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 األسماك دمصاي لجنة
 الدورة الثالثة والثالثون

 2018يوليو/تموز  13-9روما، 

منظمة األغذية والزراعة والشركاء في ما يتعلق بتنفيذ الخطوط  جانب التقدم المحرز من
د األسماك الصغيرة النطاق منذ الدورة الثانية والثالثين للجنة مصايد يالتوجيهية الخاصة بمصا

 2016األسماك في عام 

 

 موجز

غرية صبشأن حوكمة مصايد األمساك ال COFI/2018/7للوثيقة  دعًماتوفر وثيقة املعلومات هذه معلومات إضافية 
النطاق واحلرفية من خالل إعطاء أمثلة إضافية عن أنشطة وإجنازات منظمة األغذية والزراعة، واحلكومات واجلهات 
الفاعلة يف مصايد األمساك الصغرية النطاق وشركاء آخرين يف سياق تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة 

الغذائي والقضاء على الفقر)اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان  مصايد األمساك الصغرية النطاق يف سياق األمن
. وتلفت هذه الورقة 2016جنة عام ( منذ انعقاد الدورة الثانية والثالثني لل  الصغرية النطاقاستدامة مصايد األمساك 

ل ملنظمة األغذية والزراعة الربنامج الشاماالستمرار يف توفري متويل من خارج امليزانية يف إطار  ضرورةاالنتباه إىل  أيًضا
يف سياق األمن الغذائي  الصغرية النطاقلتعزيز وتطبيق اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك 

)الربنامج الشامل ملنظمة األغذية والزراعة بشأن مصايد األمساك الصغرية النطاق( من أجل دعم  والقضاء على الفقر
 اخلطوط التوجيهية اخلاصة مبصايد األمساك الصغرية النطاق.دور املنظمة يف تنفيذ 
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 المقدمة -أوًل 

أص مؤؤؤا قبؤؤؤل  -تؤؤؤ دص مصؤؤؤايد األمسؤؤؤاك الصؤؤؤغرية النطؤؤؤاق الؤؤؤع تشؤؤؤمل  يؤؤؤع األنشؤؤؤطة علؤؤؤى امتؤؤؤداد سلسؤؤؤلة القيمؤؤؤة -1
دورا هامؤؤؤا علؤؤؤى صؤؤؤعيد األمؤؤؤن الغؤؤؤذائي  يف امليؤؤؤاه البةريؤؤؤة والداخليؤؤؤة علؤؤؤى السؤؤؤواء، –احلصؤؤؤاد، واحلصؤؤؤاد ومؤؤؤا بعؤؤؤد احلصؤؤؤاد 

تسؤؤهم املصؤؤايد الصؤؤغرية . و التنميؤؤة العادلؤؤة واالسؤؤتخدام املسؤؤتدام للمؤؤواردحتقيؤؤق لقضؤؤاء علؤؤى الفقؤؤر و تؤؤوف ر فرصؤؤًة لوالتغذيؤؤة و 
 يف املائؤة مؤن العؤاملني يف املصؤايد الطبيعيؤة ويف 90أكثؤر مؤن  فيهؤاويعمؤل  ،بنةو نصف املصيد العؤاملي مؤن األمسؤاك نطاقال

مؤن ال تؤتم  معاجلؤة املصؤايد الصؤغرية النطؤاق بشؤكل مالئؤم، ولكؤن . قطاع األمساك يف العامل ونصف ه الء تقريبا من النساء
طؤؤوط التوجيهيؤؤة الطوعيؤؤة اخل. وقؤؤد وعضؤؤعت وسؤؤع نطاقًؤؤاإدارة املؤؤوارد ومؤؤن منظؤؤور التنميؤؤة االجتماعيؤؤة واالقتصؤؤادية األحيؤؤ  

، بطريقؤؤة 2014، والؤؤع أقر  ؤؤا اللجنؤؤة يف دور ؤؤا احلاديؤؤة والثالثؤؤني عؤؤام  النطؤؤاق لضؤؤمان اسؤؤتدامة مصؤؤايد األمسؤؤاك الصؤؤغرية
 .1تشاركية ملعاجلة هذا الوضع

علؤؤى املسؤؤتويني  طؤؤوط التوجيهيؤؤة الطوعيؤؤة لضؤؤمان اسؤؤتدامة مصؤؤايد األمسؤؤاك الصؤؤغرية النطؤؤاقاخلومؤؤن شؤؤأن تنفيؤؤذ  -2
يجية العامليؤة واققليميؤة، أن يعؤز ز مسؤاملة املصؤايد الصؤغرية النطؤاق الوطين واحمللي، بدعم من العمليات السياساتية واالسؤاات

بشؤأن  ملنظمؤة األغذيؤة والزراعؤةالربنؤامج الشؤامل يف األمن الغذائي، والقضاء على الفقر واستدامة سبل العيش. ومن خؤالل 
اجلهؤؤود  -ميؤؤة وشؤؤركاء آخؤؤرينبالتعؤؤاون مؤؤع أعضؤؤائها، واملنظمؤؤات اققلي -مصؤؤايد األمسؤؤاك الصؤؤغرية النطؤؤاق، تؤؤدعم املنظمؤؤة

 الرامية إىل تعميم هذه اخلطوط التوجيهية وتنفيذها.

 إقامؤةة حامسؤًة يف ايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤاق و يفؤبشؤأن مصؤ ملنظمؤة األغذيؤة والزراعؤةوي دص الربنؤامج الشؤامل  -3
التوجيهيؤة الطوعيؤة لضؤمان اسؤتدامة مصؤايد طؤوط اخل مبؤاد أوجه التآزر، وتعزيز الشراكات، وتوليد قيمة مضافة عؤرب دمؤج 

يد ة واملقؤررة للةكومؤات والشؤركاء علؤى الصؤعسؤااتيجيات، ويف املبؤادرات القائمؤيف السياسؤات واال األمساك الصغرية النطاق
لؤوطين. ملسؤتويني احمللؤي وايؤدعم عمليؤة وضؤع األدوات والقؤدرات الالزمؤة للتنفيؤذ علؤى االعاملي، واققليمي والوطين. كما أنؤه 

هذا الربنامج الشامل غاية يف األملية يف متكني املنظمة من دعم العمليات السياساتية اققليمية، الع تتسؤم بأمليؤة بوصؤفها و 
اسؤؤؤتهدامل املسؤؤؤتوى  تأثريهؤؤؤا علؤؤؤى الصؤؤؤعيد احمللؤؤؤي. وقؤؤؤد شؤؤؤك للا لتنفيؤؤؤذ اخلطؤؤؤوط التوجيهيؤؤؤة علؤؤؤى الصؤؤؤعيد الؤؤؤوطين و أساًسؤؤؤ

 أجل تعظيم اثر استخدام املوارد املتاحة وامليزات النسبية للمنظمة. من اققليمي قرارًا اسااتيجًيا

إضافًة إىل منظمؤات اجلهؤات الفاعلؤة يف مصؤايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤاق، مبؤا يف الؤا منظمؤات ا تمؤع املؤد ،  -4
، أصؤب  قة النطؤاطوط التوجيهية الطوعية لضؤمان اسؤتدامة مصؤايد األمسؤاك الصؤغري اخلالع اضطلعت بدور رئيسي يف وضع 

يف دعؤم مصؤؤايد األمسؤاك الصؤؤغرية النطؤاق املسؤتدامة، ويف الؤؤاويج  ؤذه اخلطؤؤوط  الوقؤت، أكثؤؤر نشؤاطًا مبؤؤرورشؤركاء آخؤرون، 
التوجيهية واستخدامها لتوجيه استثمارا م ومبادرا م. وهي تشمل املاحنني الثنائيني، واملنظمؤات غؤري احلكوميؤة، واملنظمؤات 

 ، ومنظمات األمم املتةدة وامل سسات.مية الدوليةكو احل

                                                      
القطؤاع  والتغذيؤة وسؤبل املعيشؤة، والتةؤديات الؤع يواجههؤا بوصؤفها مسؤاملة يف األمؤن الغؤذائي مت ت اقفادة عن أمليؤة مصؤايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤاق  1

 /8/2011COFI الوثيقؤؤؤؤة نظؤؤؤؤر مؤؤؤؤثالاع وخلفيؤؤؤؤة اخلطؤؤؤؤوط التوجيهيؤؤؤؤة اخلاصؤؤؤؤة مبصؤؤؤؤايد األمسؤؤؤؤاك الصؤؤؤؤغرية النطؤؤؤؤاق يف وثؤؤؤؤائق سؤؤؤؤابقة للجنؤؤؤؤة مصؤؤؤؤايد األمسؤؤؤؤاك، 
(E.pdf9674/k021www.fao.org/docrep/meeting/ والوثيقة )3/2014COFI/ 

 (www.fao.org/cofi/23150-06f3fe142a720e59e7e957ad95a0f916a.pdf) 

http://www.fao.org/docrep/meeting/021/k9674E.pdf
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للمكونؤؤات األربعؤؤة املاابطؤؤة  وفًقؤؤامنظ مؤؤة  عليهؤؤا الضؤؤوء ا، إن األنشؤؤطة واقجنؤؤازات الؤؤع تلقؤؤي هؤؤذه الوثيقؤؤةكؤؤذل -5
 بشأن مصايد األمساك الصغرية النطاق: ملنظمة األغذية والزراعةضمن الربنامج الشامل 

 التوعية: منتجات املعرفة والتواصل 

 عزيز الاابط بني العلوم والسياسات: تبادل املعرفة ودعم إصالح السياساتت 

 أصةاب املصلةة: تنمية القدرات وتعزيز امل سسات متكني 

  دعم التنفيذ: إدارة الربنامج والتعاون والرصدو. 

بيبليوغرافيؤا  1م املرفؤق رئيسية. ويضؤ وثيقة أهنا تتضمن الئةة تفصيلية باقجنازات، إمنا توف ر أمثلةً عي هذه الال تد   -6
 مع املنشورات واملواد اات الصلة.

 

 منتجات المعرفة والتواصل -التوعية -اثانيً 

طؤوط اخلواألحكؤام الؤواردة يف  املبؤاد من األمليؤة مبكؤان أن يعؤي ويفهؤم كؤل مؤن احلكومؤات وأصؤةاب املصؤلةة  -7
تطبيقهؤؤا يف عملهؤؤم. وبالتؤؤاث، اسؤؤتثمرت  أرادوا، لؤؤو التوجيهيؤؤة الطوعيؤؤة لضؤؤمان اسؤؤتدامة مصؤؤايد األمسؤؤاك الصؤؤغرية النطؤؤاق

لةة اآلخؤرين علؤى املسؤتوى العؤاملي، واققليمؤي والؤوطين إزاء ى الوعي لدى احلكومات وأصةاب املصاملنظمة يف رفع مستو 
واألحكام  املباد مساملة مصايد األمساك الصغرية احلجم يف األمن الغذائي والقضاء على الفقر، وإزاء سبب وكيفية تطبيق 

الؤؤؤؤواردة يف اخلطؤؤؤؤوط التوجيهيؤؤؤؤة يف حوكمؤؤؤؤة مصؤؤؤؤايد األمسؤؤؤؤاك الصؤؤؤؤغرية النطؤؤؤؤاق وتنميتهؤؤؤؤا. وقؤؤؤؤد  لؤؤؤؤت هؤؤؤؤذه التوعيؤؤؤؤة تنظؤؤؤؤيم 
يف عمليات سياساتية عاملية من خالل املشاركة يف مؤ مترات وأحؤداي ينظمهؤا  واالخنراطاجتماعات وحلقات عمل حمددة، 

  وضع ونشر مواد توجيه واتصال.الشركاء. وقد مت  استثمار جهود ملةو ة يف

طؤؤؤوط اخلوأم ؤؤؤا األمثلؤؤؤة عؤؤؤن االخنؤؤؤراط يف عمليؤؤؤات سياسؤؤؤاتية عامليؤؤؤة، واللقؤؤؤاءات الدوليؤؤؤة اات الصؤؤؤلة مؤؤؤن خؤؤؤالل  -8
بالتعؤؤاون مؤؤع اجلهؤؤات الفاعلؤؤة يف مصؤؤايد األمسؤؤاك  -التوجيهيؤؤة الطوعيؤؤة لضؤؤمان اسؤؤتدامة مصؤؤايد األمسؤؤاك الصؤؤغرية النطؤؤاق

)مؤ متر األمؤم املتةؤدة للمةيطؤات(،  2017فتشؤمل األحؤداي الؤع نظمتهؤا األمؤم املتةؤدة عؤام  -الصغرية النطاق والشؤركاء
طبيعؤؤة، وشؤؤاتام واتفاقيؤؤة التنؤؤوع البيولؤؤوجي، ومنظمؤؤة التجؤؤارة العامليؤؤة، وجلنؤؤة األمؤؤن الغؤؤذائي العؤؤاملي، واالحتؤؤاد الؤؤدوث حلفؤؤ  ال

هاوس، وم سسة أوك وجامعة ديوك. وقد لفتت هذه االلتزامات االنتباه إىل مصايد األمساك الصغرية النطؤاق، واحلاجؤة إىل 
صؤؤايد يف عمليؤؤات الؤؤاا القؤؤرار الؤؤع تتعلؤؤق شيؤؤا م وسؤؤبل عيشؤؤهم، وسؤؤاملت يف امل هؤؤذه مشؤؤاركة فعالؤؤة للجهؤؤات الفاعلؤؤة يف
 ااتيجيات مع اخلطوط التوجيهية.مواءمة أفضل للسياسات واالس

إىل  طوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤاقاخلوبدعم من الشركاء، مت ت تر ة  -9
 لغة، مبا يف الا اللغات الرمسية الست لألمم املتةدة. كما أنه مت  وضع عدد من منتجات االتصاالت، مثل أشرطة  20
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. ومؤؤؤن الضؤؤؤرورص تقؤؤؤدو املشؤؤؤورة وتبؤؤؤادل املمارسؤؤؤات اجليؤؤؤدة اقنانؤؤؤتجديؤؤؤدة للخطؤؤؤوط التوجيهيؤؤؤة علؤؤؤى وصؤؤؤفةة  2الفيؤؤؤديو
األساسؤؤؤية  واملبؤؤاد يف مؤؤا يتعلؤؤق باألبعؤؤاد االجتماعيؤؤة  اوالتجؤؤارب حؤؤول  يؤؤع جوانؤؤب اخلطؤؤوط التوجيهيؤؤة، إمنؤؤا أكثؤؤر بعؤؤدً 

املسؤؤؤتندة إىل معؤؤؤايري احلقؤؤؤوق اقنسؤؤؤانية الدوليؤؤؤة، وهؤؤؤي مواضؤؤؤيع ال تتطؤؤؤرق إليهؤؤؤا عؤؤؤادة إدارات مصؤؤؤايد األمسؤؤؤاك واألطؤؤؤرامل 
بشؤأن مصؤايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤاق  ملنظمة األغذية والزراعةوأم ا نواتج الربنامج  ة مصايد األمساك.األخرى املعنية شوكم

