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UNIC

مصايد األسماك الصغيرة المفتاح إلى ”النمو األزرق“ للبحار والمحيطات
UN  

UN  

تشكل نسبة العمل في مصايد 
األسماك الصغيرة ٩٠ بالمئة من 
مجموع جميع الوظائف في هذا 
القطاع في العالم، كما تعد مبادرة 
لجعل  األزرق) أساسية  لنمو  ا )

األسماك أكثر استدامة.
هــذا ما أكدته نيكول فرانز، 
ألغــذيــة  ا منظمة  فــي  لمحللة  ا
والزراعة (الفاو) والتي تشارك في 
االجتماع التحضيري لمؤتمر األمم 
المتحدة للمحيطات والمقرر عقده 

في الخامس من حزيران المقبل.
وشددت فرانز على أن تحقيق 
الهدف الرابع عشر من أهداف 
لمعني  ا و مة  ا لمستد ا لتنمية  ا
بالحفاظ على الحياة تحت الماء 
وحماية الموارد البحرية، له صلة 
بتحقيق هدفين آخرين من أهداف 
التنمية المستدامة وهما، القضاء 

على الفقر ومكافحة الجوع.
وأضافت: ”ماليين األشخاص 
يعتمدون على مصايد األسماك 
و غير  أ مباشر  الصغيرة بشكل 
مباشر في سبل عيشهم. وفي 
ما يتعلق بتوفير العمالة، تعد 
مصايد األسماك أكثر أهمية من 
جميع القطاعات األخرى المعنية 
ن  أ لنا  ينبغي  ال   . ت لمحيطا با
ننسى أن أكثر من ٩٠ بالمائة من 
العاملين في هذا القطاع، يعملون 
في مصايد األسماك الصغيرة، 
وهذا يجب أن يؤخذ بعين االعتبار. 
التأكيد  لــى  إ ا 

ً
نحن بحاجة أيض

من خالل مناقشاتنا هنا لهدف 
التنمية المستدامة الرابع عشر 
له  ن  أ  ، ت لمحيطا با لمتعلق  ا و
صلة بهدفين آخرين وهما األول 
والثاني، واللذان يتعلقان بالفقر 

ومكافحة الجوع“.
ــى مفهوم االقتصاد  ــد أت وق
األزرق في أعقاب مؤتمر ”ريو ٢٠“ 
عام ٢٠١٢، وهو يؤكد على صون 

اإلدارة المستدامة للموارد المائية، 
استنادا إلــى فرضية أن النظم 
اإليكولوجية السليمة للمحيطات 
أكثر إنتاجية وضرورية من أجل 
استدامة االقتصادات القائمة 
على المحيطات. ومن أجل دعم 
التحول إلى هذا النهج الجديد، 
أطلقت المنظمة (مــبــادرة النمو 
األزرق)، التي من خاللها ستتم 
مساعدة البلدان في وضع وتنفيذ 
االقتصاد األزرق وأجندات النمو. 
ويتطلع (النمو األزرق) إلى تسخير 
لمحيطات  ا نات  مكا إ مــن  مزيد 
والبحار والسواحل من أجل إلغاء 
ممارسات الصيد الضارة وتحفيز 
يز  تعز نها  من شأ لتي  ا لنهج  ا
النمو وتحسين صون وبناء مصائد 
األسماك المستدامة وإنهاء الصيد 

غير المشروع.
ويهدف المؤتمر القادم إلى 
ــع عشر من  ــراب جعل الــهــدف ال
أهداف التنمية المستدامة واقًعا، 

بحلول عام ٢٠٣٠.

ما هو الهدف ١٤ من 
أهداف التنمية المستدامة؟

وضعت األمــم المتحدة ضمن 
مة  ا لمستد ا للتنمية  خطتها 
موضوع المحيطات وكافة الجوانب 
لــهــدف  ا تــحــت  ــه  ب قة 

ّ
لمتعل ا

١٤ الـــذي حمل عــنــوان ”حفظ 
المحيطات والبحار والموارد البحرية 
واستخدامها على نحو مستدام 
لتنمية المستدامة“.  ا لتحقيق 
ــّم إقــرارهــا خالل  ة ت

ّ
هــذه الخط

الجمعّية العامة لألمم المتحدة في 
 
ً
أيلول ٢٠١٥ حيث صادق ١٩٣ بلدا
على أهداف التنمية المستدامة 
١٧ والتزمت  الــذي يبلغ عددها 
العمل على تحقيقها بحلول عام 

.٢٠٣٠

مقاصد الهدف ١٤
في ما يلي، مجموعة المقاصد 
في إطــار الهدف ١٤ والمطلوب 

 
ً
تحقيقها بحلول عام ٢٠٣٠ تطبيقا

ألجندة التنمية المستدامة:
لبحري بجميع  ا لتلوث  ا - منع 
أنواعه والحد منه بدرجة كبيرة، وال 
سّيما الحّد من األنشطة البرّية مثل 
الحطام البحري، وتلوث المغذيات؛
إليكولوجية  ا لنظم  ا ة  ر دا - إ
نحو  على  حلية  لسا ا و ية  لبحر ا
مستدام وحمايتها من أجل تجنب 
حــدوث آثــار سلبية كبيرة وذلك 
على  قدرتها  تعزيز  عن طريق 
الصمود، واتخاذ اإلجراءات الالزمة 
من أجل تحقيق الصحة واإلنتاجية 

