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 األسماك مصايد لجنة
 الثالثة والثالثونالدورة 

 2018 تموز/يوليو 13-9، روما

 الخاصة المقاربات عن المعارف من مزيد الكتساب العالمي العمل برنامج في المحرز التقدم
 الحقوق إلى والمستندة األسماك بمصايد

 
 موجز

 اليت حصأأأل وتوفر معلومات بشأأأال التاورات اثديثة  COFI/2018/7وثيقة التكّمل هذه الوثيقة اإلعالمية  
يف برنامج العمل العاملي من أجل اكتسأأأأأأأأان مزيد من املعارا عن املقاربات ايا أأأأأأأأة تصأأأأأأأأايد األ ا  واملسأأأأأأأأتندة إىل 
اثقوق. ويهدا هذا الربنامج إىل املسأأأايفة يف تنمية مصأأأايد األ ا  على دو مسأأأتدام وتعزيز األمن القذائي والق أأأا  

ل للجنة مصأأأأأأأأأايد األ ا  و ملسأأأأأأأأأتدامة. ورّحب  الدورة الثانية والثالثحتقيق أهداا التنمية ا يتماشأأأأأأأأأى مع اعلى الفقر ت
بربنامج العمل العاملي وشأأأأأأأأأأددت على أيفية الدور الذظ ت ديغ منظمة األغذية والزراعة كمنصأأأأأأأأأأة  ايدة يف توف  املعرفة 

الوثيقة يف  121و 119ل اوالدعم امل سأأأسأأأي واملسأأأاعدة لوتأأأع نظم مسأأأتندة إىل اثقوق إلدارة مصأأأايد األ ا  )الفقرت
COFI/2018/Inf.6) . يف املشأأأأأأأأأأأأأأاركة يف تنظيم امل قر العاملي  حقوق اثيا ة الرئيسأأأأأأأأأأأأأأية ويتمثل أحد جماالت العمل

)حقوق املسأأتخدم  2030 عام : حتقيق أهداا التنمية املسأأتدامة ولو 2018وحقوق املسأأتخدميف يف مصأأايد األ ا  
. وتت من عنا ر أخرى من 2018سبتمرب/أيلو   14إىل  10من يف مجهوريّة كوريا يف الفرتة املمتدة  وأإيوس( يف 2018

املسأأأأأأتندة إىل اثقوق إلدارة مصأأأأأأايد األ ا  بنا  على تو أأأأأأية و  املوجودة برنامج العمل العاملي إنشأأأأأأا  مسأأأأأأتودع للنظم
لدال الشأأأأأريكة يف أفريقيا بشأأأأأال املوارد العابرة لل دود من  للجنة مصأأأأأايد األ ا  والتعاول مع البيفالدورة الثانية والثالث
ثلقات عمل إقليمية ووطنية اقرتاحات هنج النظام اإليكولوجي يف مصأأأايد األ ا  وبلورة بشأأأال  خال  برنامج نانسأأأن
  .إلدارة مصايد األ ا ومالئمة نظم مستندة إىل اثقوق  لوتعمن أجل دعم البلدال 

  



COFI/2018/Inf.19 2 

 

 مقدمة -أوالا 
 
يف  اليت حصأأأل وتوفر معلومات بشأأأال التاورات اثديثة  COFI/2018/7وثيقة التكّمل هذه الوثيقة اإلعالمية  -1

 .اكتسان مزيد من املعارا عن املقاربات ايا ة تصايد األ ا  واملستندة إىل اثقوقبرنامج العمل العاملي من أجل 
 
سأأأأبل املعيشأأأأة ملالييف األشأأأأخاص يف مجيع تاميف األمن القذائي وفرص  داخليةاأل ا  الب رية والد يمصأأأأاوتوفر  -2