 فتشمل ما يلي:

  طؤؤؤوط اخلالؤؤؤنهج القؤؤؤائم علؤؤؤى حقؤؤؤوق اقنسؤؤؤان يف سؤؤؤياق تنفيؤؤؤذ ورصؤؤؤد  استكشؤؤؤاملة عمؤؤؤل حؤؤؤول حلقؤؤؤتنظؤؤؤيم
)منظمؤؤؤؤة األغذيؤؤؤؤة والزراعؤؤؤؤة، رومؤؤؤؤا،  التوجيهيؤؤؤؤة الطوعيؤؤؤؤة لضؤؤؤؤمان اسؤؤؤؤتدامة مصؤؤؤؤايد األمسؤؤؤؤاك الصؤؤؤؤغرية النطؤؤؤؤاق

يد (. ويف إطؤؤار املتابعؤؤة، نعشؤؤرت مؤؤذكرة إعالميؤؤة حؤؤول العالقؤؤة بؤؤني حوكمؤؤة مصؤؤا2016أكتوبر/تشؤؤرين األول 
األمساك الصغرية النطاق واقعمال املط رد للةؤق يف غؤذاء كؤامل  يف سؤياق أهؤدامل التنميؤة املسؤتدامة، بالتعؤاون 
مع املفوضية السؤامية لألمؤم املتةؤدة حلقؤوق اقنسؤان وشعؤعب أخؤرى يف منظمؤة األغذيؤة والزراعؤة. وإضؤافًة إىل 

حؤؤؤول امضؤؤؤافرة اجلهؤؤؤود ملصؤؤؤايد األمسؤؤؤاك  2017عؤؤؤام جانبيؤؤؤة  أحؤؤؤدايمؤؤؤع الشؤؤؤركاء تنظؤؤؤيم الؤؤؤا، مت  بالتعؤؤؤاون 
الصغرية النطاق املستدامة من خالل هنج قائم على حقوق اقنسان إزاء حفؤ  احمليطؤاتا خؤالل مؤ متر األمؤم 

ومصؤايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤاق: الوفؤاء بااللتزامؤات  املسؤتدامةاملتةدة للمةيطات، وحول اأهدامل التنميؤة 
ا خالل الدورة الرابعة واألربواقعمال املط رد للةق يف غذ  عني للجنة األمن الغذائي العاملي.اء  كامل 

  علؤؤؤى حنؤؤؤو  كتي ؤؤؤب حؤؤؤول تنميؤؤؤة وحوكمؤؤؤة مصؤؤؤايد األمسؤؤؤاك الصؤؤؤغرية النطؤؤؤاق واملراعيؤؤؤة للنؤؤؤوع االجتمؤؤؤاعيوضؤؤؤع
طوط التوجيهيؤة الطوعيؤة لضؤمان اسؤتدامة مصؤايد خلبؤاالصؤلة  صتشاركي، مبا يوف ر أمثلة عملية عن املضؤمون ا

يف الوقؤت احلؤاث بؤاللغتني اقنكليزيؤة والفرنسؤية.  دعم تنفيذها. وبات الكتي ب متاًحال األمساك الصغرية النطاق
مؤن اخلطؤوط التوجيهيؤة بشؤأن املسؤاواة بؤني الرجؤال  8وقد مت  إنتاج شريط فيديو بالصور املتةركة حول الفصل 

 .3اقنانتوالنساء، وهو متاح على 

 طوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة اخلول كيفية إصدار التشريعات لدعم تنفيذ سومل يتم  إجناز دليل ح
 إدارة الش ون القانونية للمنظمة. بقيادة 2018عام  مصايد األمساك الصغرية النطاق

  طؤوط التوجيهيؤة الطوعيؤة لضؤمان اسؤتدامة مصؤايد األمسؤاك اخل مؤن 9دليل عملي لتنفيؤذ الفصؤل وقد مت  إعداد
مصؤايد األمسؤاك الصؤغرية )خماطر الكواري وتغيري املناخ(: بناء القؤدرة علؤى الصؤمود  تمعؤات  النطاقالصغرية 
 ي يف ا ند.هعن الدروس املستمدة من إعصار أوك 4عن شريط فيديو فضاًل ، النطاق

  طؤؤوط اخلجيؤؤرص وضؤؤع خارطؤؤة طريؤؤق بوصؤؤفها أداة بسؤؤيطة سؤؤهلة االسؤؤتخدام تسؤؤاعد البلؤؤدان علؤؤى البؤؤدء بتنفيؤؤذ
 ، واألدوات اات الصلة.التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق

                                                      
 (؛اية، واقسبانية والربتغالية أيضً )بالفرنس  IwE-Bef9www.youtube.com/watch?v=uqC/مثاًل   2

www.youtube.com/watch?v=MOiH6vEn03Q; www.youtube.com/watch?v=UASHml8Dorw; 
www.youtube.com/watch?v=F6_E5Hti4PE; www.youtube.com/watch?v=xa-ojORA_5s; 
www.youtube.com/watch?v=BqnBCRPZsMo; www.youtube.com/watch?v=xpBP59xwX8I; 
www.youtube.com/watch?v=qVcN8EHEzA8; www.youtube.com/watch?v=d51WUZT1Uks; 
www.youtube.com/watch?v=2DjbZWHIBgM; www.youtube.com/watch?v=zQbP8nuBksE; 
www.youtube.com/watch?v=QY6sA0MF2Os; https://vimeo.com/157599801; www.youtube.com/watch?v=MoRApPeIePw; 
www.youtube.com/watch?v=ECq2PyVsuYc;  
www.youtube.com/watch?v=S7CJAU0zIMw 

 .ايعضامل الرابط الحقً ما زال قيد اقجناز، سومل   3
 ا.ما زال قيد اقجناز، سومل يعضامل الرابط الحقً   4

http://www.youtube.com/watch?v=uqC9Bef-IwE
http://www.youtube.com/watch?v=MOiH6vEn03Q
http://www.youtube.com/watch?v=UASHml8Dorw
http://www.youtube.com/watch?v=F6_E5Hti4PE
http://www.youtube.com/watch?v=xa-ojORA_5s
http://www.youtube.com/watch?v=BqnBCRPZsMo
http://www.youtube.com/watch?v=xpBP59xwX8I
http://www.youtube.com/watch?v=qVcN8EHEzA8
http://www.youtube.com/watch?v=d51WUZT1Uks
http://www.youtube.com/watch?v=2DjbZWHIBgM
http://www.youtube.com/watch?v=zQbP8nuBksE
http://www.youtube.com/watch?v=QY6sA0MF2Os
https://vimeo.com/157599801
http://www.youtube.com/watch?v=MoRApPeIePw
http://www.youtube.com/watch?v=ECq2PyVsuYc


5  COFI/2018/Inf.17 

 

كمؤؤؤا أن تكنولوجيؤؤؤات املعلومؤؤؤات واالتصؤؤؤاالت اجلديؤؤؤدة تعسؤؤؤتخدم بشؤؤؤكل متزايؤؤؤد يف  يؤؤؤع أحنؤؤؤاء قطؤؤؤاع مصؤؤؤايد  -10
املعلومؤات واحلؤاالت الطارئؤة، والؤربامج اقااعيؤة األمساك، ألغراض اقشار وحتديد املوقع، وا واتف اجلو الة للتجؤارة، وتبؤادل 

لوجيؤات الستخدام املسؤ ول لتكنو من شأن امع العاملني يف قطاع الصيد ومعلومات على املوقع الشبكي وموارد الشبكة. و 
 ءً وبنؤؤاسؤؤاهم بشؤؤكل بن ؤؤاء يف تعزيؤؤز سؤؤبل العؤؤيش واحلؤؤد مؤؤن الفقؤؤر يف  تمعؤؤات صؤؤيد األمسؤؤاك. املعلومؤؤات واالتصؤؤاالت أن ي

بشؤكل وثيؤق مؤع املركؤز العؤاملي لألمسؤاك لتؤوفري حملؤة عامؤة عؤن  ا اد ة مصايد أمساك آسيا واحمليط هيئعليه، تعمل املنظمة و 
ت اات الصؤؤؤلة مبصؤؤؤايد األمسؤؤؤاك الصؤؤؤغرية النطؤؤؤاق يف آسؤؤؤيا، والسؤؤؤماح للبلؤؤؤدان يف تكنولوجيؤؤؤا املعلومؤؤؤات واالتصؤؤؤاال التطؤؤؤو ر

 تبادل خربا ا يف تنفيذ هذه التكنولوجيات. ا اد احمليط ة مصايد أمساك آسيا و هيئاألعضاء يف 

 

 عزيز الترابط بين العلوم والسياسات: تبادل المعرفة: ت2المكّون  -ثالثًا
 ودعم إصالح السياسات

طؤوط التوجيهيؤة الطوعيؤة لضؤمان اخلواألحكام الواردة يف  املباد من ا ام أن تدرج السياسات الوطنية واققليمية  -11
ملسؤاملة يف األمؤن الغؤؤذائي ا بغيؤةصؤايد ذه املحتقيؤؤق القؤدرات الكاملؤة  ؤمؤن أجؤل  اسؤتدامة مصؤايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤاق

علومات املالئمؤة لتساشد هبا العمليات السياساتية. كما أن امل لوماتوالقضاء على الفقر. ومن الضرورص توفري املعرفة واملع
االهتمام السياسي بقطاع مصايد األمساك الصغرية النطؤاق باللاا القرارات يف ما يتعلق  قاعدة  لوضعوالدقيقة الزمة أصاًل 

بشأن مصايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤاق حتسؤني  ملنظمة األغذية والزراعةواالستثمار فيه. وبناًء عليه، يدعم الربنامج الشامل 
اعدة الفنيؤؤؤة لؤؤؤدعم احلكومؤؤؤات وأصؤؤؤةاب املصؤؤؤلةة علؤؤؤى إىل تؤؤؤوفري املسؤؤؤ أيًضؤؤؤا، ويرمؤؤؤي هؤؤؤذه املصؤؤؤايد املعرفؤؤة املتاحؤؤؤة بشؤؤؤأن

 :ما يلي الصعيدين اققليمي والوطين يف حتويل املعارمل احملس نة إىل سياسات وإجراءات. وتشمل بعض األمثلة

   نشؤؤره : املسؤؤاملة العامليؤة للمصؤؤايد الطبيعيؤة 2012احلصؤاد اخلفؤؤي لعؤام مت ؤت املباشؤرة بالعمؤؤل ملراجعؤة وحتؤؤدي(
البنا الدوث بالتعؤاون مؤع منظمؤة األغذيؤة والزراعؤة ومركؤز األمسؤاك العؤاملي( لتؤوفري خؤط أسؤاس شؤامل وعلمؤي 

بالتعاون مع املركؤز  -2احلصاد اخلفي  -عن دور ومساملة مصايد األمساك الصغرية النطاق. وجيرص هذا العمل
لبيانؤات املوجؤودة باالسؤتناد إىل مميؤع وحتليؤل ا 2020العاملي لألمساك وجامعة ديوك، ومؤن املتوقؤع إجنؤازه عؤام 

على الصعيد العاملي، وإىل دراسات حالة علؤى الصؤعيدين الؤوطين واققليمؤي. وجيؤرص وصؤف هؤذا العمؤل مبزيؤد 
 .COFI/2018/Inf.18من التفاصيل يف الوثيقة 

  األمؤؤن الغؤؤذائي يف مصؤؤايد املنؤؤاطق البةريؤؤة احملميؤؤة: التفؤؤاعالت مؤؤع سؤؤبل العؤؤيش و الورقؤؤة الفنيؤؤة للمنظمؤؤة حؤؤول
للةؤؤدائق التؤؤابع لالحتؤؤاد . وتبؤؤين هؤؤذه الوثيقؤؤة علؤؤى املسؤؤاملات والعؤؤروض املقدمؤؤة خؤؤالل املؤؤ متر العؤؤاملي األمسؤؤاك

حيؤؤؤ  شؤؤؤاركت املنظمؤؤؤة يف أحؤؤؤداي متصؤؤؤلة مبصؤؤؤايد  2014عؤؤؤام  الؤؤؤدوث حلفؤؤؤ  الطبيعؤؤؤة، يف سؤؤؤيد ، أسؤؤؤااليا
، الطوعيؤؤة لضؤؤمان اسؤؤتدامة مصؤؤايد األمسؤؤاك الصؤؤغرية النطؤؤاق طؤؤوط التوجيهيؤؤةاخلاألمسؤؤاك الصؤؤغرية النطؤؤاق ويف 

العؤؤؤيش  ل، وسؤؤؤبهؤؤؤذه املصؤؤؤايد وناقشؤؤؤت التةؤؤؤديات والفؤؤؤر  القائمؤؤؤة يف املنؤؤؤاطق البةريؤؤؤة احملميؤؤؤة بالنسؤؤؤبة إىل
 واألمن الغذائي.
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  التوجيهيؤؤة الطوعيؤؤة لضؤؤمان اسؤؤتدامةدراسؤؤات تنظؤؤر يف املمارسؤؤات اجليؤؤدة لتنفيؤؤذ اخلطؤؤوط  سؤؤبعوطعلؤؤب إجؤؤراء 
يف مناطق خمتلفة من العامل، ويف ما يتعلق مبجاالت مواضؤيعية خمتلفؤة يف هؤذه  مصايد األمساك الصغرية النطاق

اخلطؤؤوط. كمؤؤا أن دراسؤؤات احلالؤؤة تشؤؤجع علؤؤى زيؤؤادة التفاعؤؤل بؤؤني البؤؤاحثني و تمعؤؤات الصؤؤيد، مبؤؤا يف الؤؤا 
راسؤؤات احلالؤؤة يف ورقؤؤة فنيؤؤة للمنظمؤؤة د بةؤؤوي التشؤؤاركية. وسؤؤومل تعنشؤؤر نتؤؤائجاسؤؤتخدام املعؤؤارمل التقليديؤؤة وال

 ميكن توزيعها وعرضها بشكل واسع لدعم تنفيذ اخلطوط التوجيهية.

