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﺠﻨﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻣﻮﻇﻔﻲ إرﺷﺎد وﺿامن ﻓﺮص ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﰲ اﻹرﺷﺎد واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ،مبﺎ
ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮين ،اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ مبﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك .وﻳﺘﻌني ﻋﲆ
اﻷﻃﺮاف ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﺎً ﻻﺑﺘﻜﺎر ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﺄﺛري
اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻮﺿﻊ
اﳌﺮأة وﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﺴﺎواة ﺑني اﻟﺠﻨﺴني.
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ﻳﺘﻌني ﻋﲆ اﻷﻃﺮاف ﻛﺎﻓﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﻮاع
٤–٨
ّ
ﻣﺤﺴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻬ ّﻢ اﳌﺮأة وﺗﻨﺎﺳﺒﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﰲ
ّ
ﻣﺠﺎل ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق.

 –٩أﺧﻄﺎر ﺣﺪوث اﻟﻜﻮارث وﺗﻐري اﳌﻨﺎخ
ﻳﺘﻌني ﻋﲆ اﻟﺪول أن ﺗﻘ ّﺮ ﺑﺄ ّن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻐري اﳌﻨﺎخ،
١–٩
ّ
مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﰲ ﺳﻴﺎق ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ،ﻳﺘﻄﻠّﺐ
إﺟﺮاءات ﻣﻠ ّﺤﺔ وﻃﻤﻮﺣﺔ ،ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻸﻫﺪاف واﳌﺒﺎدئ واﻷﺣﻜﺎم
ﺗﻐري اﳌﻨﺎخ،
اﻟﻮاردة ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﻃﺎرﻳﺔ ﺑﺸﺄن ّ
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﳌﺆمتﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ )رﻳﻮ” (٠٢+اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺬي ﻧﺼﺒﻮ إﻟﻴﻪ“.
ﻳﺘﻌني ﻋﲆ اﻷﻃﺮاف ﻛﺎﻓﺔ أن ﺗﻘ ّﺮ وﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌني اﻻﻋﺘﺒﺎر
٢–٩
ّ
اﻟﺘﺄﺛري اﳌﺘﻤ ّﻴﺰ ﻟﻠﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻟﻠﻜﻮارث اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﻬﺎ
اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻐري اﳌﻨﺎخ ﻋﲆ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق .وﻋﲆ
ﺗﻐري اﳌﻨﺎخ ﰲ اﳌﺼﺎﻳﺪ ،وﻻ
اﻟﺪول أن ﺗﻀﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﺧﻄﻂ ﺗﺘﻨﺎول ّ
ﺳﻴام اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ وﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻷﺛﺮ ،ﺣﺴﺐ اﳌﻼﺋﻢ ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ ﺑﻨﺎء اﳌﺮوﻧﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﻔﻌﺎل ﻣﻊ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﻮن ،واﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ،ﻣﻊ
اﻻﻫﺘامم ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻔﺌﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ واﳌﻬﻤﺸﺔ .وﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ
دﻋﻢ ﺧﺎص ﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻋﲆ
ﺟﺰر ﺻﻐرية ﺗﱰﺗّﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﻐري اﳌﻨﺎخ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﻟﺴﻜﻦ وﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف أن ﺗﻌﱰف ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﺗﺒﺎع
٣–٩
ﻧﻬﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ وﺷﺎﻣﻞ ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺎون ﺑني اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،وذﻟﻚ
ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﺨﻄﺮ ﺣﺪوث اﻟﻜﻮارث وﺗﻐري اﳌﻨﺎخ ﰲ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك
ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول وﻟﻸﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى أن
ﺗﺘﺨﺬ ﺧﻄﻮات ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﺔ واﻟﺘﻠﻮث اﻟﺴﺎﺣﲇ
وﺗﺪﻣري اﳌﻮاﺋﻞ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻻ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺼﺎﻳﺪ .ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﺸﻮاﻏﻞ ﺗﻘﻮض ﺑﺼﻮرة ﺟﺪﻳﺔ ﺳﺒﻞ
ﻋﻴﺶ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ وﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻵﺛﺎر
ﻟﺘﻐري اﳌﻨﺎخ.