للمحيطات؛
- تقليل تحّمض المحيطات إلى 
أدنى حد ومعالجة آثاره من خالل 
تعزيز التعاون العلمي على جميع 

المستويات؛
- تنظيم الصيد على نحو فعال، 
وإنهاء الصيد المفرط والصيد 
لمبلغ عنه  ا لقانوني وغير  ا غير 

ممارسات  ومنع  لمنظم،  ا وغير 
، وتنفيذ خطط  لمدمرة ا الصيد 
إدارية قائمة على العلم من أجل 
إعــادة األرصــدة السمكية إلى ما 
كانت عليه في أقرب وقت ممكن، 
لتصل على األقل إلى المستويات 
التي يمكن أن تتيح إنتاج أقصى 
 لما تحدده 

ً
غلة مستدامة وفقا

خصائصها البيولوجية؛
- حفظ ١٠ في المائة على األقل 
من المناطق الساحلية والبحرية، 
لوطني  ا لقانون  ا بما يتسق مع 
 إلــى أفضل 

ً
والــدولــي واســتــنــادا

لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية في اإلسكوا تختتم أعمالها في دبي

ـــدورة األولـــى للجنة  اختتمت ال
التكنولوجيا من أجل التنمية التابعة 
للجنة األمم المتحدة االقتصادية 
واالجتماعية لغرب آسيا (اٍإلسكوا) 
أعمالها في مدينة دبــي باعتماد 
مجموعة من التوصيات الهامة التي 
تطرقت ألهم القضايا على أجندة 
لـــدول العربية  ا التكنولوجيا فــي 
ع  ـــزت على تفعيل دور قطا ورك
التكنولوجيا وأبعاده المختلفة في 
مة  لمستدا ا لتنمية  ا تنفيذ خطة 
٢٠٣٠، وأهمها التوسع في  لعام 
االقتصاد الرقمي وتسخير تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في تخطيط 
وتنفيذ ومتابعة مبادرات الحكومات 
التنموية، وتعزيز التعاون وتبادل 

التجارب في هذا المجال. 
ــدورة قد انعقدت في  وكانت ال
دبــي، على هامش فعاليات القمة 
العالمية للحكومات ٢٠١٧، بمشاركة 
ممثلين عن ١٨ دولة عربية أعضاء 
في اإلسكوا من أصحاب الخبرات في 

شؤون التكنولوجيا واالبتكار. وشارك 
فيها كذلك ممثلون عن منظمات 
دولية وإقليمية وعن منظمات غير 

حكومية.
ــمــشــاركــون في  وقـــد تــــداول ال
االجــتــمــاع بــشــأن أبـــرز التحديات 
التي تواجه قطاع التكنولوجيا في 
المنطقة العربية وأهم الفرص التي 
لقطاع في تحقيق  ا يوفرها هــذا 
 . ملة لشا ا و مة  ا لمستد ا لتنمية  ا
وتخلل الــدورة حلقة نقاشية حول 
دور التكنولوجيا في تنفيذ أهداف 
التنمية المستدامة، ركزت على عدة 
محاور منها دور العلم والتكنولوجيا 
واالبــتــكــار مــن أجــل تحقيق خطة 
 ،٢٠٣٠ التنمية المستدامة للعام 
وقضايا الحكومة المفتوحة والحكومة 

الذكية.
كما تحدث المشاركون عن دور 
ــدول األعضاء  اإلســكــوا في دعــم ال
لــخــدمــات الحكومية  ا فــي تعزيز 
االلــكــتــرونــيــة وأدوات قياسها. 
وتطرقت النقاشات ألهمية تعزيز 
االبتكار وتطوير البنى التحتية لقطاع 
ت  لحكوما ا لتمكين  لوجيا  لتكنو ا

واالفـــراد مــن استخدام مــا توفره 
ــرص وأدوات  التكنولوجيا مــن ف
لتحسين عيشهم، على أال تغفل 
 تطوير البنى 

ً
هــذه الجهود أيضا

القانونية والمؤسسية والتعليمية. 
ــدت الـــدول العربية في  وقــد أك
االجتماع الدور المحوري الذي تضطلع 
به اإلسكوا في مجال التكنولوجيا 
 لجهود 

ً
ــل التنمية دعــمــا مــن أج

ماليين األشخاص 
يعتمدون على مصايد 

األسماك الصغيرة بشكل 
مباشر أو غير مباشر

التكامل اإلقليمي العربي، وبخاصة 
من خالل عملها المعياري وخدماتها 
االستشارية وإعداد الدراسات وتوفير 
المنتديات لتبادل التجارب بين الدول 
األعضاء، باإلضافة إلى تشكيلها صلة 
وصل بين المحافل الدولية واإلقليمية 