التوجيهيؤؤؤة الطوعيؤؤؤة لضؤؤؤمان اسؤؤؤتدامة وتواصؤؤؤل املنظمؤؤؤة تعاوهنؤؤؤا مؤؤؤع شؤؤؤركاء يف البةؤؤؤ  يف سؤؤؤياق تنفيؤؤؤذ اخلطؤؤؤوط  -12
، مت  نشر كتاب عن تنفيؤذ Too Big to Ignore5. ومن خالل التعاون مع الشبكة البةثية مصايد األمساك الصغرية النطاق

، جيمؤع اخلطوط التوجيهية ملصؤايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤاق: التنفيؤذ العؤامليهذه اخلطوط التوجيهية. وهذا الكتاب بعنوان: 
  للمصؤايد متر العؤاملي الثالؤاملؤ   أيًضؤاوتؤنظ م الشؤبكة . فصؤاًل  34التجارب واالقااحات لدعم تنفيؤذ اخلطؤوط التوجيهيؤة يف 

ملنظمؤؤة األغذيؤؤة . وسؤؤومل يسؤؤهل الربنؤؤامج الشؤؤامل 2018أكتوبر/تشؤؤرين األول  26إىل  22الصؤؤغرية النطؤؤاق يف تايلنؤؤد يف 
صايد والباحثني يف امل هذه لفاعلة يفابشأن مصايد األمساك الصغرية النطاق مشاركة صانعي السياسات، واجلهات  والزراعة

ة تبؤادل املعلومؤات احملدثؤة بشؤأن  يؤع جوانؤب املصؤايد الصؤغرية النطؤاق، وصؤياغة خطؤط املهن من البلدان الناميؤة يف عمليؤ
التوجيهيؤؤة الطوعيؤؤة لضؤؤمان اسؤؤتدامة مصؤؤايد األمسؤؤاك الصؤؤغرية عمؤل وبؤؤرامج لتنميؤؤة القؤؤدرات مؤؤن أجؤؤل دعؤؤم تنفيؤؤذ اخلطؤؤوط 

مساك سومل تغطؤي، مؤن بؤني أمؤور أخؤرى، مع املركز العاملي لألمذكرة تفاهم ع ي. إضافًة إىل الا، تنوص املنظمة توقالنطاق
 التعاون املستمر بشأن مصايد األمساك الصغرية النطاق وتنفيذ هذه اخلطوط التوجيهية.

سلسؤؤلة مؤؤن سؤؤت  2016-2015ويف مؤؤا  ؤؤم دعؤؤم العمليؤؤات السياسؤؤاتية اققليميؤؤة، أجؤؤرت املنظمؤؤة يف الفؤؤاة  -13
حلقؤؤات عمؤؤؤل إقليميؤؤة يف جنؤؤؤوب شؤؤرق آسؤؤؤيا، وآسؤؤؤيا اجلنوبيؤؤة، وأفريقيؤؤؤا الشؤؤرقية، و ؤؤؤال أفريقيؤؤا والشؤؤؤرق األدىن، وأمريكؤؤؤا 

التوجيهيؤؤؤة الطوعيؤؤؤة ، وأفريقيؤؤؤا اجلنوبيؤؤؤة واحملؤؤؤيط ا نؤؤؤدص لؤؤؤدعم التوعيؤؤؤة والتخطؤؤؤيط لتنفيؤؤؤذ اخلطؤؤؤوط والبةؤؤؤر الكؤؤؤارييالالتينيؤؤؤة 
ا يف املنظمؤة يف حلقؤات العمؤل هؤذه إىل جانؤب  ثلؤني عضوً  65. وشارك مساك الصغرية النطاقلضمان استدامة مصايد األ

عؤؤن جهؤؤات فاعلؤؤة يف مصؤؤايد األمسؤؤاك الصؤؤغرية النطؤؤاق ومنظمؤؤات ا تمؤؤع املؤؤد ، واألوسؤؤاط األكادمييؤؤة، وعؤؤن منظمؤؤات 
حلقات العمل هذه، استمر الربنامج  إقليمية ودولية، ومنظمات غري حكومية وأصةاب مصلةة آخرين. وبناًء على نتائج

بشؤؤؤأن مصؤؤؤايد األمسؤؤؤاك الصؤؤؤغرية النطؤؤؤاق يف تؤؤؤوفري الؤؤؤدعم الفؤؤؤين للمنظمؤؤؤات اققليميؤؤؤة  ملنظمؤؤؤة األغذيؤؤؤة والزراعؤؤؤةالشؤؤؤامل 
تعزيؤؤز دورهؤؤا وقؤؤدرا ا بوصؤؤفها حمف ؤؤزة ومنصؤؤات لؤؤدعم البلؤؤدان األعضؤؤاء يف تنفيؤؤذ اخلطؤؤوط ليا ؤؤا السياسؤؤاتية مؤؤن أجؤؤل وعم

عدد مؤن املبؤادرات الؤع تقؤوم هبؤا مباشؤرة  أيًضا. وهناك لطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاقالتوجيهية ا
 : فتشمل ترك ز على هذه اخلطوط التوجيهية الع األمثلة عن العمليات السياساتية أم ااملنظمات اققليمية، و 

  التوجيهية الطوعية لضمان يف البةر الكاريي، مرص عملية تشاركية لصياغة بروتوكول من أجل إدراج اخلطوط
اققليميؤة ملصؤايد األمسؤاك يف  آلليةلبصورة رمسية يف السياسة اخلاصة  استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق

 تنفيؤؤؤذها، مبؤؤؤا يتؤؤؤي  جلميؤؤؤع أصؤؤةاب املصؤؤؤلةة يف مصؤؤؤايد األمسؤؤؤاك يف البةؤؤؤر الكؤؤؤاريي منطقؤؤة البةؤؤؤر الكؤؤؤاريي
بؤؤني امل سسؤؤات  تعاونيًؤؤا اضؤؤمن سياسؤؤة مشؤؤاكة. والعمليؤؤة التشؤؤاركية، الؤؤع تشؤؤمل تنميؤؤة القؤؤدرات، متثؤؤل جهؤؤدً 

                                                      
5 Too Big to Ignore  هؤؤي شؤؤبكة شثيؤؤة عامليؤؤة وشؤؤراكة حلشؤؤد املعؤؤارمل تركؤؤز علؤؤى معاجلؤؤة القضؤؤايا الؤؤع تؤؤ ثر علؤؤى اسؤؤتدامة مصؤؤايد األمسؤؤاك الصؤؤغرية

بكة مؤؤن خؤؤالل هؤؤذه ا موعؤؤات  موعؤؤة شثيؤؤة. ومؤؤرص الشؤؤ 14. وتؤؤنظم الشؤؤبكة يف بلؤؤدا 45منظمؤؤة مؤؤن  20باحؤؤ  و 400النطؤؤاق. وتضؤؤم هؤؤذه الشؤؤبكة 
 ختصاصات، مبا يرمي إىل تسةني فهم خمتلف جوانب املصايد الصغرية النطاق حول العامل. معم قة وعابرة لال اشوثً 
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وميؤؤؤؤة األكادمييؤؤؤؤة، ومنظمؤؤؤؤات صؤؤؤؤناعة مصؤؤؤؤايد األمسؤؤؤؤاك، واملنظمؤؤؤؤات احلكوميؤؤؤؤة الدوليؤؤؤؤة واملنظمؤؤؤؤات غؤؤؤؤري احلك
 لالرتقاء بالتنفيذ ورصد تقدمه.

  مسؤةها األول ملصؤايد األمسؤاك  هيئة مصايد األمساك وتربيؤة األحيؤاء املائيؤة يف آسؤيا الوسؤطى والقوقؤازوأجرت
 املصؤؤؤؤايد الصؤؤؤؤغرية احلجؤؤؤؤم يف اققلؤؤؤؤيم علؤؤؤؤى نتؤؤؤؤائج يف  ؤؤؤؤال النطؤؤؤؤاق، وسؤؤؤؤومل يسؤؤؤؤتند العمؤؤؤؤل املقبؤؤؤؤلالصؤؤؤؤغرية 

 هذا املس . 

 منظمؤؤؤة أمريكؤؤؤا الوسؤؤؤطى املعنيؤؤؤة بقطؤؤؤاع مصؤؤؤايد األمسؤؤؤاك وتربيؤؤؤة األحيؤؤؤاء املائيؤؤؤةة، د ؤؤؤت ويف أمريكؤؤؤا الالتينيؤؤؤ 
-2015يف اسؤااتيجيتها للفؤاة  التوجيهية الطوعية لضمان اسؤتدامة مصؤايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤاقاخلطوط 

عن هذه اخلطوط طبعًة  أيًضا، وأنشأت  موعة عمل معنية مبصايد األمساك احلرفية. وأصدرت املنظمة 2025
نظمؤؤؤة أمريكؤؤؤا الوسؤؤؤطى املعنيؤؤؤة بقطؤؤؤاع مصؤؤؤايد األمسؤؤؤاك وتربيؤؤؤة فيهؤؤؤا مقدمؤؤؤة إضؤؤؤافية للمؤؤؤدير اققليمؤؤؤي مل تورد

عؤؤن مصؤؤايد األمسؤؤاك  منواجيًؤؤا اأمريكؤؤا الالتينيؤؤة اقانونًؤؤبلؤؤدان . عؤؤالوًة علؤؤى الؤؤا، وضؤؤع برملؤؤان األحيؤؤاء املائيؤؤة
 الصغرية النطاقا مبساعدة منظمة األغذية والزراعة.

  يف ويف أفريقيؤؤا الغربيؤؤة، قامؤؤت  موعؤؤة العمؤؤل املعنيؤؤة مبصؤؤايد األمسؤؤاك احلرفيؤؤة والتابعؤؤة للجنؤؤة مصؤؤايد األمسؤؤاك
يؤؤة اخلطؤؤوط التوجيهيؤؤة الطوعمبراجعؤؤة اختصاصؤؤا ا الؤؤع باتؤؤت تضؤؤم اآلن تنفيؤؤذ  منطقؤؤة شؤؤرق وسؤؤط األطلسؤؤي

عؤؤن حلقؤؤة  ، فضؤؤاًل 2018، ومؤؤن املقؤؤرر عقؤؤد اجتمؤؤاع عؤؤام لضؤؤمان اسؤؤتدامة مصؤؤايد األمسؤؤاك الصؤؤغرية النطؤؤاق
 عمل إقليمية، لدعم التوعية إزاء التخطيط لتنفيذ هذه اخلطوط التوجيهية.

 ( 2020-2017وتؤدعم ا يئؤؤة العامؤة ملصؤؤايد أمسؤاك البةؤؤر األبؤؤيض املتوسؤط تنفيؤؤذ اسؤااتيجية منتصؤؤف املؤؤدة )
( 2بامؤؤاه اسؤؤؤتدامة مصؤؤايد األمسؤؤؤاك يف البةؤؤؤر األبؤؤيض املتوسؤؤؤط والبةؤؤر األسؤؤؤود، الؤؤؤع تتضؤؤمن ا ؤؤؤدمل )رقؤؤؤم 

ا، دعؤؤم سؤؤبل كسؤؤب عؤؤيش ا تمعؤؤات السؤؤاحلية عؤؤرب مصؤؤايد أمسؤؤاك صؤؤغرية النطؤؤاق تكؤؤون مسؤؤتدامة بشؤؤأن ا
يف  صؤايد الصؤغرية النطؤاقاملاخلطؤوط التوجيهيؤة الطوعيؤة لضؤمان اسؤتدامة لتنفيذ  ( خمصًصا2-2) وناًما حمدًدا

معنيؤؤة مبصؤؤايد األمسؤؤاك ة عمؤؤل تابعؤؤة للهيئؤؤة البةؤؤر األبؤؤيض املتوسؤؤط والبةؤؤر األسؤؤود. وقؤؤد مت  تشؤؤكيل  موعؤؤ
. وسومل يعنظ م م متر وزارص حؤول مصؤايد 2017 أيلولول يف سبتمرب/نطاق، وعقدت اجتماعها األالصغرية ال

يف مالطؤؤا،   2018سؤؤبتمرب/أيلول  26ط والبةؤؤر األسؤؤود يف األمسؤؤاك الصؤؤغرية النطؤؤاق يف البةؤؤر األبؤؤيض املتوسؤؤ
اخلطؤوط كما يتم إعداد مشروع خطة العمل اققليمية بشأن مصؤايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤاق، باالسؤتناد إىل 

 ، العتمادها يف هذا امل متر.التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق

 على وضع هنج إقليمي بشأن  مركز تنمية مصايد األمساك يف جنوب شرق آسيال ويف جنوب شرق آسيا، يعم
ابطؤة أمؤم جنؤوب شؤرق لر  اخلطوط التوجيهيؤة الطوعيؤة لضؤمان اسؤتدامة مصؤايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤاقتنفيذ 
القؤائم . وإضافًة إىل مشاورات عامؤة حؤول الؤنهج اققليمؤي، نظ ؤم املركؤز حلقؤة عمؤل للخؤرباء حؤول الؤنهج آسيا

 .2017ال والنساء يف هذا السياق يف سبتمرب/أيلول جر سان والعدالة يف املساواة بني العلى حقوق اقن

  وثيقؤة بإعؤداد ، ا ؤاد وأمانؤة  اعؤة احملؤيط وتقوم منظمة األغذية والزراعة، بالتعؤاون مؤع مركؤز األمسؤاك العؤاملي
الؤع تؤؤدعم مصؤايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤاق شيؤؤ   والسياسؤات العامليؤة ا ؤاد حؤول الؤروابط بؤني جؤزر احملؤؤيط 

 .ا اد تساشد هبا األنشطة املستقبلية يف هذا السياق يف احمليط 
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ويف سياق األجهزة اققليمية ملصايد األمسؤاك، تفيؤد النشؤرة اقخباريؤة لشؤبكة أمانؤات هؤذه األجهؤزة بشؤكل حمؤدد  -14
ا لشؤبكة هؤذه املصؤايد االنتبؤاه يف اجتماعؤات عقؤدت مؤ خرً  أيًضؤاليؤت عن أنشطة مصايد األمساك الصغرية النطاق. وقد أو 

 أمانات األجهزة اققليمية ملصايد األمساك.

ؤؤؤ -15 اخلطؤؤؤوط التوجيهيؤؤؤة الطوعيؤؤؤة لضؤؤؤمان  ه إىل تنفيؤؤؤذوعلؤؤؤى املسؤؤؤتوى الؤؤؤوطين، بؤؤؤادرت عؤؤؤدة بلؤؤؤدان أعضؤؤؤاء إىل التوج 
، للؤرد  علؤى الطلبؤات. عم، كيفمؤا وحينمؤا كؤان الؤا ضؤروريًااملنظمؤة الؤد ت. ووف ؤر استدامة مصايد األمساك الصؤغرية النطؤاق

 وتشمل األمثلة عن عمليات تنفيذ هذه اخلطوط على الصعيد الوطين ما يلي:

 جلوانؤؤؤب الرئيسؤؤؤية يف ا: وعضؤؤؤع اسؤؤؤتعراض للطؤؤؤار التنظيمؤؤؤي القؤؤؤائم مؤؤؤن أجؤؤؤل تقيؤؤؤيم كيفيؤؤؤة توا مؤؤؤه مؤؤؤع كمبوديؤؤؤا
عؤن تقيؤيم تشؤاركي لسؤتة  ، فضؤاًل استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان

 عشر من مصايد ا تمع احمللي. ويتم  تنفيذ مشاريع مريبية يف هذه املصايد.