اﳌﻤﻜﻨﺔ ّ
ﻳﺘﻌني ﻋﲆ اﻟﺪول أن ﺗﺒﺤﺚ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة
٤–٩
ودﻋﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ ﻋﲆ ﻧﻄﺎق ﺻﻐري اﳌﺘﴬرة ﻣﻦ ﺗﻐري
اﳌﻨﺎخ أو اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﻟﻜﻮارث اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﻬﺎ
١٢

اﻹﻧﺴﺎن ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﻂ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ
اﻟﺘﺄﺛريات واﳌﻌﻮﻧﺔ ،ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻜﻮارث اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ،واﻟﺘﻲ
٥–٩
ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻄﺮف
اﳌﺴﺆول ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ.
ﻳﺘﻌني ﻋﲆ اﻷﻃﺮاف ﻛﺎﻓﺔ أن ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌني اﻻﻋﺘﺒﺎر
٦–٩
ﺗﺄﺛري ﺗﻐري اﳌﻨﺎخ واﻟﻜﻮارث ﻋﲆ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻴﺪ واﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﻔﺮﻋﻴني ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻐريات ﰲ أﻧﻮاع اﻷﺳامك وﻛﻤﻴﺎﺗﻬﺎ وﻧﻮﻋﻴﺔ
اﻷﺳامك وﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ واﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت ﻋﲆ اﳌﻨﺎﻓﺬ ﰲ اﻷﺳﻮاق.
وﻳﺘﻌني ﻋﲆ اﻟﺪول أن ﺗﺪﻋﻢ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ ﻣﺼﺎﻳﺪ
اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﺗﺪاﺑري اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻟﻠﺤﺪ
ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛريات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ .وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻷﻧﻮاع اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻨﺪ اﻋﺘامدﻫﺎ ﻣﺮﻧﺔ وﻣﻜﻴّﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻐريات اﳌﻘﺒﻠﺔ ﰲ
اﻷﻧﻮاع واﳌﻨﺘﺠﺎت واﻷﺳﻮاق واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻔﻬﻢ اﻟﺮاﺑﻂ ﺑني اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺎﻻت
٧–٩
اﻟﻄﻮارئ واﻟﺘﺄﻫﺐ ﻟﻠﻜﻮارث ﰲ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق
وأن ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑني اﻹﻏﺎﺛﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .وﻳﺠﺐ اﻟﻨﻈﺮ
ﰲ اﻷﻫﺪاف اﻹمنﺎﺋﻴﺔ اﻷﻃﻮل أﺟﻼ ﻋﱪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ،
مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ،ﻛام ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ وإﻋﺎدة اﻹﻋامر واﻹﻧﻌﺎش إﺟﺮاءات
ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ إزاء اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ.
وﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم ”إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء ﻋﲆ ﻧﺤﻮ أﻓﻀﻞ“ ﰲ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻜﻮارث وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ﺗﻌﺰﻳﺰ دور ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك
٨–٩
ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ﰲ اﻟﺠﻬﻮد اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﻐري اﳌﻨﺎخ ،وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ
ﺗﺸﺠﻴﻊ ودﻋﻢ ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﺮﻋﻲ ،مبﺎ ﰲ
ذﻟﻚ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺄﴎﻫﺎ-أي ﺻﻴﺪ اﻷﺳامك ،وﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻴﺪ
واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﻈﺮ ﰲ أن ﺗﺘﻴﺢ ﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ
٩–٩
ﻋﲆ ﻧﻄﺎق ﺻﻐري إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺼﻮرة ﺷﻔﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻮارد
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴّﻒ ،واﳌﺮاﻓﻖ و/أو اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺗﻐري اﳌﻨﺎخ ،ﺣﺴﺐ
اﻻﻗﺘﻀﺎء.