يف العامل  داخليةاأل ا  الب رية والد يمصأأأأأأأأاطريقة الو أأأأأأأأو  إىل بشأأأأأأأأال اكتسأأأأأأأأان مزيد من املعارا أدا  العامل. ويعترب 
باجتاه خاوة أسأأأاسأأأية  اثقوقاملقاربات ايا أأأة تصأأأايد األ ا  واملسأأأتندة إىل واسأأأتخدامها وإدارما من خال  اسأأأتخدام 

املتمثل يف  1حتقيق األمن القذائي والتقذية وسأأأأأأأأبل املعيشأأأأأأأأة ف أأأأأأأأال عن حتقيق أهداا التنمية املسأأأأأأأأتدامة تا فيها ا دا 
 10حتقيق املسأأأاواة بيف ا نسأأأيف وا دا املتمثل يف  5الق أأأا  على ا وع وا دا املتمثل يف  2اسأأأتئصأأأا  الفقر وا دا 

على دو نتاج االسأأأأأأأتهال  واإلاملتمثل يف  12التخفيف من أوجغ انعدام املسأأأأأأأاواة داخل البلدال وبينها وا دا املتمثل يف 
حفظ احملياات والب ار واملوارد الب رية واسأأأأأأأتخدامها على دو مسأأأأأأأتدام لت قيق التنمية املتمثل يف  14وا دا   و مسأأأأأأأ

 .و و   قار الصيادين اثرفييف إىل املوارد الب رية واألسواقتوف  إمكانية املتمثل يف با   -14وا دا  املستدامة
 
بربنامج العمل العاملي وشأأأأأأأأأأددت على أيفية الدور الذظ  ل للجنة مصأأأأأأأأأأايد األ ا و الدورة الثانية والثالثورّحب   -3

 اثقوقمسأأتندة إىل  نظم لوتأأع واملسأأاعدة امل سأأسأأي والدعمة املعرف توف ت ديغ منظمة األغذية والزراعة كمنصأأة  ايدة يف 
 (.COFI/2018/Inf.6الوثيقة يف  121و 119ل ا)الفقرت األ ا  مصايد إلدارة
 

 اإلطار المنطقي لبرنامج العمل العالمي -ثانياا 
 
يهدا هذا الربنامج إىل املسايفة يف تنمية مصايد األ ا  على دو مستدام وتعزيز األمن القذائي والق ا  على  -4

حتقيق أهداا التنمية املسأأأأأأأأتدامة. وسأأأأأأأأيعمل هذا الربنامج على حتقيق هذا ا دا من خال  توف   مع ا يتماشأأأأأأأأىالفقر ت
املستندة إىل اثقوق إلدارة مصايد األ ا   املقاربات املناسبةتصميم  من أجلغذية والزراعة منظمة األيف ألع ا  لالدعم 

فة وتشأأاركية تشأأمل مجيع أ أأ ان املصأأل ة كما تدعو إليغ وتنفيذها و/أو تعزيزها. ويشأأدد أي أأا على اتباع عمليات شأأفا
اياوط التوجيهية الاوعية بشأأأأأأال اثوكمة املسأأأأأأ ولة ثيا ة األراتأأأأأأي ومصأأأأأأايد األ ا   يهاتا فخمتلف الصأأأأأأكو  الدولية 

النااق يف  صق ةالوالقابات يف سياق األمن القذائي الوطين واياوط التوجيهية الاوعية ل مال استدامة مصايد األ ا  
سأأأأياق األمن القذائي والق أأأأا  على الفقر التابعة للجنة األمن القذائي العاملي ومبادم  نة األمن القذائي العاملي ايا أأأأة 

 باالستثمارات املس ولة يف الزراعة ونظم األغذية.
 