 مت  إجناز مشؤروع قؤانون حؤول مصؤايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤاق. وجيؤرص االنتهؤاء مؤن وضؤع اتفؤاق كوستاريكا :
ن، وتعزيؤؤز ا تمعؤؤات احملليؤؤة، واآلليؤؤات املشؤؤاكة بؤؤني و عمليؤؤة املصؤؤادقة علؤؤى القؤؤانبشؤؤأن مرحلؤؤة متابعؤؤة لؤؤدعم 

منظمؤة أمريكؤا الوسؤطى املعنيؤة بقطؤاع مصؤايد األمسؤاك وتربيؤة امل سسات وتبادل التجؤارب اققليميؤة يف سؤياق 
ات احملليؤة، مبؤا يف الؤا . وتكملًة  ذه العملية، تواصل منظمات ا تمع املد  العمؤل يف ا تمعؤاألحياء املائية

 يف ما  م حتسني وصول منتجات مصايد األمساك الصغرية النطاق إىل األسواق.

 ععقؤدت حلقؤة عمؤل وطنيؤؤة لصؤياغة خارطؤة طريؤق خاصؤة باحلكومؤؤة وبقطؤاع مصؤايد األمسؤاك لتنفيؤؤذ إكؤوادور :
 تنفيذها. حالًياص ، وجير اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق

  :مؤ متر حميطاتنؤا الؤذص خؤالل  أفريقيا احتاد منظمات مصايد األمساك احلرفية املهنية يفباالستناد إىل التزام غينيا
العمل باماه وضع خطة عمل وطنية يف غينيا من خؤالل يف مالطا، بدأ  2017انعقد يف أكتوبر/تشرين األول 
 .2018يناير/كانون الثا   12و 11تنظيم حلقة عمل تشاورية يف 

 انعقدت حلقة عمل لوضع خارطة طريق مشؤاكة بؤني احلكومؤة وقطؤاع مصؤايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤاق بريو :
مؤع التشؤديد علؤى قضؤايا  اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصؤايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤاقلتنفيذ 

 حياء املائية.ائب وزير مصايد األمساك وتربية األن املساواة بني الرجال والنساء، بناًء على طلب

  :مت إنشؤؤاء منتؤؤدى ملصؤؤايد األمسؤؤاك الصؤؤغرية النطؤؤاق، وهؤؤو يضؤؤم  أكؤؤادمييني، وبؤؤاحثني، وجهؤؤات سؤؤرص النكؤؤا
يف  رائؤؤًدا اأهليؤة. ومؤن املتوقؤع أن يؤ دص هؤذا املنتؤدى دورً نظمؤات ا تمؤع املؤد  ومنظمؤات فاعلؤة حكوميؤة، وم

 .التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاقاخلطوط تنفيذ 

 اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك : يتم تنسيق وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ تنزانيا
، مؤن بؤني أمؤور أخؤرى، إقامؤة مكتؤب يععؤو باملسؤاواة يضممن خالل فريق مهام وطين وسومل  الصغرية النطاق

الرجال والنساء يف وزارة الزراعؤة والثؤروة احليوانيؤة ومصؤايد األمسؤاك، ودعؤم منظمؤة النسؤاء  هؤزات األمسؤاك بني 
 .2018والتجار. وانعقدت حلقة عمل استهاللية يف فرباير/شباط 
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 تمكين أصحاب المصلحة: تنمية القدرات وتعزيز المؤسسات: 3المكون  -رابًعا

لخطؤؤوط التوجيهيؤؤة وأصؤؤةاب املصؤؤلةة املسؤؤتنريين والقؤؤادرين ضؤؤروريون للتنفيؤؤذ التشؤؤاركي لإن اآلليؤؤات امل سسؤؤية  -16
بشؤأن مصؤايد  ملنظمة األغذية والزراعؤة. كما أن الربنامج الشامل الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق

وأصؤؤةاب املصؤؤلةة علؤؤى الصؤؤعيد احمللؤؤي،  األمسؤؤاك الصؤؤغرية النطؤؤاق يؤؤدعم حتسؤؤني القؤؤدرات الفنيؤؤة والتنظيميؤؤة للةكومؤؤات
والؤؤؤوطين واققليمؤؤؤي. وتتعؤؤؤاون املنظمؤؤؤة بصؤؤؤورة خاصؤؤؤة مؤؤؤع أعضؤؤؤاء  موعؤؤؤة العمؤؤؤل املعنيؤؤؤة مبصؤؤؤايد األمسؤؤؤاك التابعؤؤؤة للجنؤؤؤة 

، مؤؤن خؤؤالل عقؤؤد مشؤؤاورات منتظمؤؤة مؤؤع  ثليهؤؤا حؤؤول قضؤؤايا تتصؤؤل بتنفيؤؤذ الربنؤؤامج الشؤؤامل، وبشؤؤكل 6التخطؤؤيط الدوليؤؤة
ل مؤن الصؤندوق الؤؤدوث للتنميؤة الزراعيؤة، نظؤم األعضؤؤاء يف  موعؤة العمؤل سلسؤؤلة يؤو وبتموط التوجيهيؤؤة. أوسؤع تنفيؤذ اخلطؤ

، خلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطؤاقمن األحداي احمللية واققليمية ملناقشة تنفيذ ا
التعؤاون مؤع التجمؤع الؤدوث لؤدعم العؤاملني يف مصؤايد األمسؤاك،  ومتكني أعضائهم من الاا اقجراءات الالزمة. كما جيؤرص

خلطؤؤوط التوجيهيؤؤة الطوعيؤؤة لضؤؤمان اسؤؤتدامة مصؤؤايد وهؤؤي منظمؤؤة غؤؤري حكوميؤؤة دوليؤؤة شؤؤاركت بشؤؤكل ناشؤؤط يف وضؤؤع ا
 يف عملية التنفيذ. ت شريًكا هاًما، وما زالاألمساك الصغرية النطاق

إىل احلكومؤؤؤؤؤؤات، تشؤؤؤؤؤؤمل املبؤؤؤؤؤؤادرات االلتؤؤؤؤؤؤزام احلؤؤؤؤؤؤاث للمنظمؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤع ويف مؤؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤؤم  بؤؤؤؤؤؤرامج التؤؤؤؤؤؤدريب املوج هؤؤؤؤؤؤة  -17
هولنؤؤدا(، مؤؤن بؤؤني أطؤؤرامل أخؤؤرى، بشؤؤأن دروس  -ومركؤؤز البةؤؤوي واجنينيجؤؤنيلتنميؤؤة االبتكؤؤار )جامعؤؤة  واجنينيجؤؤني مركؤؤز

 Tooثيؤة الشؤبكة البة الؤع تنظمهؤا حول حوكمة مصايد األمساك، ومبؤادرة الؤدورات التدريبيؤة املشؤاكة بؤني االختصاصؤات

Big to Ignore.  يف املصؤايد الداخليؤة. عؤالوًة علؤى  الطؤوار ويف هؤذا السؤياق، وعضؤعت أداة لالسؤتجابة السؤريعة حلؤاالت
 . الطوار استجابة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف حاالت  حولالا، أعجرص تدريب يف البةر الكاريي 

 تعزيز منظمات مصايد األمساك الصغرية النطاق وقدرا ا ما يلي: تشمل املبادرات احلالية الرامية إىل -18

  دورة لتنميؤؤؤة قؤؤؤدرات السؤؤؤكان  صؤؤؤندوق أمريكؤؤؤا الالتينيؤؤؤة لتنميؤؤؤة السؤؤؤكان األصؤؤؤلينييف أمريكؤؤؤا الالتينيؤؤؤة، نظ ؤؤؤم
يف بنما، يف  التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق خلطوطااألصليني على تنفيذ 

. وجيرص وضع أنشطة متابعة يف اققليم، مبا يف الؤا إعؤداد دليؤل للسؤكان األصؤليني يف 2017أغسطس/آب 
كؤؤأداة لتمكيؤؤنهم ودعؤؤم إنشؤؤاء شؤؤبكة إقليميؤؤة للسؤؤكان خلطؤؤوط التوجيهيؤؤة الطوعيؤؤة  ا هؤؤذه أمريكؤؤا الوسؤؤطى عؤؤن

 األصليني يف مصايد األمساك الصغرية النطاق.

  ويف البةؤؤؤؤر الكؤؤؤؤاريي، سؤؤؤؤومل يسؤؤؤؤعى مشؤؤؤؤروع جديؤؤؤؤد ملرفؤؤؤؤق البيئؤؤؤؤة العامليؤؤؤؤة  مؤؤؤؤل اسؤؤؤؤمStewardfish  إىل تعزيؤؤؤؤز
يف عمليؤؤة الؤؤاا القؤؤرار. وسؤؤومل يسؤؤه ل الربنؤؤامج الشؤؤامل  يؤؤ  تصؤؤب  أكثؤؤر نشؤؤاطًامنظمؤؤات صؤؤيادص األمسؤؤاك ش

الؤذص مريؤؤه  موعؤة العمؤل املعنيؤؤة بشؤؤأن مصؤايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤؤاق دعؤم املشؤروع  ملنظمؤة األغذيؤة والزراعؤة
 مبصايد األمساك التابعة للجنة التخطيط الدولية، والتجمع الدوث للعاملني يف مصايد األمساك الصغرية النطاق.

  متكؤؤني النسؤؤاء مؤؤن االسؤؤتفادة مبزيؤؤد مؤؤن  بعنؤؤوان: آليؤؤة دعؤؤم برنؤؤامج الشؤؤركاء املتعؤؤددينوضؤؤمن سؤؤياق مشؤؤروع
خلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة راعية الغذائيةا، جرت التوعية على ااملساواة من سالسل القيمة الز 

                                                      
ط التوجيهيؤؤة متث ؤؤل  موعؤؤة العمؤؤل املعنيؤؤة مبصؤؤايد األمسؤؤاك التابعؤؤة للجنؤؤة التخطؤؤيط الدوليؤؤة منظمؤؤات ا تمؤؤع املؤؤد  الؤؤع شؤؤاركت يف عمليؤؤة إعؤؤداد اخلطؤؤو  6

، وتعمؤل اآلن بشؤكل وثيؤق مؤع منظمؤة األغذيؤة 2008ن مصايد األمساك الصغرية النطاق يف بانكوك، تايلند، يف عؤام الطوعية منذ انعقاد امل متر العاملي ع
 والزراعة على تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق. 
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 6لى الفصؤول ونعظمت حلقات عمل وطنية رك زت ع يف بلدان أفريقية خمتارة، مصايد األمساك الصغرية النطاق
ار، مؤؤن هؤؤذه اخلطؤؤوط التوجيهيؤؤة، والؤؤع تسؤؤتهدمل بصؤؤورة خاصؤؤة النسؤؤاء يف بوركينؤؤا فاسؤؤو، وكؤؤوت ديفؤؤو  8إىل 

. كؤؤؤذلا،  عؤؤؤت حلقؤؤؤة عمؤؤؤل إقليميؤؤؤة يف غانؤؤؤا لشؤؤؤبكة 2017وغانؤؤؤا وتؤؤؤونس بؤؤؤني مايو/أيؤؤؤار وأغسؤؤؤطس/آب 
بؤؤني  2017سؤؤالمة األغذيؤؤة، والتكنولوجيؤؤا، واجلؤؤودة واالقتصؤؤاد االجتمؤؤاعي يف أفريقيؤؤا يف نوفمرب/تشؤؤرين الثؤؤا  

وضؤع جؤارص خاصة بالبلؤدان و  مارب رئيسية مستمدة من العمل على املستوى الوطين، كما متت صياغة أدل ة
ؤذت الاتيبؤؤات ألنشؤطة املتابعؤؤة مؤن أجؤؤل استكشؤؤامل  اللمسؤات األخؤؤرية عليهؤا لنشؤؤرها. ويف بوركينؤا فاسؤؤو، الع

 اخليارات املتاحة يف  ال إضافة القيمة ملنتجات مصايد األمساك الصغرية النطاق.

، حيؤ  أيًضؤا آلية دعم برنامج الشركاء املتعددين، ضمن إطار مشروع يف تونس يشكل مصيد احملار مثاًل حمدًداو  -19
أفضؤؤى دعؤؤم منظمؤؤة املنتجؤؤني علؤؤى نطؤؤاق صؤؤغري إىل نتؤؤائج ملموسؤؤة. بالفعؤؤل، معنةؤؤت النسؤؤاء اللؤؤوا  جيمعؤؤن احملؤؤار سؤؤلطًة 

ة معؤامالت تسؤويق أكثؤر شؤفافية؛ وأعبؤرم اتفؤاق للتجؤارة احلؤر  تشرائية أكرب؛ كما أن الدعوة علؤى املسؤتوى السياسؤا  أطلقؤ
بني منظمة النساء اللوا  جيمعن احملار، وم سسة لتنظيف احملار وتصديره ومستورد دوث. ومس  هذا االتفاق للنساء اللوا  

 ن يف ما  م األسعار ودخلهن.ااكتساب مزيد من القدرة على التوقع واألمبجيمعن احملار 

يد األمسؤؤؤؤاك الصؤؤؤؤغرية النطؤؤؤؤاق، وتقيؤؤؤؤيم تصؤؤؤؤميم مبؤؤؤؤادرات عديؤؤؤؤدة لوضؤؤؤؤع خارطؤؤؤؤة ملنظمؤؤؤؤات مصؤؤؤؤا حاليًؤؤؤؤاوجيؤؤؤؤرص  -20
مؤع  الربنامج الشامل ملنظمة األغذية والزراعؤة بشؤأن مصؤايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤاقاحتياجا ا وتوفري الدعم  ا، ويتعاون 

للمشؤاركة يف تصؤميم حصؤر عؤاملي  ،بدعم من م سسة أوك ،الشركاء يف هذا الصدد. وهذا يشمل العمل مع جامعة ديوك
نظمؤؤات يف العؤؤامل وإجؤؤراء تقيؤؤيم تشؤؤاركي ذه املمؤؤات الرئيسؤؤية ملصؤؤايد األمسؤؤاك الصؤؤغرية النطؤؤاق، ووضؤؤع خارطؤؤة  ؤؤمؤؤع املنظ

 لالحتياجات من حي  القدرات.