١٤

اﻟﺠﺰء ٣
ﺿامن ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ متﻜﻴﻨﻴﺔ
ودﻋﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
 –١٠اﺗﺴﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑني
اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺘﻌﺎون
 ١–١٠ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻌﱰف ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﺗﺴﺎق
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ،ﰲ ﺟﻤﻠﺔ أﻣﻮر،
ﺑﺎﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن؛
واﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،مبﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮب
اﻷﺻﻠﻴﺔ؛ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛ واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ؛ وﺣامﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ؛ واﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ،
وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ؛ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ؛ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ؛ واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت إدارة أﺧﻄﺎر ﺣﺪوث اﻟﻜﻮارث واﻟﺘﻜﻴﻒ
ﺗﻐري اﳌﻨﺎخ وﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك؛ وﻏريﻫﺎ
ﻣﻊ ّ
ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺨﻄﻂ واﻹﺟﺮاءات واﻻﺳﺘﺜامرات اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻘﻄﺎع ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ ﺻﻐري اﻟﻨﻄﺎق .وﻳﻨﺒﻐﻲ إﻳﻼء اﻫﺘامم ﺧﺎص
ﻟﻀامن اﳌﺴﺎواة واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑني اﻟﺠﻨﺴني.
 ٢–١٠ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول ،ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،وﺿﻊ واﺳﺘﺨﺪام ﻧﻬﺞ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﻜﺎين ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﻜﺎين اﻟﱪي واﻟﺒﺤﺮي،
اﻟﺬي ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌني اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق
ودورﻫﺎ ﰲ اﻹدارة اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ .وﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﺸﺎور واﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﻨﴩ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ،ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت
وﻗﻮاﻧني ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﻜﺎين اﳌﻨﻈﻢ ﺗﺮاﻋﻲ اﳌﺴﺎواة ﺑني
اﻟﺠﻨﺴني .وﺣﻴﺜام ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أن ﺗﻨﻈﺮ ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺻﻐﺎر اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ واﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻊ ﻧﻈﻢ
اﻟﺤﻴﺎزة اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ وﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار داﺧﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت.
 ٣–١٠ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺗﺪاﺑري ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺤﺪدة
ﻟﻀامن ﻣﻮاءﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ ﺻﺤﺔ اﳌﺴﻄﺤﺎت
اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﱪﻳﺔ واﻟﻨﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻟﻀامن أن ﺗﻌﺰز
اﳌﺼﺎﻳﺪ واﻟﺰراﻋﺔ وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﺟامﻋﻲ ﺳﺒﻞ ﻣﻌﻴﺸﺔ اﳌﱰاﺑﻄﺔ اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.

 ٤–١٠ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول ﺿامن أن ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺗﺘﻴﺢ
رؤﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﳌﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
واﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﺠﻮع واﻟﻔﻘﺮ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻬﺞ ﻟﻠﻨﻈﺎم
اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ .وﻋﲆ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ مبﺼﺎﻳﺪ
اﻷﺳامك أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺴﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ وإﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق و ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻣﻊ إﻳﻼء
اﻫﺘامم ﺧﺎص ﻟﻸﺷﺨﺎص اﳌﺴﺘﻀﻌﻔني واﳌﻬﻤﺸني.
 ٥–١٠ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ واﻟﺮواﺑﻂ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ
وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ – مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺮواﺑﻂ واﻟﺸﺒﻜﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ – اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺗﺴﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ،واﻟﺘﻌﺎون
ﺑني اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ
ﰲ ﻗﻄﺎع ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك .وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت واﺿﺤﺔ ﻛام ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺟﻬﺎت اﺗﺼﺎل
ﻣﺤﺪدة ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ
ﺻﻐري اﻟﻨﻄﺎق.
 ٦–١٠ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻷﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية
اﻟﻨﻄﺎق ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﺑني ﺟﻤﻌﻴﺎﺗﻬﻢ اﳌﻬﻨﻴﺔ ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ
ﺗﻌﺎوﻧﻴﺎت ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك وﻣﻨﻈامت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪين .وﻳﻨﺒﻐﻲ
ﻟﻬﻢ إﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺎت وﻣﻨﺎﺑﺮ ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺨﱪات واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺴﻬﻴﻞ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ذات اﻟﺼﻠﺔ
مبﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ ﺻﻐري اﻟﻨﻄﺎق.