 سأأأأأأأأأأأأأيفوحترفع مسأأأأأأأأأأأأأأتوى الوعي  نتائج هي ثالث حتقيقبرنامج العمل العاملي  منهذا ا دا  تالب حتقيقيو  -5

تقسأأأأأأأم إىل  قابلة للتنفيذ والقياسملموسأأأأأأأة و  خمرجات النتائجالتعاول والتنسأأأأأأأيق. وتت أأأأأأأمن كل من هذه  وطيدوتالقدرات 
ك لقات العمل   ( أحداث ومنصأأات2)؛ منتجات املعلومات واملعرفة كالدراسأأات والتقارير والت ليالت (1): ثالث فئات

تدريبية والتوجيهات الفنية الدورات ال( التدريبات واملواد ذات الصأأأأأأأأأألة ك3؛ )واملنتديات وشأأأأأأأأأأبكات أ أأأأأأأأأأ ان املصأأأأأأأأأأل ة
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مواتأأأأأأيعية عاملية تقاي جماالت بانشأأأأأأاة وطنية وإقليمية و  املخرجاتمن  خمرجويتمتع كل  سأأأأأأياسأأأأأأاتية.ال سأأأأأأرتاتيجياتاالو 
القائمة على واإلدارة ويا ة األراتأأأأأي  ايا أأأأأةاملكانية الرتتيبات تا فيها  األراتأأأأأي واثقوقللمقاربات املسأأأأأتندة إىل حيا ة 

واالسأأتثمار والتمويل على دو  ق أأايا املسأأاواة بيف ا نسأأيفوسأأبل املعيشأأة و  مية(احملب رية ال طقانذلك امل ويشأأمل) املناطق
 .العابرة لل دودصايد األ ا  يف سياق املوارد ايا ة تقوق اثمس و  و 

 
 التنمية أهداف تحقيق: 2018 األسماك مصايد في المستخدمين وحقوق الحيازة حقوق -اا لثثا

 (2018 ينالمستخدم حقوق) 2030 عام بحلول المستدامة
 

حقوق اثيا ة وحقوق املسأأأتخدميف   عن امل قر العاملي يف تنظيم كوريا  منظمة األغذية والزراعة ومجهوريّةتتشأأأار   -6
يف  وأأأأإيوس( يف 2018 يف)حقوق املستخدم 2030 عام : حتقيق أهداا التنمية املستدامة ولو 2018يف مصايد األ ا  

يف إطار  ويشأأأأأأأأأكل هذا اثدث نشأأأأأأأأأاطا عامليا .2018سأأأأأأأأأبتمرب/أيلو   14إىل  10من الفرتة املمتدة خال   مجهوريّة كوريا
 واملستندة األ ا  تصايد ايا ة املقاربات عن املعارا من مزيد الكتسان برنامج العمل العاملي الذظ يوفر منصة  ايدة

يف الوثيقأأأأأة  119)الفقرة األ أأأأأا   مصأأأأأأأأأأأأأأأأأأايأأأأأد للجنأأأأأة لو والثالث الثأأأأأانيأأأأأة الأأأأأدورةبأأأأأغ  رّحبأأأأأ كمأأأأأا قأأأأأامأأأأأا  اثقوق  إىل
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من املقاربات متنوعة جمموعة تتناو  من دراسأأات اثالة واسأأعة وتدعو منظمة األغذية والزراعة إىل إجرا  جمموعة  -7
اسأأتبيال تم  أأياغة دراسأأات اثالة بنا  على تخال  امل قر. و قهيًدا لعرتأأها  ا أأة تصأأايد األ ا  واملسأأتندة إىل اثقوقيا
والزراعة بالتعاول مع خربا  يف إدارة مصأأأايد األ ا  وحوكمة حيا ة األراتأأأي. غذية وتأأأعتغ منظمة األ دراسأأأة حالة منوذجو 

إمكانية إجرا  املعلومات املتاحة يف دراسأأأأأأأأأأأأات اثالة قابلة للمقارنة و أل تكول على تأأأأأأأأأأأأمال  وسأأأأأأأأأأأأتسأأأأأأأأأأأأاعد هذه املقاربة
 من خال  استخدام هذه املعلومات. الالحقةالت ليالت 

 
 أأقار الصأأيادين والصأأيادين اثرفييف تن فيهم  –نظمة جبميع أ أأ ان املصأأل ة يف مجيع أدا  العامل املب حوتر  -8
 اثكومية ملنظماتاو املصأأأأأأأأايد والقيميف على إدارةنظمات املعنية تصأأأأأأأأايد األ ا  املومنظمات اجملتمع املدين و  ييفالتجار و 