ازيؤؤؤادة اسؤؤؤتخدام اخلطؤؤؤوط بعنؤؤؤوان  آليؤؤؤة دعؤؤؤم برنؤؤؤامج الشؤؤؤركاء املتعؤؤؤددين، ضؤؤؤمن إطؤؤؤار مشؤؤؤروع 2017ويف عؤؤؤام  -21
بؤؤؤؤني منظمؤؤؤؤات ا تمؤؤؤؤع املؤؤؤؤد   حليؤؤؤؤازة األراضؤؤؤؤي ومصؤؤؤؤايد األمسؤؤؤؤاك والغابؤؤؤؤات املسؤؤؤؤ ولةبشؤؤؤؤأن احلوكمؤؤؤؤة  التوجيهيؤؤؤؤة الطوعيؤؤؤؤة

 ييمؤؤؤؤدليؤؤؤؤل تعلاتطبيؤؤؤؤق اخلطؤؤؤؤوط التوجيهيؤؤؤؤة الطوعيؤؤؤؤة بشؤؤؤؤأن احليؤؤؤؤازة:  يدليل التعليمؤؤؤؤالؤؤؤؤواملنظمؤؤؤؤات القاعديؤؤؤؤةا، مت  تكييؤؤؤؤف 
طؤاق، هبؤدمل بؤذل اجلهؤود للؤربط بؤني ملنظمات ا تمع املد ا لوضع مؤواد تعليميؤة متكيفؤة مؤع مصؤايد األمسؤاك الصؤغرية الن

اخلطؤوط التوجيهيؤة الطوعيؤة و  حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابؤات بشأن احلوكمة املس ولة اخلطوط التوجيهية الطوعية
ضعت هذه املؤواد التعليميؤة بالشؤراكة بؤني منظمؤة األغذيؤة والزراعؤة . وقد وع لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق

ملنظمؤات   ؤثاًل  50ربتهؤا يف إندونيسؤيا مؤع مموعة العمل املعنية مبصايد األمساك التابعة للجنة التخطيط الدوليؤة، ومت ؤت و 
مصايد أمساك صغرية النطاق. كذلا، جرى تنظيم حؤوار رفيؤع املسؤتوى مؤع وزيؤر الشؤ ون البةريؤة ومصؤايد األمسؤاك لعؤرض 

الؤؤؤع يواجههؤؤا صؤؤؤيادو األمسؤؤؤاك علؤؤى نطؤؤؤاق صؤؤؤغري. ومؤؤن املقؤؤؤرر اآلن تنظؤؤؤيم  نتؤؤائج التؤؤؤدريب، ومناقشؤؤؤة الشؤؤواغل والقضؤؤؤايا
أنشطة تدريبية يف مثانية بلدان: األرجنتني، الربازيل، غانا، هندوراس، موريشيوس، سرص النكا، تنزانيا وأوغندا. عالوًة علؤى 

تدريبيؤؤؤة يف  يؤؤؤع البلؤؤؤدان عؤؤؤاملي للمنظمؤؤؤات، مبؤؤؤا يؤؤؤ دص إىل عقؤؤؤد حلقؤؤؤات عمؤؤؤل تقيؤؤؤيم الؤؤا، سؤؤؤومل يؤؤؤتم تنظؤؤؤيم اجتمؤؤؤاع 
يبيؤة، ومناقشؤة الؤدروس األطؤرامل املشؤاركة يف احللقؤات التدر املستهدفة، من أجل احلصؤول علؤى معلومؤات راجعؤة مؤن  يؤع 

 .يف الدليل التعليمي والسبيل قدًمااملستمدة، والتةسينات املمكنة 
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 : دعم التنفيذ: إدارة البرنامج، والتعاون والرصد4المكون  -اخامسً 

مؤؤن تنسؤؤيق ونشؤؤر  اخلطؤؤوط التوجيهيؤؤة الطوعيؤؤة لضؤؤمان اسؤؤتدامة مصؤؤايد األمسؤؤاك الصؤؤغرية النطؤؤاقيسؤؤتفيد تنفيؤؤذ  -22
الربنؤامج على تبادل اخلربات. وهناك مساران رئيسيان للعمل يدعمهما  أيًضاالدروس املستمدة ورصد التقدم الذص يشج ع 

يف هؤذا اخلصؤو : وضؤع إطؤار اسؤااتيجي عؤاملي  األمسؤاك الصؤغرية النطؤاقالشامل ملنظمؤة األغذيؤة والزراعؤة بشؤأن مصؤايد 
بوصؤفها آليؤة للشؤراكة مؤن أجؤل دعؤم تنفيؤذ  لخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصؤايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤاقل

 نطاق.هذه اخلطوط االسااتيجية، ورصد التقدم احملرز باماه ضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية ال

لخطوط التوجيهية الطوعية ، تتواصل عملية وضع إطار اسااتيجي عاملي ل2016مع توصيات اللجنة عام  ومتشًيا -23
لربنؤؤامج الشؤؤامل ملنظمؤؤة األغذيؤؤة والزراعؤؤة بشؤؤأن مصؤؤايد كآليؤؤة مكم لؤؤة ل  لضؤؤمان اسؤؤتدامة مصؤؤايد األمسؤؤاك الصؤؤغرية النطؤؤاق

لتنفيؤؤذ فعؤؤال للخطؤؤوط التوجيهيؤؤة. وسؤؤومل يشؤؤكل هؤؤذا اقطؤؤار االسؤؤااتيجي العؤؤاملي آليؤؤة  دعًمؤؤا األمسؤؤاك الصؤؤغرية النطؤؤاق
ؤج تنفيؤذ متسؤقة، وحتديؤد أوجؤه تؤآزر، وجهؤود مشؤاكة يف عؤن   ؤال الؤدعوة وحشؤد املؤوارد، فضؤاًل  شراكة ترمي إىل وضع هنع

اخلطؤوط التوجيهيؤة تنفيؤذ  ؤال يف  اتوتبؤادل اخلؤرب  رصؤد التقؤدم عالوًة على الا، مؤن املؤرج  أن يشؤك لتبادل التجارب. 
امة يف اقطؤار االسؤااتيجي العؤاملي، مبؤا يف ا كو نات من بني امل، الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق

 ب.  14، املقصد 14الا يف ما  م  رصد حتقيق أهدامل التنمية املستدامة، وخباصة ا دمل 

عؤؤؤاملي للخطؤؤؤوط التوجيهيؤؤؤة الطوعيؤؤؤة لضؤؤؤمان اسؤؤؤتدامة مصؤؤؤايد األمسؤؤؤاك الصؤؤؤغرية الي سؤؤؤااتيجالطؤؤؤار اويشؤؤؤكل اق -24
مشؤاركة متعدد أصؤةاب املصؤلةة ، ويف حؤني ال يتمتؤع بؤأص صؤفة دسؤتورية أو قانونيؤة رمسيؤة، سؤومل يشؤجع  إطارًا النطاق

، مؤؤن خؤؤالل تؤؤوفري منتؤؤدى يؤؤةالتوجيهاخلطؤؤوط يف تنفيؤؤذ  -بالتعؤؤاون مؤؤع  ثلؤؤي احلكومؤؤة -صؤؤايد امل هؤؤذه ة يفاجلهؤؤات الفاعلؤؤ
وتيسؤريص، وسؤومل تعبل ؤؤش أنشؤطته إىل اللجنؤة. وقؤؤد  بؤؤدور استشؤارص أيًضؤا. وسؤومل يضؤطلع ملشؤاركتها علؤى املسؤتوى العؤؤاملي

 موعة العمل املعنية مبصايد األمساك التابعة للجنة  بالشراكة مع الذص وعضع هذا اقطار االسااتيجي العاملي، مشروع قعد م
 2017.7التخطيط الدولية لسيادة األغذية، إىل مكتب جلنة مصايد األمساك عام 

عؤؤؤاملي للخطؤؤؤوط التوجيهيؤؤؤة الطوعيؤؤة لضؤؤؤمان اسؤؤؤتدامة مصؤؤؤايد السؤؤااتيجي الطؤؤؤار اوتتضؤؤمن ا يكليؤؤؤة املقاحؤؤؤة لل -25
اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية صدقاء و موعة أ  موعًة استشارية، األمساك الصغرية

 :، ومنصة لتبادل املعارمل وأمانةً النطاق

  عؤن كؤل منظمؤة عامليؤة ملصؤايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤاق، وهيئؤات اثنؤني تتألف ا موعة االستشارية من  ثلني
السؤؤؤكان األصؤؤؤليني  تشؤؤؤاورية وبطريقؤؤؤة تشؤؤؤاركية، مؤؤؤثاًل  حتديؤؤؤدها مؤؤؤن خؤؤؤالل عمليؤؤؤة ينبغؤؤؤيأخؤؤؤرى اات الصؤؤؤلة 

ملعؤايري النؤوع االجتمؤاعي  وفًقؤا)العاملني مباشرًة يف قطاع مصايد األمساك الصغرية النطاق( والعم ال الؤريفيني، و 
 والتوازن اققليمي.

 مؤن األعضؤاء  اخلطوط التوجيهيؤة الطوعيؤة لضؤمان اسؤتدامة مصؤايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤاقصدقاء سيتكو ن أ
يف جلنة مصايد األمساك املشاركني على أساس طوعي. وسومل تتلقؤى  موعؤة األصؤدقاء املشؤورة مؤن ا موعؤة 

                                                      
 . 2هذا املشروع ملةق باملرفق  7
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االستشؤؤارية، وتقؤؤد م مشؤؤورة وتوجيهؤؤات بشؤؤأن الؤؤربامج، مبؤؤا يف الؤؤا حؤؤول األولويؤؤات املسؤؤتقبلية، بشؤؤأن تنفيؤؤذ 
 هتمة أخرى.اخلطوط التوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة وجهات فاعلة م

  وأم ؤؤؤؤا اجلهؤؤؤؤات الفاعلؤؤؤؤة اخلؤؤؤؤرى )مثؤؤؤؤل األكؤؤؤؤادمييني، واملعاهؤؤؤؤد البةثيؤؤؤؤة، واملنظمؤؤؤؤات اققليميؤؤؤؤة واملنظمؤؤؤؤات غؤؤؤؤري
اقطؤار االسؤااتيجي العؤاملي للخطؤوط احلكومية( فسومل تشكل منصة تبادل املعارمل، وتدعم حتقيق أهدامل 

القؤؤدرات. تنميؤؤة خباصؤؤة توليؤؤد املعرفؤؤة ودعؤؤم ، و التوجيهيؤؤة الطوعيؤؤة لضؤؤمان اسؤؤتدامة مصؤؤايد األمسؤؤاك الصؤؤغرية
اخلطؤؤوط التوجيهيؤؤة الطوعيؤؤة لضؤؤمان اسؤؤتدامة مصؤؤايد األمسؤؤاك وسؤؤومل تؤؤدعم هؤؤذه اجلهؤؤات الفاعلؤؤة أصؤؤدقاء 

وا موعؤؤة االستشؤارية يف  ؤؤال البةؤؤ ، واالتصؤال، وتنميؤؤة القؤؤدرات، وحشؤد املؤؤوارد وأنشؤؤطة  الصؤغرية النطؤؤاق
 أخرى اات الصلة.

  اقطؤؤؤار االسؤؤؤااتيجي العؤؤؤاملي للخطؤؤؤوط التوجيهيؤؤؤة منظمؤؤؤة األغذيؤؤؤة والزراعؤؤؤة أن تيسؤؤؤر عمؤؤؤل ومؤؤؤن شؤؤؤأن أمانؤؤؤة
، والتشاور بشكل منؤتظم مؤع  ثلؤي ا موعؤة االستشؤارية يف الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية

يؤؤؤه جلنؤؤؤة مصؤؤؤايد عؤؤؤن أنشؤؤؤطة اقطؤؤؤار االسؤؤؤااتيجي العؤؤؤاملي لتنظؤؤؤر ف السؤؤؤياق. وسؤؤؤومل تعؤؤؤد  األمانؤؤؤة مؤؤؤوجزًاهؤؤؤذا 
 األمساك يف دورا ا العادية.

وقؤؤد بؤؤدأ العمؤؤل بامؤؤاه إعطؤؤاء التوجيهؤؤات بشؤؤأن رصؤؤد التةسؤؤينات يف مصؤؤايد األمسؤؤاك الصؤؤغرية النطؤؤاق، وتنفيؤؤذ  -26
 أيًضؤا. ومؤن شؤأن نظؤام الرصؤد هؤذا أن يؤوف ر اخلطوط التوجيهية الطوعية لضؤمان اسؤتدامة مصؤايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤاق

ات الؤؤؤؤع تسؤؤؤؤاعد يف توجيؤؤؤؤه جهؤؤؤؤود التنفيؤؤؤؤذ املسؤؤؤؤتقبلية، وأن يول ؤؤؤؤد التعلؤؤؤؤيم، ويعؤؤؤؤز ز تبؤؤؤؤادل التجؤؤؤؤارب ويؤؤؤؤدعم حتديؤؤؤؤد املعلومؤؤؤؤ
املمارسات اجليدة. وقد طعلب إجراء دراسة أساسية/شثية لتةديد نظم الرصد وامل شرات القائمة الؤع قؤد تكؤون هامؤة، مؤع 

بامؤاه نظؤام قد انعقدت حلقة عمل متعددة أصةاب املصلةة للعمل إيالء اهتمام خا  إىل أهدامل التنمية املستدامة. و 
يف  اخلطؤؤؤوط التوجيهيؤؤؤة الطوعيؤؤؤة لضؤؤؤمان اسؤؤؤتدامة مصؤؤؤايد األمسؤؤؤاك الصؤؤؤغرية النطؤؤؤاقعؤؤؤاملي لرصؤؤؤد التقؤؤؤدم احملؤؤؤرز يف تنفيؤؤؤذ 

اختبؤار امل شؤرات  يطاليا. وتشؤمل أنشؤطة املتابعؤةيف م سسة روكفلر يف شرية كومو، إيف مركز بالجيو  2017 أيلولسبتمرب/
 يف إقليم البةر الكاريي، و ع املدخالت اقضافية من منظمات مصايد األمساك الصغرية النطاق.