 ٧–١٠ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻘﺮ وﺗﺸﺠﻊ ،ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،أن
ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ اﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﳌﺼﺎﻳﺪ
اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻧﻬﺞ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ومبﺎ
ﻳﺘامﳽ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ.
 ٨–١٠ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﺸﺠﻊ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ
واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ودون اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﺗﺄﻣني اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك
ﺻﻐري اﻟﻨﻄﺎق .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول ،وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻨﻈامت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودون اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،أن ﺗﺪﻋﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ
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اﻟﻘﺪرات ﻟﺘﺤﺴني ﻓﻬﻢ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق وﻣﺴﺎﻋﺪة
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﺮﻋﻲ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ﺗﻌﺎون دون إﻗﻠﻴﻤﻲ
أو إﻗﻠﻴﻤﻲ أو دوﱄ ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻼﺋﻢ واﳌﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ.

 –١١اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﺤﻮث واﻻﺗﺼﺎﻻت
 ١–١١ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول إﻧﺸﺎء ﻧﻈﻢ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
مبﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ،
واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﺑﺸﺄن اﻹدارة اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﳌﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك
ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ﺑﻬﺪف ﺿامن اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،مبﺎ ﰲ
ذﻟﻚ اﻷرﺻﺪة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ،ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﺬل اﻟﺠﻬﻮد
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم أﻳﻀﺎ ﺑﺈﻋﺪاد ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺲ
ﰲ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﺴني
إﺑﺮاز وﻓﻬﻢ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
 ٢–١١ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ وﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺼﺎﻳﺪ
اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق إدراك أﻫﻤﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،
اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﴐورﻳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺼﻨﻊ اﻟﻘﺮارات.
 ٣–١١ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﻣﻨﻊ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻻ ﺳﻴام
ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،وﻣﺴﺎءﻟﺔ ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار وﺿامن اﺗﺨﺎذ
اﻟﻘﺮارات اﳌﺤﺎﻳﺪة ﺑﺪون ﻣﻮارﺑﺔ وﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
ﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ ﺻﻐري اﻟﻨﻄﺎق واﻻﺗﺼﺎل اﳌﻨﺎﺳﺐ مبﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﺼﻴﺪ ﺻﻐري اﻟﻨﻄﺎق.
 ٤–١١ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف أن ﺗﻌﱰف مبﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ
ﺻﻐري اﻟﻨﻄﺎق ﻋﲆ أﻧﻬﺎ متﻠﻚ اﳌﻌﺎرف وﺗﺘﻴﺤﻬﺎ وﺗﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ .وﻣﻦ
اﳌﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻬﻢ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ ﺻﻐري اﻟﻨﻄﺎق وﻣﻨﻈامﺗﻬﻢ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﲆ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎمئﺔ ومتﻜﻴﻨﻬﻢ
ﻣﻦ ﺗﺤﺴني ﺳﺒﻞ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻋﲆ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺮاﻫﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت وﺗﺨﺺ اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﳌﺼﺎﻳﺪ
اﻷﺳامك وﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ.
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 ٥–١١ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول ﺿامن إﺗﺎﺣﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﺼﺎﻳﺪ
اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق اﳌﺴﺆوﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،مبﺎ ﰲ
ذﻟﻚ ﺑﺸﺄن اﻟﺼﻴﺪ ﻏري اﻟﻘﺎﻧﻮين دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﻴﻢ .وﻳﻨﺒﻐﻲ
أن ﺗﺘﺼﻞ ،ﰲ ﺟﻤﻠﺔ أﻣﻮر ،ﺑﺄﺧﻄﺎر ﺣﺪوث اﻟﻜﻮارث وﺗﻐري
اﳌﻨﺎخ وﺳﺒﻞ ﻛﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ واﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ ﻣﻊ إﻳﻼء اﻫﺘامم
ﺧﺎص ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ واﳌﻬﻤﺸﺔ .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﱃ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ
ﺗﻔﺘﻘﺮ إﱃ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.