وحكومات الدول األعضاء.
ـــــــدورة، تــوجــه  وفــــي خـــتـــام ال
المشاركون بالشكر إلى دولة اإلمارات 

العربية المتحدة على استضافتها 
الكريمة الجتماعات الدورة، ونوهوا 
للجنة كمحفل حكومي  ا بتشكيل 
يا  لقضا ة  مستمر بعة  متا يضمن 
التكنولوجيا واالبتكار ويساعد الدول 
العربية في تضمين هذه القضايا 

ضمن سياساتها التنموية.
تــجــدر اإلشــــارة إلـــى اّن لجنة 
التكنولوجيا من أجل التنمية أنشئت 
بموجب القرار ٣١٥ (د-٢٨) المؤرخ ١٨ 
أيلول ٢٠١٤ الذي اعتمدته الدورة 
الوزارية الـ٢٨ لإلسكوا. وتعقد لجنة 
التكنولوجيا من أجل التنمية دوراتها 
مرة كل سنتين. وهي تتولى القيام 

في  كة  ر لمشا ا  : لية لتا ا م  لمها با
تحديد أولويات المنطقة العربية 
في مجاالت التكنولوجيا من اجل 
لعلمي  ا لبحث  ا منها  و  ، لتنمية ا
واالبتكار واالقتصاد الرقمي ومجتمع 
المعلومات وحوكمة االنترنت ونقل 
التكنولوجيا واالقتصادات القائمة 
على المعرفة؛ ومتابعة التقدم المحرز 
في هذه المجاالت وإعداد التوصيات 
المسارات  بهذا الشأن؛ ومتابعة 
والمؤتمرات والمنتديات اإلقليمية 
والــدولــيــة ذات العالقة وتنسيق 
الجهود اإلقليمية لتنفيذ القرارات 
والتوصيات الصادرة عنها؛ وتعزيز 
عمل األمــانــة التنفيذية لإلسكوا 
في بناء القدرات ودعم التعاون مع 
المجالس الوزارية المعنية التابعة 
لجامعة الدول العربية والمنظمات 
واالتحادات المرتبطة بها مثل مجلس 
الوزراء العرب لالتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات والمنظمة العربية للتنمية 
ــل مــواءمــة  اإلداريــــة وذلـــك مــن اج
السياسات واالستراتيجيات وإقامة 
الشراكات وتنسيق المواقف على 

الصعيد الدولي.

دور العلم والتكنولوجيا 
واالبتكار من أجل 

تحقيق خطة التنمية 
المستدامة للعام ٢٠٣٠

المعلومات العلمية المتاحة؛
- حظر أشكال اإلعانات المقدمة 
لمصائد األسماك التي تسهم في 
ــراط في قــدرات الصيد وفي  اإلف
صيد األسماك، وإلغاء اإلعانات 
التي تساهم في صيد األسماك 
غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير 
المنظم، واإلحجام عن استحداث 
إعانات جديدة من هذا القبيل، 
مع التسليم بأن المعاملة الخاصة 
والتفضيلية المالئمة والفعالة 
 
ً
للبلدان النامية وأقل البلدان نموا
 ال يتجزأ من 

ً
ا ينبغي أن تكون جزء

مفاوضات منظمة التجارة العالمية 
بشأن اإلعانات لمصائد األسماك؛

ــادة الفوائد االقتصادية  - زي

ــلــدول الجزرية  ل لــتــي تتحقق  ا
الصغيرة النامية وأقــل البلدان 
 من االستخدام المستدام 

ً
نموا

للموارد البحرية من خالل اإلدارة 
المستدامة لمصائد األسماك، 
وتربية األحياء المائية، والسياحة؛
ـــادة الــمــعــارف العلمية،  - زي
وتطوير قـــدرات البحث، ونقل 
التكنولوجيا البحرية، مع مراعاة 
معايير اللجنة األوقيانوغرافية 
ومبادئها  لــيــة  لــدو ا لحكومية  ا
بنقل  لمتعلقة  ا جيهية  لتو ا
أجل  لبحرية، من  ا لتكنولوجيا  ا
تحسين صحة المحيطات، وتعزيز 
إسهام التنوع البيولوجي البحري 
في تنمية البلدان النامية، وال سيما 

الدول الجزرية الصغيرة النامية 
؛
ً
وأقل البلدان نموا

- توفير إمكانية وصول صغار 
الصيادين الحرفيين إلى الموارد 

البحرية واألسواق؛
لمحيطات  ا تــعــزيــز حــفــظ   -
 
ً
ومواردها واستخدامها استخداما

 عن طريق تنفيذ القانون 
ً
مستداما

ــــواردة في  ــي بصيغته ال ــدول ال
اتفاقية األمــم المتحدة لقانون 
البحار التي تضع اإلطار القانوني 
دهــا  ر ا مــو و لمحيطات  ا لحفظ 
واستخدامها على نحو مستدام، 
كما تشير إلى ذلك الفقرة ١٥٨ 
من وثيقة ”المستقبل الذي نصبو 

إليه“.