للةوكمة العاملية اات الصلة. وبصورة خاصة، إن منظمة األغذية  إطارًا 2030لعام  التنمية املستدامةومتثل خطة  -27
التقؤدم الؤذص حتؤرزه البلؤدان يف مؤدى تطبيؤق  -ألهؤدامل التنميؤة املسؤتدامة 1-ب-14والزراعة بوصفها وكالة راعية للم شؤر 

يعؤؤؤامل شقؤؤؤوق مصؤؤؤايد األمسؤؤؤاك الصؤؤؤغرية يف الوصؤؤؤول إىل املؤؤؤوارد البةريؤؤؤة والؤؤؤذص إطؤؤؤار قانو /تنظيمي/سياسا /م سسؤؤؤي 
ة، واقبؤؤالع عؤؤن أهؤؤدامل التنميؤؤة املسؤؤتدام مؤؤنب  14، تؤؤدعم البلؤؤدان يف العمؤؤل علؤؤى حتقيؤؤق املقصؤؤد و مؤؤي هؤؤذه احلقؤؤوق

االسؤتبيان اخلؤا  مبدونؤة السؤلوك ثالثؤة أسؤئلة بالتقدم احملرز على هذا الصعيد. وهذا امل شؤر هؤو م شؤر مرك ؤب يسؤتند علؤى 
تشؤج ع وتؤدعم البلؤدان يف ضؤمان عمليؤات إبؤالع تشؤاركية كمؤا أن املنظمؤة ملنظمؤة األغذيؤة والزراعؤة.   بشؤأن الصؤيد الرشؤيد

 (.COFI/2018/9ر الوثيقة نظاو دية يف هذا السياق )

ق يؤتقع مس ولية إدارة الربنامج الشامل ملنظمة األغذية والزراعة بشأن مصايد األمساك الصغرية النطاق على عؤاتق فر و  -28
مؤن  اهؤذ هؤامق امليؤتؤألف فر يو  .قدارة مصؤايد األمسؤاك وتربيؤة األحيؤاء املائيؤة األمسؤاك الصؤغرية النطؤاق التؤابعمبصؤايد  املعين املهام

شبكة فنية ملصؤايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤاق تضؤم  أيًضا. وهناك إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائيةاملو فني الفنيني يف 
 مو فني من إدارات أخرى ملنظمة األغذية والزراعة، ومن املكاتب اققليمية/اققليمية الفرعية املعنية بالربنامج.
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، ازداد إىل حؤؤؤد  كبؤؤؤري االهتمؤؤؤام مبصؤؤؤايد األمسؤؤؤاك الصؤؤؤغرية 2016منؤؤؤذ انعقؤؤؤاد الؤؤؤدورة الثانيؤؤؤة والثالثؤؤؤني للجنؤؤؤة عؤؤؤام  -29
بؤني أعضؤاء املنظمؤة،  اخلطؤوط التوجيهيؤة الطوعيؤة لضؤمان اسؤتدامة مصؤايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤاقالنطاق، وبدعم تنفيؤذ 

لةة عامؤًة. وخؤالل السؤنوات واملنظمات اققليمية، واجلهات املاحنة وشركاء آخؤرين يف التنميؤة، وبالنيابؤة عؤن أصؤةاب املصؤ
ن وثيقؤؤة اخلطؤؤوط التوجيهيؤؤة، بلغؤؤات عديؤؤدة، ومؤؤا زالؤؤت املنظمؤؤة مؤؤنسؤؤخة  4 000خؤؤرية، جؤؤرى توزيؤؤع مؤؤا  موعؤؤه األ األربؤؤع

اخلطؤؤوط  منؤؤذ إقؤؤرار الؤؤع بعؤؤذلت اجلهؤؤود الكثيفؤؤة للتوعيؤؤةأن لؤؤى مؤؤواد وعلؤؤى الؤؤدعم الفؤؤين. كمؤؤا تتلقؤؤى الطلبؤؤات للةصؤؤول ع
  بثمارهؤؤا. إمنؤؤا ينبغؤؤي مواصؤؤلة هؤؤذه   تؤؤ 2014عؤؤام  التوجيهيؤؤة الطوعيؤؤة لضؤؤمان اسؤؤتدامة مصؤؤايد األمسؤؤاك الصؤؤغرية النطؤؤاق
 الفعلي واألثر.اجلهود وخباصة، جيب الاا مزيد من اقجراءات العملية لتوليد التغيري 

الدعم مؤن املبؤادرات والعمليؤات الوطنيؤة، واققليميؤة  دوًما يتطلب سومل التنفيذ على الصعيد احمللي كذلا، فإن -30
على املستويات كافة، إمنا تكمن ميز ا النسبية يف قدر ا على  تيسرييًا وحمفزًا اوالزراعة دورً  األغذيةوالعاملية. وت دص منظمة 

مؤؤؤن املتوقؤؤؤع أن احلشؤؤؤد لالجتماعؤؤؤات وقؤؤؤدر ا علؤؤؤى حتديؤؤؤد، ووضؤؤؤع، وحتليؤؤؤل وتبؤؤؤادل األسؤؤؤاليب واملمارسؤؤؤات اجليؤؤؤدة. لؤؤؤذا، 
هؤؤام، واملسؤؤاملة يف يف تأديؤؤة دور  الربنؤؤامج الشؤؤامل ملنظمؤؤة األغذيؤؤة والزراعؤؤة بشؤؤأن مصؤؤايد األمسؤؤاك الصؤؤغرية النطؤؤاقيسؤؤتمر 

البيئؤؤؤة التمكينيؤؤؤة الضؤؤؤرورية لتوليؤؤؤد أثؤؤؤر يف الؤؤؤبالد وتغيؤؤؤري علؤؤؤى أرض الواقؤؤؤع مؤؤؤن خؤؤؤالل دعؤؤؤم السياسؤؤؤات، وتنميؤؤؤة القؤؤؤدرات، 
 واستكشامل  ارسات جيدة ودعم املبادرات الوطنية.

وطين بالتعؤؤؤاون مؤؤؤع تعشؤؤؤجع البلؤؤؤدان األعضؤؤؤاء يف منظمؤؤؤة األغذيؤؤؤة والزراعؤؤؤة علؤؤؤى البؤؤؤدء بالتنفيؤؤؤذ علؤؤؤى الصؤؤؤعيد الؤؤؤو  -31
اجلهات الفاعلة يف مصايد األمساك الصغرية النطاق، والعمل مع املنظمة وشؤركاء آخؤرين لتةسؤني سؤبل عؤيش عؤدة ماليؤني 
من األشخا  يف املناطق الساحلية والداخلية   ن يعتمدون على املصايد الصغرية النطاق، وعلى الدخل والتغذية النؤا ني 

تتلق ى طلبات من البلدان األعضاء واملنظمات للةصول على الدعم الفين وأنؤواع أخؤرى مؤن الؤدعم عنها. وال تزال املنظمة 
رورص تؤؤوفري . وسؤؤومل يكؤؤون مؤؤن الضؤؤاخلطؤؤوط التوجيهيؤؤة الطوعيؤؤة لضؤؤمان اسؤؤتدامة مصؤؤايد األمسؤؤاك الصؤؤغرية النطؤؤاقلتنفيؤؤذ 

الربنؤؤامج الشؤؤركاء يف املؤؤوارد علؤؤى دعؤؤم  أيًضؤؤاع أمؤؤوال إضؤؤافية مؤؤن خؤؤارج امليزانيؤؤة لالسؤؤتجابة إىل هؤؤذه الطلبؤؤات. لؤؤذا، يعشؤؤج  
 .الشامل ملنظمة األغذية والزراعة بشأن مصايد األمساك الصغرية النطاق
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 مطبوعات منظمة األغذية والزراعة

. 2014يونيؤو/حزيران  13-9. تقرير الدورة احلادية والثالثني للجنة مصايد األمسؤاك. رومؤا، 2015منظمة األغذية والزراعة 
: 126. منظمؤؤؤؤؤؤة األغذيؤؤؤؤؤؤة والزراعؤؤؤؤؤؤؤة،  .1101تقريؤؤؤؤؤؤر املنظمؤؤؤؤؤؤة بشؤؤؤؤؤؤؤأن مصؤؤؤؤؤؤايد األمسؤؤؤؤؤؤاك وتربيؤؤؤؤؤؤؤة األحيؤؤؤؤؤؤاء املائيؤؤؤؤؤؤة رقؤؤؤؤؤؤؤم 

e.pdf4634i-/a3www.fao.org/ 
يف سؤؤياق  نطؤؤاقاسؤؤتدامة مصؤؤايد األمسؤؤاك الصؤؤغرية ال. اخلطؤؤوط التوجيهيؤؤة الطوعيؤؤة لضؤؤمان 2015منظمؤؤة األغذيؤؤة والزراعؤؤة 

 www.fao.org/fishery/ssf/guidelines/enاألمن الغذائي والقضاء على الفقر 

يف سؤؤياق  ك الصؤؤغرية النطؤؤاقدامة مصؤؤايد األمسؤؤا. اخلطؤؤوط التوجيهيؤؤة الطوعيؤؤة لضؤؤمان اسؤؤت2015منظمؤؤة األغذيؤؤة والزراعؤؤة 
 /e.pdf4487i-/a3www.fao.orgاألمن الغذائي والقضاء على الفقر. بلمةة: 

. حنو تنفيذ اخلطؤوط التوجيهيؤة الطوعيؤة لضؤمان اسؤتدامة مصؤايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤاق. 2015منظمة األغذية والزراعة 
لتنفيؤذ اخلطؤوط التوجيهيؤة الطوعيؤة لضؤمان اسؤتدامة مصؤايد  دعًماحلقة العمل بشأن وضع برنامج عاملي للمساعدة وقائع 

، رومؤؤؤا، 2014ديسؤؤؤمرب/كانون األول  11-8األمسؤؤؤاك الصؤؤؤغرية النطؤؤؤاق يف سؤؤؤياق األمؤؤؤن الغؤؤؤذائي والقضؤؤؤاء علؤؤؤى الفقؤؤؤر، 
 /e.pdf4880i-/a3www.fao.org: 84. روما.  .40ظمة رقم إيطاليا. وقائع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية للمن

. وقؤؤؤائع حلقؤؤؤؤة العمؤؤؤل االستشؤؤؤؤارية اققليميؤؤؤة جلنؤؤؤوب شؤؤؤؤرق آسؤؤؤيا بشؤؤؤؤأن تنفيؤؤؤذ اخلطؤؤؤؤوط 2015منظمؤؤؤة األغذيؤؤؤة والزراعؤؤؤؤة 
التوجيهية الطوعيؤة لضؤمان اسؤتدامة مصؤايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤاق يف سؤياق األمؤن الغؤذائي والقضؤاء علؤى الفقؤر، بؤاث، 

: 42ألحيؤاء املائيؤة للمنظمؤة رقؤم ، روما، إيطاليا. وقؤائع مصؤايد األمسؤاك وتربيؤة ا2015أغسطس/آب  27-24إندونيسيا، 
e.pdf5253i-/a3www.fao.org/ 

يف ة اققليميؤؤة ملصؤؤايد األمسؤؤاك وتربيؤؤة األحيؤؤاء املائيؤؤة هيئؤؤ. وقؤؤائع االجتمؤؤاع بؤؤني الؤؤدورات لل2015منظمؤؤة األغذيؤؤة والزراعؤؤة 
 /s.pdf478bc-/a3www.fao.org: 2015 أيلولسبتمرب/ 25-24أمريكا الالتينية والبةر الكاريي. ليما، بريو، 

يف . حنو تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق 2016منظمة األغذية والزراعة 
حنؤؤؤو تنفيؤؤؤذ اخلطؤؤؤوط  :إقلؤؤؤيم الشؤؤؤرق األدىن و ؤؤؤال أفريقيؤؤؤا. وقؤؤؤائع املشؤؤؤاورة اققليميؤؤؤة ققلؤؤؤيم الشؤؤؤرق األدىن و ؤؤؤال أفريقيؤؤؤا

التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق يف سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر، مسقط، 
: 48. وقؤؤؤائع مصؤؤؤايد األمسؤؤؤاك وتربيؤؤؤة األحيؤؤؤاء املائيؤؤؤة للمنظمؤؤؤة رقؤؤؤم 2015ل /كانون األو ديسؤؤؤمرب 10-7سؤؤؤلطنة عمؤؤؤان، 

e.pdf6095i-/a3www.fao.org/ 
 . ضؤؤؤؤمان اسؤؤؤؤتدامة مصؤؤؤؤايد األمسؤؤؤؤاك الصؤؤؤؤغرية النطؤؤؤؤاق: بامؤؤؤؤاه تنفيؤؤؤؤذ اخلطؤؤؤؤوط التوجيهيؤؤؤؤة2016منظمؤؤؤؤة األغذيؤؤؤؤة والزراعؤؤؤؤة 

 مان اسؤؤؤؤتدامة مصؤؤؤؤايد األمسؤؤؤؤاك الصؤؤؤؤغرية النطؤؤؤؤاق يف سؤؤؤؤياق األمؤؤؤؤن الغؤؤؤؤذائي والقضؤؤؤؤاء علؤؤؤؤى الفقؤؤؤؤر )اخلطؤؤؤؤوطالطوعيؤؤؤؤة لضؤؤؤؤ
: /7/2016COFIالطوعيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة لضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمان اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتدامة مصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤايد األمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاك الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغرية النطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاق(. الوثيقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  التوجيهيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة

www.fao.org/about/meetings/cofi/documents/en/ 

http://www.fao.org/3/a-i4634e.pdf
http://www.fao.org/fishery/ssf/guidelines/en
http://www.fao.org/3/a-i4487e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4880e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5253e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc478s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6095e.pdf
http://www.fao.org/about/meetings/cofi/documents/en/
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. باماه تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان اسؤتدامة مصؤايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤاق 2016منظمة األغذية والزراعة 
ة يف سؤؤؤياق األمؤؤؤن الغؤؤؤذائي والقضؤؤؤاء علؤؤؤى الفقؤؤؤر )اخلطؤؤؤوط التوجيهيؤؤؤة الطوعيؤؤؤة لضؤؤؤمان اسؤؤؤتدامة مصؤؤؤايد األمسؤؤؤاك الصؤؤؤغري 

 /Inf.2016COFI/ :www.fao.org/about/meetings/cofi/documents/en/13النطاق(. الوثيقة 

. وقؤؤائع حلقؤؤة العمؤؤل بشؤؤأن استكشؤؤامل هنؤؤج قؤؤائم علؤؤى حقؤؤوق اقنسؤؤان يف سؤؤياق تنفيؤؤذ 2016منظمؤؤة األغذيؤؤة والزراعؤؤة 
أكتوبر/تشؤرين األول  26-24اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصؤايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤاق. رومؤا، ورصد 
2016 :e.pdf6933i-/a3www.fao.org/ 

 15و 9مساك اققليمية، روما، إيطاليا، . تقرير االجتماع السادس لشبكة أمانات مصايد األ2016منظمة األغذية والزراعة 
. رومؤؤؤؤؤؤا، إيطاليؤؤؤؤؤؤا: 1175. تقريؤؤؤؤؤؤر املنظمؤؤؤؤؤؤة بشؤؤؤؤؤؤأن مصؤؤؤؤؤؤايد األمسؤؤؤؤؤؤاك وتربيؤؤؤؤؤؤة األحيؤؤؤؤؤؤاء املائيؤؤؤؤؤؤة رقؤؤؤؤؤؤم 2016يونيؤؤؤؤؤؤو/حزيران 

e.pdf6597i-/a3www.fao.org/ 
. باماه تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان اسؤتدامة مصؤايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤاق 2017منظمة األغذية والزراعة 

سؤؤيا بؤؤني منظمؤؤة األغذيؤؤة والزراعؤؤة والنظؤؤام اقيكولؤؤوجي البةؤؤرص الكبؤؤري جلنؤؤوب آيف جنؤؤوب آسؤؤيا. وقؤؤائع املشؤؤاورة اققليميؤؤة 
مصؤؤايد األمسؤاك الصؤؤغرية النطؤاق يف سؤؤياق األمؤؤن  بشؤأن تنفيؤؤذ اخلطؤؤوط التوجيهيؤة الطوعيؤؤة لضؤمان اسؤؤتدامة خللؤيج البنغؤؤال

. كولومبؤو، سؤرص النكؤا. وقؤائع مصؤايد األمسؤاك وتربيؤة 2015نوفمرب/تشؤرين الثؤا   26-23الغذائي والقضؤاء علؤى الفقؤر، 
 /dfe.p7164i-/a3www.fao.org: 57األحياء املائية للمنظمة رقم 

. باماه تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان اسؤتدامة مصؤايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤاق 2017منظمة األغذية والزراعة 
يف أفريقيا الغربية. وقائع حلقة العمل التشاورية لشرق أفريقيا حول حتسني مصايد األمساك الصغرية النطاق يف سياق األمؤن 