 ٦–١١ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف أن ﺗﻀﻤﻦ أن اﳌﻌﺎرف
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﳌامرﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ مبﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ
ﺻﻐري اﻟﻨﻄﺎق ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ،ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻻﻋﱰاف،
وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ،وأﻧﻬﺎ ﺗﺰود ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ
اﳌﺴﺆوﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ .وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ
اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺤﺪدة ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ واﻟﻌﺎﻣﻼت
ﰲ ﻗﻄﺎع اﻷﺳامك ودﻋﻤﻬﺎ .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ مبﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﲆ ﺣﻔﻆ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
وإدارﺗﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.
 ٧–١١ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول واﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ
إﱃ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ ﺻﻐري اﻟﻨﻄﺎق ،وﻻ ﺳﻴام إﱃ اﻟﺸﻌﻮب
اﻷﺻﻠﻴﺔ ،واﻟﻨﺴﺎء ،واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﲆ اﻟﺼﻴﺪ ﰲ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ،
مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ ،ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ واﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺒﺎدﻟﻬﺎ وﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ،واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ
اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ.
 ٨–١١ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف أن ﺗﺸﺠﻊ ﺗﻮاﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
وﺗﺪﻓﻘﻬﺎ وﺗﺒﺎدﻟﻬﺎ ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﺸﺄن اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة
ﻟﻠﺤﺪود ،ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء أو اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺎﺑﺮ واﻟﺸﺒﻜﺎت
اﻟﻘﺎمئﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺤﲇ واﻟﻮﻃﻨﻲ
واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ودون اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ
اﺗﺠﺎﻫني ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮﻳني اﻷﻓﻘﻲ واﻟﺮأﳼ .وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺑﻌﺎد
اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻬﺞ واﻷدوات
واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل مبﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ ﺻﻐري اﻟﻨﻄﺎق
وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪراﺗﻬﺎ.

 ٩–١١ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول واﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ،ﻗﺪر اﳌﺴﺘﻄﺎع ،أن
ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻷﻣﻮال ﻷﺟﻞ اﻟﺒﺤﻮث ﺣﻮل ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية
اﻟﻨﻄﺎق ،وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ واﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻟﺠﻤﻊ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ واﻟﺒﺤﻮث .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول واﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى
أن ﺗﺴﻌﻰ إﱃ إدراج ﻫﺬه اﳌﻌﺎرف اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﻮث ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈامت واﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ دﻋﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات ﻟﺘﺘﻴﺢ ﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ ﺻﻐري
اﻟﻨﻄﺎق اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﻮث واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ .وﻳﻨﺒﻐﻲ
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺎورﻳﺔ ﻣﻊ
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ دور ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ﰲ اﻻﺳﺘﺨﺪام
اﳌﺴﺘﺪام ﻟﻠﻤﻮارد ،واﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ،واﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ
اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﺼﻔﺔ ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ اﻋﺘﺒﺎرات إدارة أﺧﻄﺎر
ﺗﻐري اﳌﻨﺎخ.
اﻟﻜﻮارث واﻟﺘﻜ ّﻴﻒ ﻣﻊ ّ
 ١٠–١١ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول واﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى أن ﺗﺸﺠﻊ
اﻟﺒﺤﻮث ﺣﻮل ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ
واﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻴﺪ ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،وﺟﻤﻠﺔ أﻣﻮر أﺧﺮى،
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﺑني اﻟﺠﻨﺴني ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺰوﻳﺪ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻀامن
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮر اﳌﺴﺎواة ﺑني اﻟﺠﻨﺴني
واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺠﻨﺴﺎين ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
واﻟﱪاﻣﺞ واﳌﺸﺎرﻳﻊ ﳌﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﺪﺧﻼت ﻣﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎواة ﺑني اﻟﺠﻨﺴني .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﺆﴍات اﳌﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎواة ﺑني اﻟﺠﻨﺴني ﻣﻦ أﺟﻞ رﺻﺪ
وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة ﺑني اﻟﺠﻨﺴني وﻟﻔﻬﻢ ﻛﻴﻒ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻫﺬه
اﻟﺘﺪﺧﻼت ﰲ اﻟﺘﻐﻴري اﻻﺟﺘامﻋﻲ.