إىل نظمة بصأأورة فاعلة املامل قر. وقد سأأع   واملشأأاركة يف أجل  أأياغة دراسأأات اثالةمن  –و أأانعي السأأياسأأات  الدولية
 دراسات اثالة من البلدال النامية للمشاركة يف امل قر.معّدظ ثصو  على موارد مالية لدعم ا
 
 حقوق (1) املرتباة تا يلي:بشأأأأأأأأال التارير والتجارن  متزامنةو  عامةيت أأأأأأأأمن برنامج امل قر دورات مواتأأأأأأأأيعية و  -9

؛ األ ا  مصأأأأأأأأأأايد إىل املتاح الو أأأأأأأأأأو  (2)يف مصأأأأأأأأأأايد األ ا ؛ العرفية وحقوق الشأأأأأأأأأأعون األ أأأأأأأأأألية يف اثيا ة  اثيا ة
ال أأواب   األ ا : مصأأايد إىل احملدود الو أأو  (4)؛ املدخالت على ال أأواب الو أأو  احملدود إىل مصأأايد األ ا :  (3)

االستخدام املتعدد  (7)؛ املتنافسيف يف مصايد األ ا أ  ان املصل ة  (6) ؛الصيد بعد ما قااع (5)؛ على املخرجات
 مصأأأايد يف املسأأأتخدميف وحقوق اثيا ة قوقثالنواحي االجتماعية  (8)؛ واثقوق ذات الصأأألة السأأأاحلية املناطق إدارة يف

 امل قرايأأأأأأأاص بأأأأأأأوقع املعلى  2018 يفوميكن اثصأأأأأأأأأأأأأأو  على معلومأأأأأأأات متعلقأأأأأأأة وقوق املسأأأأأأأأأأأأأأتخأأأأأأأدم .األ أأأأأأأا 
www.fao.org/about/meetings/user-rights. 
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 العالمي العمل برنامج من أخرى عناصر -رابعاا 
 

 اثقوقاملسأأأأأأتندة إىل املوجودة و  إنشأأأأأأا  مسأأأأأأتودع للنظمب ل للجنة مصأأأأأأايد األ ا و الدورة الثانية والثالثأو أأأأأأ   -10
م قر من  اثالة. وسيت من هذا املستودع دراسات (COFI/2018/Inf.6وثيقة يف ال 123)الفقرة  األ ا  مصايد دارةإل

بربنامج العمل خاص  ا من منتجات املعرفةأساسيً  منتجً  شكلوسي ف ال عن معلومات إتافية 2018 يفحقوق املستخدم
مسأأأأتندة إىل حيا ة األراتأأأأي واثقوق إلدارة مصأأأأايد مالئمة تصأأأأميم نظم لتوسأأأأيع قاعدة الرباهيف املتاحة من أجل  العاملي

 .2018يف أواخر عام ق املستودع طالمنظمة األغذية والزراعة إ عتزموتاأل ا . 
 

  نأأانسأأأأأأأأأأأأأن برنأأامج خال  من لل أأدود العأأابرة املوارد بشأأأأأأأأأأأأأأأال أفريقيأأا يف الشأأأأأأأأأأأأأأريكأأة البلأأدال نظمأأة معامل وتتعأأاول -11
(EAF-Nansen Programme )أي أأأأأأأأأأا منظمة األغذية والزراعة وتقوم  .األ ا  مصأأأأأأأأأأايد يف اإليكولوجي النظام لنهج
 ما يرد يف إطارك  األ ا  مصأأأايد إلدارة اثقوق إىل مسأأأتندة نظم بلورةل البلدال دعم أجل منمذكرات مفاهيمية  صأأأياغةب

 .وغ ها من النصوصأفريقيا  يف املائية األحيا  وتربية األ ا  ملصايد اإل الح واسرتاتيجية السياسات