 ، إثيوبيا.أبابا. أديس 2015سبتمرب/أيلول  18-15الغذائي والقضاء على الفقر، 

. حتسؤؤني معارفنؤؤا بشؤؤأن مصؤؤايد األمسؤؤاك الصؤؤغرية النطؤؤاق: حاجؤؤات ومنهجيؤؤات البيانؤؤات. 2017منظمؤؤة األغذيؤؤة والزراعؤؤة 
/c256-edaeb8e4www.fao.org/documents/card/en/c-4036- :2017يونيؤؤؤؤو/حزيران  29-27وقؤؤؤؤائع حلقؤؤؤؤة العمؤؤؤؤل 

/71383e2960bf-f3c8 

كتيؤب.   -نطؤاق. حنو حوكمؤة وتنميؤة أكثؤر مسؤاواة بؤني اجلنسؤني ملصؤايد األمسؤاك الصؤغرية ال2017منظمة األغذية والزراعة 
لتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق يف سياق األمن الغذائي والقضاء  دعًما

 /e.pdf7419i-/a3www.fao.orgعلى الفقر: 

حلؤق املط ؤرد يف غؤذاء  كؤامل  الصؤغرية النطؤاق وإعمؤال مصؤايد األمسؤاك اة . العالقة بؤني حوكمؤ2017منظمة األغذية والزراعة 
: مفوضؤية األمؤم املتةؤدة السؤامية حلقؤوق اقنسؤانيف سياق أهؤدامل التنميؤة املسؤتدامة. إعؤداد مؤذكرة إعالميؤة بالتعؤاون مؤع 

e.pdf7922i-/a3www.fao.org/ 
. زاوية اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق. النشرة 2017األغذية والزراعة  منظمة

/a3www.fao.org/-: 15، العؤؤؤؤؤؤدد 2017اقخباريؤؤؤؤؤة لشؤؤؤؤؤبكة أمانؤؤؤؤؤؤات ا يئؤؤؤؤؤات اققليميؤؤؤؤؤؤة ملصؤؤؤؤؤايد األمسؤؤؤؤؤؤاك، مايو/أيؤؤؤؤؤار 

e.pdf7244i 

http://www.fao.org/about/meetings/cofi/documents/en/
http://www.fao.org/3/a-i6933e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6597e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7164e.pdf
http://www.fao.org/documents/card/en/c/4e8edaeb-256c-4036-8c3f-bf2960e71383/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/4e8edaeb-256c-4036-8c3f-bf2960e71383/
http://www.fao.org/3/a-i7419e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7922e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7244e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7244e.pdf
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تقريؤؤر االجتمؤؤاع األول  موعؤؤة العمؤؤل املعنيؤؤة مبصؤؤايد األمسؤؤاك  .2017صؤؤايد أمسؤؤاك البةؤؤر األبؤؤيض املتوسؤؤط مل العامؤؤة يئؤةا 
الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغرية النطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاق ومصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤايد األمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاك الافيهيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة. اللجنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة االستشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارية العلميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأن مصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤايد األمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاك: 

/1061844meetings/detail/en/c/-www.fao.org/gfcm/reports/technical 
. وقؤؤؤائع حلقؤؤؤة العمؤؤؤل التشؤؤؤاورية اققليميؤؤؤة بشؤؤؤأن تنفيؤؤؤذ اخلطؤؤؤوط التوجيهيؤؤؤة الطوعيؤؤؤة لضؤؤؤمان 2017هيئؤؤؤة احملؤؤؤيط ا نؤؤؤدص 

ديسؤؤمرب/كانون األول  15-12ألمؤؤن الغؤؤذائي والقضؤؤاء علؤؤى الفقؤؤر. اسؤؤتدامة مصؤؤايد األمسؤؤاك الصؤؤغرية النطؤؤاق يف سؤؤياق ا
بالن مانيان، موريشيوس، هيئة احمليط ا ندص، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتةدة، اجلماعة اقمنائيؤة للجنؤوب  -2016

 pdf109-http://commissionoceanindien.org/fileadmin/projets/smartfish/MR/Report_SSF. األفريقي:

Jentoft, S., Chuenpagdee, R., Barragán-Paladines, M.J., Franz, N. (Eds.)، 2017 اخلطؤؤوط التوجيهيؤؤة .
 .MAREاخلاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مبصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤايد األمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاك الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغرية النطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاق: التنفيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذ العؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاملي. سلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلة مطبوعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات 

)https://issfcloud.toobigtoignore.net/; 9783319550732www.springer.com/us/book/(see  
Westlund, L.; Charles, A.; Garcia S.; Sanders, J. (eds).   ،2017 املناطق البةرية احملمية: التفؤاعالت مؤع سؤبل .

. رومؤا، 603عيش مصايد األمساك واألمن الغذائي: الورقة الفنية للمنظمة بشأن مصايد األمساك وتربية األحيؤاء املائيؤة رقؤم 
 ./e.pdf6742i-/a3www.fao.orgوقع: منظمة األغذية والزراعة. متاح على امل

 

 مواد أخرى

ألهؤؤؤؤؤؤؤؤؤدامل التنميؤؤؤؤؤؤؤؤة املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتدامة:  1ب/-14بشؤؤؤؤؤؤؤؤأن املقصؤؤؤؤؤؤؤؤد  اقلكؤؤؤؤؤؤؤؤؤاو . التعلؤؤؤؤؤؤؤؤيم 2017منظمؤؤؤؤؤؤؤؤة األغذيؤؤؤؤؤؤؤؤة والزراعؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 
1B14www.fao.org/elearning/#/elc/en/course/SDG 

 فيديو منظمة األغذية والزراعة عن مصايد األمساك الصغرية النطاق املستدامة: 
-neIyknuTmM0rvL6dK-2NgJ5&list=PLzp4www.youtube.com/watch?v=QsJnwkPkUg

10QKwBh&index=3  تر ة جبميع لغات األمم املتةدة()متاح مع 

 فيديو منظمة األغذية والزراعة عن اخلطوط التوجيهية ملصايد األمساك الصغرية:
k2UqDiy3www.youtube.com/watch?v=DQH  

فيديو عن حلقة العمل اققليمية ألفريقيا بشأن تنمية القدرات لتنفيذ اخلطؤوط التوجيهيؤة ملصؤايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤاق، 
 :2016بتنظيم من منظمات ا تمع املد  عام 

-cliptranscode-?utm_source=email&utm_medium=vimeo209381532https://vimeo.com/
28749&utm_campaign=201504 

ملني يف مصؤايد األمسؤاك، والتجمؤع الؤدوث لؤدعم اللصؤيادين والعؤ فيديو من إعداد برنامج األغذية العاملي، واملنتؤدى العؤاملي
العؤؤؤاملني يف مصؤؤؤايد األمسؤؤؤاك وجلنؤؤؤة التخطؤؤؤيط الدوليؤؤؤة ) ؤؤؤو ل مؤؤؤن مشؤؤؤروعها يف الصؤؤؤندوق الؤؤؤدوث للتنميؤؤؤة الزراعيؤؤؤة لنشؤؤؤر 

 املعلومؤؤؤؤؤؤؤؤؤات عؤؤؤؤؤؤؤؤؤن اخلطؤؤؤؤؤؤؤؤؤوط التوجيهيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الطوعيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة لضؤؤؤؤؤؤؤؤؤمان اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتدامة مصؤؤؤؤؤؤؤؤؤايد األمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاك الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤغرية النطؤؤؤؤؤؤؤؤؤاق(:

IwE-Bef9www.youtube.com/watch?v=uqC  باللغتني الفرنسية واقسبانية(. أيًضا)متاح 

http://www.fao.org/gfcm/reports/technical-meetings/detail/en/c/1061844/
http://commissionoceanindien.org/fileadmin/projets/smartfish/MR/Report_SSF-109.pdf
https://issfcloud.toobigtoignore.net/
http://www.fao.org/3/a-i6742e.pdf
http://www.fao.org/elearning/#/elc/en/course/SDG14B1
http://www.youtube.com/watch?v=QsJnwkPkUg4&list=PLzp5NgJ2-dK6rvL0neIyknuTmM-3QKwBh&index=10
http://www.youtube.com/watch?v=QsJnwkPkUg4&list=PLzp5NgJ2-dK6rvL0neIyknuTmM-3QKwBh&index=10
http://www.youtube.com/watch?v=DQH3UqDiy2k
https://vimeo.com/209381532?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=28749
https://vimeo.com/209381532?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=28749
http://www.youtube.com/watch?v=uqC9Bef-IwE
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 شرطة فيديو منظمة األغذية العاملي بشأن اخلطوط التوجيهية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق يف كوستاريكا:أ
No2eKA5www.youtube.com/watch?v=BdWq و YCgTSFZSU0www.youtube.com/watch?v=J 

 ا ؤاد ، فيديو عؤن مصؤايد األمسؤاك السؤاحلية يف احملؤيط ا اد املكتب اققليمي الفرعي ملنظمة األغذية والزراعة يف احمليط 
 www.youtube.com/watch?v=lHCwrMNHnhkواقدارة املشاكة: 

النطؤاق املسؤتدامة يف  البةؤر األبؤيض املتوسؤط عؤن بنؤاء مسؤتقبل ملصؤايد األمسؤاك الصؤغرية أمسؤاك فيديو ا يئؤة العامؤة ملصؤايد
 QVKzvLtQ5www.youtube.com/watch?v=kRالبةر األبيض املتوسط والبةر األسود: 

مسؤاك الصؤغرية البةر األبيض املتوسط عن امل متر اققليمي بعنوان ابناء مستقبل ملصايد األ أمساك فيديو ا يئة العامة ملصايد
: 2016مؤارس/آاار  9إىل  7يف العاصؤمة النطاق املسؤتدامة يف البةؤر األبؤيض املتوسؤط والبةؤر األسؤودا املنعقؤد يف اجلزائؤر 

vo8-l6www.youtube.com/watch?v=rFuYK 
تمؤع املؤؤد  لوضؤع اخلطؤؤوط التوجيهيؤة لضؤؤمان اسؤتدامة مصؤؤايد األمسؤاك الصؤؤغرية تقؤارير عؤن املشؤؤاورات بقيؤادة منظمؤؤات ا 

النطاق )برنامج األغذية العاملي، واملنتدى العاملي للصيادين والعاملني يف مصؤايد األمسؤاك، والتجمؤع الؤدوث لؤدعم العؤاملني 
 أيًضؤؤؤؤا. هنؤؤؤؤاك ./https://sites.google.com/site/smallscalefisheriesيف مصؤؤؤؤايد األمسؤؤؤؤاك وجلنؤؤؤؤة التخطؤؤؤؤيط الدوليؤؤؤؤة(: 

صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفةة علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى املوقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبكي اخلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  باملنتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدى العؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاملي للصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيادين والعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاملني يف مصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤايد األمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاك 
(1-fisheries-and-rights-https://sites.google.com/site/ssfguidelines/human) 

  

http://www.youtube.com/watch?v=BdWq5eKA2No
http://www.youtube.com/watch?v=J0YCgTSFZSU
http://www.youtube.com/watch?v=lHCwrMNHnhk
http://www.youtube.com/watch?v=kR5QVKzvLtQ
http://www.youtube.com/watch?v=rFuYK6l-8vo
https://sites.google.com/site/smallscalefisheries/
https://sites.google.com/site/ssfguidelines/human-rights-and-fisheries-1


COFI/2018/Inf.17 18 

 

للخطوط التوجيهية  مذكرة لمكتب لجنة مصايد األسماك بشأن اإلطار الستراتيجي العالمي: 2المرفق 
 ايد األسماك الصغيرة النطاقلمص

 

 2017أبريل/نيسان  20مذكرة لجتماع مكتب لجنة مصايد األسماك في 
آخررر المعلومررات عررن التقرردم المحررررز فرري وترري إطررار اسررتراتيجي عرررالمي للخطرروط التوجيهيررة لمصررايد األسرررماك 

 الصغيرة النطاق

 

 السياق

برنؤامج شؤامل للمنظمؤة خؤا  بؤاخلطوط التوجيهيؤة الطوعيؤة،  ، رح بؤت جلنؤة املنظمؤة ملصؤايد األمسؤاك بإعؤداد2016يف عام 
 شكل إطؤار اسؤااتيجي عؤاملي للخطؤوط التوجيهيؤة ملصؤايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤاقإنشاء آلية مكم لة تتخ ذ  واتفقت على

ودعت اللجنة كاملة وفعالة جلميع األقاليم، وبالتشاور مع أصةاب املصلةة يف مصايد األمساك الصغرية النطاق.  مبشاركة
إىل إعطاء مزيد من التفاصيل عن غاية ودور وهيكلية اقطار االسااتيجي العاملي، مع التشديد علؤى و يفتؤه  أيًضااملنظمة 

استكشؤامل دور  أيًضؤاهنؤج شؤامل وكل ؤي. واقاحؤت اللجنؤة املعلومات واخلربات، والتشجيع علؤى اعتمؤاد  بادلبالنسبة إىل ت
اات  اقطؤؤار االسؤؤااتيجي العؤؤاملي يف مؤؤا يتعلؤؤق برصؤؤد التقؤؤدم احملؤؤرز علؤؤى صؤؤعيد حتقيؤؤق مقاصؤؤد أهؤؤدامل التنميؤؤة املسؤؤتدامة

 التنمية املستدامة تقع على البلدان.  أهدامل، مع اققرار يف الوقت ااته بأن مس ولية اقبالع عن الصلة

وعؤة العمؤل املعنيؤة مبصؤايد األمسؤاك التابعؤة للجنؤة التخطؤيط الدوليؤة، مت  إعؤداد ويف هذا اخلصو ، وبالتعاون الوثيق مؤع  م
لتنفيؤذ اخلطؤوط التوجيهيؤة لضؤمان اسؤتدامة مصؤايد األمسؤاك الصؤؤغرية  دعًمؤااملسؤودة صؤفر  ؤذا اقطؤار االسؤااتيجي العؤاملي 

سؤؤؤتدامة مصؤؤؤايد األمسؤؤؤاك الصؤؤؤغرية النطؤؤؤاق يف سؤؤؤياق األمؤؤؤن الغؤؤؤذائي والقضؤؤؤاء علؤؤؤى الفقؤؤؤر )اخلطؤؤؤوط التوجيهيؤؤؤة لضؤؤؤمان ا
النطؤاق(. ولؤيس مؤن املزمؤؤع إنشؤاء هيئؤة جديؤدة ملنظمؤؤة األغذيؤة والزراعؤة، وال التؤدخل يف العمليؤؤات العاديؤة للمنظمؤة. هؤؤذا 

االسؤااتيجي العؤاملي للخطؤوط إطار متعدد أصةاب املصلةة من دون أص صفة دسؤتورية/قانونية رمسيؤة. وال يتمتؤع اقطؤار 
 بأص صالحية اللاا القرارات، كما أن دوره استشارص وتيسريص. صايد األمساك الصغرية النطاقالتوجيهية مل

ويعؤؤؤدعى مكتؤؤؤب جلنؤؤؤة مصؤؤؤايد األمسؤؤؤاك إىل تقاسؤؤؤم هؤؤؤذه املسؤؤؤودة الصؤؤؤفر مؤؤؤع أعضؤؤؤائه للةصؤؤؤول علؤؤؤى معلومؤؤؤا م الراجعؤؤؤة 
 .2017أبريل/نيسان  20ألمساك يف وتوجيها م لتطويرها أكثر، وتبادل التعليقات خالل اجتماع مكتب جلنة مصايد ا

لتنفيذ الخطوط التوجيهية لضمان استدامة مصايد األسماك الصرغيرة النطراق فري  دعًمااإلطار الستراتيجي العالمي 
 -سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر )الخطوط التوجيهية لضمان استدامة مصايد األسماك الصرغيرة النطراق 

 المسودة صفر
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 والهدفالرؤية 

قطار االسااتيجي العاملي لتنفيذ اخلطوط التوجيهية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق يف توفري ار ية تتمثل 
آليؤؤة عامليؤؤة لتيسؤؤري التفؤؤاعالت بؤؤني أعضؤؤاء جلنؤؤة مصؤؤايد األمسؤؤاك واجلهؤؤات الفاعلؤؤة املهتمؤؤة لؤؤدعم تنفيؤؤذ اخلطؤؤوط التوجيهيؤؤة 

اك الصؤؤغرية النطؤؤاق علؤؤى املسؤؤتويات كافؤؤة، وتعزيؤؤز ر يؤؤة مشؤؤاكة وهنؤؤج تنفيؤؤذ، يسؤؤتند علؤؤى لضؤؤمان اسؤؤتدامة مصؤؤايد األمسؤؤ
اخلطوط التوجيهية لضمان استدامة مصايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤاق شؤد  اا ؤا. ويعنشؤأ اقطؤار االسؤااتيجي العؤاملي  مباد 

ربنامج الشامل للمنظمة اخلا  بؤاخلطوط التوجيهيؤة. على ضوء إقرار جلنة مصايد األمساك باحلاجة إىل إقامة آلية مكم لة لل
 وسومل يتم تشغيلها يف إطار منظمة األغذية والزراعة، ومبا يتواءم مع قواعدها وسياسا ا.