 ١١–١١ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول واﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ،إﻗﺮارا ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺪور
ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ﰲ إﻧﺘﺎج اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ،
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﺳﺘﻬﻼك اﻷﺳامك واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﺑﺮاﻣﺞ
ﺗﺜﻘﻴﻒ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜني ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ
ﻟﺘﻨﺎول اﻷﺳامك وﻧﻘﻞ اﳌﻌﺎرف اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟﻮدة
اﻷﺳامك واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ.

 –١٢ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات
 ١–١٢ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول واﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى أن ﺗﻌﺰز ﻗﺪرات
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ﻣﻦ أﺟﻞ متﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار .وﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺿامن أن ﻧﻄﺎق
وﺗﻨﻮع اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﺮﻋﻲ ﳌﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ﻋﲆ
اﻣﺘﺪاد ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،و ﻣﻦ
ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻣﴩوﻋﺔ ودميﻘﺮاﻃﻴﺔ ومتﺜﻴﻠﻴﺔ .وﻳﻨﺒﻐﻲ
إﻳﻼء اﻫﺘامم ﻣﺤﺪد ﻟﴬورة اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻠﻤﺮأة ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ .وﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ وﴐورﻳﺎ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ،ﻣﺴﺎﺣﺎت وآﻟﻴﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ وﴐورﻳﺔ ﻟﺘﻤﻜني اﳌﺮأة
ﻣﻦ أن ﺗﻨﻈﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﺑﺸﺄن
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻬﺎ.
 ٢–١٢ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول وأﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺗﻮﻓري
ﺧﺪﻣﺎت ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱪاﻣﺞ
اﻹمنﺎﺋﻴﺔ ،ﻟﻠﺴامح ﳌﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ اﻟﺴﻮق.
 ٣–١٢ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف أن ﺗﺪرك وﺟﻮب ارﺗﻜﺎز
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات ﻋﲆ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻬﺎرات اﳌﻮﺟﻮدة وأن ﺗﻜﻮن
ﻋﻤﻠﻴﺔ ذات اﺗﺠﺎﻫني ﻟﻨﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﻓﺘﻠﺤﻆ ﻣﺴﺎرات ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺮﻧﺔ
وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﻓﺮاد ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل
واﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ واﳌﻬﻤﺸﺔ .وﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ ،ﻳﺠﺐ
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات أن ﺗﺸﻤﻞ ﺑﻨﺎء اﳌﺮوﻧﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻴﻒ
ﻟﺪى ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ ﺻﻐري اﻟﻨﻄﺎق ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة أﺧﻄﺎر
ﺗﻐري اﳌﻨﺎخ.
اﻟﻜﻮارث واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ّ
 ٤–١٢ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت واﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ
ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻌﺎرف واﳌﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وﺗﺮﺗﻴﺒﺎت
اﻹدارة اﳌﺸﱰﻛﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ،ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء .وﻳﻨﺒﻐﻲ إﻳﻼء اﻫﺘامم
ﺧﺎص ﻟﻠﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ واﳌﺤﻠﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﺒﺎﴍة
ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺪ
ﺻﻐري اﻟﻨﻄﺎق ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﻮث.

١٧

 –١٣دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ورﺻﺪه
 ١–١٣ﺗُﺸﺠﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ﻋﲆ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮط
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻸوﻟﻮﻳﺎت واﻟﻈﺮوف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
 ٢–١٣ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول وﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ﺗﺸﺠﻴﻊ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﻮﻧﺔ واﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺴﺆول ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ .وﻳﺘﻢ
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﴩﻛﺎء ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻮﻛﺎﻻت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة ،واﳌﻨﻈامت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﲆ دﻋﻢ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪول ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون ﰲ ﻣﺎ ﺑني ﺑﻠﺪان اﻟﺠﻨﻮب .وميﻜﻦ أن ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻔﻨﻲ واﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات
اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ وﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﱪات ،واﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ
وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﳌﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق وﻧﻘﻞ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.
