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Mengapa IYAFA 2022 relevan dengan Jaringan Coastal 500? 

IYAFA adalah platform untuk menggarisbawahi pentingnya pemerintah daerah dalam mengakui peran nelayan artisanal 
dalam ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan dalam mendukung pengembangan dan 
kemakmuran sektorini. Ini memberikan kesempatan untuk belajar dari dan di antara pemerintah daerah dan pemangku 
kepentingan utama dari seluruh dunia melalui untuk, diskusi dan pelatihan,yang anggota Coastal 500 dapat mengakses 
melalui jaringan. Mengintegrasikan pesan IYAFA ke laut dan SDG14 terkait untuk a, memungkinkan 500 anggota Coastal 
untuk lebih mengartikulasikan dan berbagi bagaimana mereka mengintegrasikan SSF dalam kebijakan nasional dan 
lokal tentang pengelolaan perikanan, pengembangan, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim, meningkatkan 
anggota sebagai contoh praktik terbaik. Selanjutnya, menghubungkan ke tonggak dan pesan IYAFA akan mendukung 
500 anggota Coastal dalam artikulasi bagaimana komunitas mereka berkontribusi untuk mencapai tujuan SDG14 lebih 
lanjut menunjukkan bagaimana SSF adalah pemangku kepentingan penting dalam isu-isu lokal dan global. 
 

Datang: 

• 16 – 17 Februari 2022, Palau. Konferensi Lautan Kami (tonggak IYAFA dan merayakan suaralokal) 

• 27 Juni – 1 Juli 2022, Lisbon. Konferensi Samudra PBB (merayakan tonggak sejarah SDG14 dan IYAFA) 

• 5 – 9 September 2022, Roma, Italia. Sesike-35 FAO dari Komite Perikanan (COFI) 

Apa itu IYAFA 2022? IYAFA adalah Tahun Internasional Perikanan Dan Akuakultur Artisanal, yang dideklarasikan oleh Majelis 

Umum PBB dengan FAO sebagai badan utama untuk merayakan tahun ini. Tujuan utama IYAFA adalah:  Untuk meningkatkan 

kesadaran global tentang, pemahaman, dan tindakan untuk mendukung kontribusi perikanan dan akuakultur artisanal skala kecil 

terhadap pembangunan berkelanjutan, dan lebih khusus lagi dalam kaitannya dengan ketahanan pangan dan gizi, 

pemberantasan kemiskinan dan penggunaan sumber daya alam; dan mempromosikankolaborasi antara nelayan artisanal skala 

kecil, nelayan, pekerja ikan, pemerintah dan mitra utama lainnya di sepanjang rantai nilai, serta untuk memperkuat kapasitas 

mereka untuk meningkatkan keberlanjutan dalam perikanan dan akuakultur dan untuk meningkatkan pembangunan sosial dan 

kesejahteraan mereka. IYAFA 2022  bermaksud untuk mencari peluang untuk mendukung pelaksanaan dan memperkuat 

kegiatan yang ada seperti: 

- Mendukung tindakan di sekitar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), khususnya SDG14,yang bertujuan untuk 

melestarikan dan secara berkelanjutan menggunakan lautan, laut dan sumber daya laut untuk pembangunan 

berkelanjutan. IYAFA 2022 juga penting untuk pencapaian tujuan SDG terkait zero  kelaparan; 

- Berpegangpada  Kode Etik Perikananyang Bertanggung Jawab, yangdikeluarkan oleh FAO pada tahun 1995, menetapkan 

prinsip-prinsip internasional dan standar perilaku untuk memastikan konservasi, pengelolaan, dan pengembangan sumber 

daya perairan hidup laut dan air tawar yang efektif; 

- Menerapkan Pedoman Sukarela untuk MengamankanPerikanan Skala Kecil Berkelanjutan (SSF),yang dianggap sebagai 

instrumen internasional pertama yang didedikasikan untuk pengembangan  SSF yang menekankan perannya  sebagai 

sumber nutrisi, pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. 

 

Kemajuanterbaru: Pada Sesi ke-24 FAO  Komite Perikanan, Deklarasi COFI 2021 untuk Perikanan Berkelanjutan dan 

Akuakultur  diadopsi yang mengakui peran penting SSF dalam pemberantasan kemiskinan dan memastikan ketahanan pangan, 

serta cuti kritis untuk mencapai SDGs lainnya, seperti SDG14.  IYAFA 2022 secara resmi diluncurkan pada November 2021 dan 

akan terus membangun narasinya di berbagai tonggak dan peristiwa global sepanjang 2022. 

https://www.fao.org/3/ne472en/ne472en.pdf
https://www.fao.org/3/ne472en/ne472en.pdf