 ٣–١٣ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول وﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ
ﻟﺨﻠﻖ وﻋﻲ ﺑﺎﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ،وأﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﴩ إﺻﺪارات
ﻣﺒﺴﻄﺔ وﻣﱰﺟﻤﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ ﻣﺼﺎﻳﺪ
اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول وﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى
وﺿﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﳌﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻮع اﻟﺠﻨﺲ ﻟﺘﺄﻣني
اﻟﻨﴩ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺸﺆون اﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻴﺔ ودور اﳌﺮأة
ﰲ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق وﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﲆ اﻟﺨﻄﻮات
اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻟﺘﺤﺴني وﺿﻊ اﳌﺮأة وﻋﻤﻠﻬﺎ.
 ٤–١٣ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﱰف اﻟﺪول ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻧﻈﻢ اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺘﻲ
متﻜﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪم اﳌﺤﺮز ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻫﺪاف
واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ .وﻳﻨﺒﻐﻲ إدراج
اﻟﺘﻘﻴﻴامت اﻷﺛﺮ ﻋﲆ اﻹﻋامل اﳌﻄﺮد ﻟﻠﺤﻖ ﰲ ﻏﺬاء ﻛﺎف ﰲ
ﺳﻴﺎق اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻋﲆ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﻔﻘﺮ .وﻳﻨﺒﻐﻲ
أﻳﻀﺎ إدراج اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ اﺳﺘﺜامر ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺻﺪ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮاﻋﺎة اﳌﺴﺎواة ﺑني اﻟﺠﻨﺴني ﰲ
اﻟﺮﺻﺪ ﻋﱪ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻬﺞ وﻣﺆﴍات وﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻋﻲ اﳌﺴﺎواة
ﺑني اﻟﺠﻨﺴني .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول وﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف وﺿﻊ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎت
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﲆ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﺴني ﻓﻬﻢ وﺗﻮﺛﻴﻖ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﳌﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ﰲ اﻹدارة اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻮارد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﻔﻘﺮ مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ
اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺴﻮاء.
١٨

 ٥–١٣ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻴﺴري ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى
اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت ومتﺜﻴﻞ ﻗﻮي ﳌﻨﻈامت
اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪين ،ﻟﻺﴍاف ﻋﲆ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ،ﺣﺴﺐ
اﻻﻗﺘﻀﺎء .وﻳﻨﺒﻐﻲ إﴍاك اﳌﻤﺜﻠني اﻟﴩﻋﻴني ﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻦ ﰲ وﺿﻊ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﻮط
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ وﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺻﺪ.
 ٦–١٣ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ أن ﺗﺸﺠﻊ وﺗﺪﻋﻢ
وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﺎﳌﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ،ﺑﺨﻄﻂ ﻋﻤﻞ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ.

ﺗﻢ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬه ”اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻟﻀامن
اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ﰲ ﺳﻴﺎق اﻷﻣﻦ
اﻟﻐﺬايئ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﻔﻘﺮ“ اﺳﺘﻜامﻻ ﳌﺪوﻧﺔ اﻟﺴﻠﻮك
ﺑﺸﺄن اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ )اﳌﺪوﻧﺔ( اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﰲ ﻋﺎم  .١٩٩٥وﻗﺪ وﺿﻌﺖ ﻟيك ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ مبﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق دﻋام
ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺪوﻧﺔ وﻷﺣﻜﺎﻣﻬﺎ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈن
اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء
ﻋﲆ اﻟﺪور اﻟﻬﺎم ﳌﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﺻﻐرية اﻟﻨﻄﺎق ،واﻻﻋﱰاف
ﺑﻪ وﺗﻌﺰﻳﺰه ،وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﺠﻮع واﻟﻔﻘﺮ .وﺗﺪﻋﻢ اﻟﺨﻄﻮط
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك اﳌﺴﺆوﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ،
ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ ﺻﻐﺎر ﺻﻴﺎدي اﻷﺳامك واﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ ﻣﺠﺎل
ﺻﻴﺪ اﻷﺳامك واﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻔﺌﺎت
اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ واﳌﻬﻤﺸﺔ  ،ﻣﺮ ّوﺟﺔ ﻧﻬﺠﺎ ﻗﺎمئﺎ ﻋﲆ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
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