 إن أهؤؤؤدامل اقطؤؤؤار االسؤؤؤااتيجي العؤؤؤاملي لتنفيؤؤؤذ اخلطؤؤؤوط التوجيهيؤؤؤة لضؤؤؤمان اسؤؤؤتدامة مصؤؤؤايد األمسؤؤؤاك الصؤؤؤغرية النطؤؤؤاق
 هي التالية:

لتنفيؤذ اخلطؤوط  دعًمؤائج الربنامج الشامل للمنظمة اخلا  باخلطوط التوجيهية وأنشطة أخرى للمنظمؤة دعم نتا (1)
 ،التوجيهية ملصايد األمساك الصغرية النطاق

لتنفيؤذ اخلطؤوط  دعًماتوفري التوجيهات واملعلومات بشأن األنشطة واملبادرات الع تتخذها أطرامل مهتمة أخرى  (2)
 التوجيهية ملصايد األمساك الصغرية النطاق ومشاريع أخرى تشجع على تنفيذ هذه اخلطوط التوجيهية.

 ولتةقيق ا دمل، تشمل املهام الرئيسية على سبيل املثال وليس احلصر:

 التوعية على اخلطوط التوجيهية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق؛ -
 على اعتماد هنج قائم على حقوق اقنسان؛التشجيع  -
دعؤؤؤم رصؤؤؤد تنفيؤؤؤذ اخلطؤؤؤوط التوجيهيؤؤؤة لضؤؤؤمان اسؤؤؤتدامة مصؤؤؤايد األمسؤؤؤاك الصؤؤؤغرية النطؤؤؤاق مؤؤؤن خؤؤؤالل عمليؤؤؤات  -

(، والتوصؤية الصؤادرة عؤن 5-13و 4-13الصؤلة يف اخلطؤوط التوجيهيؤة ) ا   و تشاركية، مبا يتماشى مع الفقرتني ا
 ودور املنظمة وعملية رصد من خالل جلنة مصايد األمساك؛ ،2014جلنة مصايد األمساك عام 

 املعلومات واخلربات؛  بادلوضع آليات لت -
 وحشد املوارد. -

لتنفيؤذ اخلطؤوط التوجيهيؤة لضؤمان اسؤتدامة مصؤايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤاق سؤومل واألهم أن اقطار االسااتيجي العاملي 
صؤؤؤايد يف تنفيؤؤؤذ هؤؤؤذه اخلطؤؤؤوط التوجيهيؤؤؤة، وخباصؤؤؤة امل هؤؤؤذه ات الفاعلؤؤؤة يفيشؤؤؤجع علؤؤؤى املشؤؤؤاركة الكاملؤؤؤة والفعالؤؤؤة للجهؤؤؤ

  تمعات املصايد الصغرية النطاق، مبا يف الا النساء، والشباب والسكان األصليني.

 التوجيهية المبادئ

ؤؤؤه أنشؤؤؤطة وعمؤؤؤل اقطؤؤؤار االسؤؤؤااتيجي العؤؤؤاملي  املبؤؤؤاد إن  -32 لتنفيؤؤؤذ اخلطؤؤؤوط التوجيهيؤؤؤة لضؤؤؤمان الرئيسؤؤؤية الؤؤؤع توج 
التوجيهيؤؤة( لضؤؤمان تنفيؤؤذ  املبؤؤاد مؤؤن اخلطؤؤوط التوجيهيؤؤة ) 3اسؤؤتدامة مصؤؤايد األمسؤؤاك الصؤؤغرية النطؤؤاق حمؤؤد دة يف الفصؤؤل 

 لتنفيذ اخلطوط التوجيهية. دعًمامتسق ألص سياسة، واسااتيجية وإجراء 
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 الهيكلية

التوجيهيؤؤة لضؤؤمان اسؤؤتدامة مصؤؤايد األمسؤؤاك الصؤؤغرية النطؤؤاق هؤؤو إطؤؤار متعؤؤدد لتنفيؤؤذ اخلطؤؤوط اقطؤؤار االسؤؤااتيجي العؤؤاملي 
، كمؤا أن أصةاب املصلةة ليس له أص صفة دستورية/قانونية رمسية. وال يتمتع هذا اقطار بؤأص صؤالحية اللؤاا القؤرارات

 ة مصايد األمساك.دوره استشارص وتيسريص. وتعبل ش أنشطة اقطار إىل جلن

ق، التوجيهيؤؤة للخطؤؤوط التوجيهيؤؤة لضؤؤمان اسؤؤتدامة مصؤؤايد األمسؤؤاك الصؤؤغرية النطؤؤا املبؤؤاد ا اقطؤؤار وتعكؤؤس هيكليؤؤة هؤؤذ
بؤني القطاعؤات لتنفيؤذ  وعادلة، والتعؤاون متوازنةشراكة  تعسند أدوار واضةة جلهات فاعلة خمتلفة من أجل تعزيز هنجحي  

 8هذه اخلطوط التوجيهية.

دراج اخلطؤوط التوجيهيؤة وى اققليمي، والوطين واحمللؤي، وقليةصل التنفيذ على املستوتضطلع احلكومات مبس ولية رئيسية 
لؤيس فقؤط  -.ومؤا إىل الؤالضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق يف السياسات واالسؤااتيجيات اات الصؤلة، 

عؤن  مؤل السياسؤي الرفيؤع املسؤتوى، فضؤاًل العللتنميؤة االجتماعيؤة واالقتصؤادية اق اليؤة. كمؤا أن  أيًضؤاملصايد األمسؤاك إمنؤا 
لتةقيق ر ية  ااملستوى الوطين، سومل يكون مطلوبً االستثمارات يف القدرات ويف العمليات التشاركية اللاا القرارات على 

 جديدة ملصايد األمساك الصغرية النطاق.

هؤؤؤؤم احملفؤؤؤؤزون الرئيسؤؤؤؤيون للتغيؤؤؤؤري، إن صؤؤؤؤيادص األمسؤؤؤؤاك والعؤؤؤؤاملني يف قطؤؤؤؤاع األمسؤؤؤؤاك، مؤؤؤؤن خؤؤؤؤالل منظمؤؤؤؤا م، فؤؤؤؤكؤؤؤؤذلا، 
ويضطلعون بدور أساسي يف العمليات امؤن األسؤفل إىل األعلؤىا بامؤاه ضؤمان تعمؤيم اخلطؤوط التوجيهيؤة يف السياسؤات، 

ا علؤؤؤؤى دور واالسؤؤؤؤااتيجيات واقجؤؤؤؤراءات اات الصؤؤؤؤلة علؤؤؤؤى املسؤؤؤؤتوى احمللؤؤؤؤي، والؤؤؤؤوطين واققليمؤؤؤؤي. ومتؤؤؤؤت املصؤؤؤؤادقة  ؤؤؤؤددً 
د  يف تبادل جديد للخطابات بني جلنؤة التخطؤيط الدوليؤة ومنظمؤة األغذيؤة والزراعؤة، ويف ااسؤااتيجية منظمات ا تمع امل

 املنظمة للشراكة مع ا تمع املد ا.

وتدعو اخلطوط التوجيهية لضمان استدامة مصؤايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤاق إىل إشؤراك  يؤع اجلهؤات الفاعلؤة يف تنفيؤذها. 
هذا النهج، سومل تتمثل وسائل املشاركة يف اقطار االسااتيجي العاملي لتنفيؤذ اخلطؤوط االسؤااتيجية وبالنظر الواجب إىل 

 لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق يف ما يلي:

 أصدقاء اخلطوط التوجيهية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق

دامة مصؤؤايد األمسؤؤاك الصؤؤغرية النطؤؤاق أعضؤؤاء جلنؤؤة مصؤؤايد األمسؤؤاك سؤؤومل يكؤؤون أصؤؤدقاء اخلطؤؤوط التوجيهيؤؤة لضؤؤمان اسؤؤت
املشؤؤؤاركني علؤؤؤى أسؤؤؤاس طؤؤؤوعي. وسؤؤؤيوفر هؤؤؤ الء األصؤؤؤدقاء املشؤؤؤورة والتوجيهؤؤؤات الربا يؤؤؤة، مبؤؤؤا يف الؤؤؤا بشؤؤؤأن األولويؤؤؤات 

ألعضؤؤاء بتعيؤؤني املسؤؤتقبلية، لتنفيؤؤذ اخلطؤؤوط التوجيهيؤؤة إىل منظمؤؤة األغذيؤؤة والزراعؤؤة وجهؤؤات فاعلؤؤة مهتمؤؤة أخؤؤرى. ويقؤؤوم ا
أحدهم لتمثيل أصدقاء اخلطوط التوجيهيؤة لضؤمان اسؤتدامة مصؤايد األمسؤاك الصؤغرية النطؤاق، واحلفؤاق علؤى عالقؤات مؤع 
ا موعؤؤؤة االستشؤؤؤارية ومنصؤؤؤة تبؤؤؤادل املعؤؤؤارمل اخلاصؤؤؤة باقطؤؤؤار االسؤؤؤااتيجي العؤؤؤاملي لتنفيؤؤؤذ اخلطؤؤؤوط االسؤؤؤااتيجية لضؤؤؤمان 

إىل كؤل دورة مؤن دورات جلنؤة مصؤايد األمسؤاك، مباشؤرة  تقؤدو تقريؤرلنطاق، مبؤا يف الؤا استدامة مصايد األمساك الصغرية ا
 أو من خالل أمانة املنظمة.

                                                      
حملؤؤاورين الرئيسؤؤيني للمنظمؤؤة هؤؤم احلكومؤؤات األعضؤؤاء فيهؤؤا نظؤؤرا إىل الطبيعؤؤة اجلوهريؤؤة لعضؤؤوية الفؤؤاو وحوكمتهؤؤا؛ ( ا1أن: ) امت  إنشؤؤاء هؤؤذه اآلليؤؤة علًمؤؤ  8

 و)ب( لن تتأثر النصو  األساسية لألجهزة الدستورية للمنظمة، وقواعدها، وإجراءا ا أو تشكيلتها هبذه اآللية.
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 ا موعة االستشارية

عؤؤن كؤؤل منظمؤؤة عامليؤؤة ملصؤؤايد األمسؤؤاك الصؤؤغرية النطؤؤاق وهيئؤؤات أخؤؤرى اات  اثنؤؤنيتتؤؤألف ا موعؤؤة االستشؤؤارية مؤؤن  ثلؤؤني 
ل عمليؤؤؤة تشؤؤؤاورية وبطريقؤؤؤة تشؤؤؤاركية، مثؤؤؤل السؤؤؤكان األصؤؤؤليني )العؤؤؤاملني مباشؤؤؤرًة يف قطؤؤؤاع الصؤؤؤلة، يؤؤؤتم حتديؤؤؤدملا مؤؤؤن خؤؤؤال

ؤؤؤال الؤؤؤريفيني، و  ملعؤؤؤايري النؤؤؤوع االجتمؤؤؤاعي والتؤؤؤوازن اققليمؤؤؤي؛ مبؤؤؤوازاة مشؤؤؤاركة  وفًقؤؤؤامصؤؤؤايد األمسؤؤؤاك الصؤؤؤغرية النطؤؤؤاق( والعم 
إىل  املشؤؤؤورة لتنميؤؤؤة الزراعيؤؤؤة. وتقؤؤؤد م هؤؤؤذه ا موعؤؤؤةاملفوضؤؤؤية السؤؤؤامية لألمؤؤؤم املتةؤؤؤدة حلقؤؤؤوق اقنسؤؤؤان والصؤؤؤندوق الؤؤؤدوث ل

أصؤؤدقاء اخلطؤؤوط التوجيهيؤؤة لضؤؤمان اسؤؤتدامة مصؤؤايد األمسؤؤاك الصؤؤغرية النطؤؤاق بشؤؤأن تنفيؤؤذها وعمليؤؤة الرصؤؤد مؤؤن جانؤؤب 
 يؤؤع اجلهؤؤات الفاعلؤؤة املهتمؤؤة، والتفاعؤؤل مؤؤع منظمؤؤة األغذيؤؤة والزراعؤؤة، مبؤؤا يؤؤوفر املعلومؤؤات لعمؤؤل املنظمؤؤة يف  ؤؤال التنفيؤؤذ 
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وتعمؤؤؤد األمانؤؤؤة وا موعؤؤؤة االستشؤؤؤارية إىل حتديؤؤؤد جهؤؤؤات فاعلؤؤؤة أخؤؤؤرى )مثؤؤؤل األكؤؤؤادمييني، واملعاهؤؤؤد البةثيؤؤؤة، واملنظمؤؤؤات 
يف السؤؤابق يف اخلطؤؤوط التوجيهيؤؤة لضؤؤمان اسؤؤتدامة  بؤؤني جهؤؤات فاعلؤؤة شؤؤاركت اققليميؤؤة واملنظمؤؤات غؤؤري احلكوميؤؤة( مؤؤن

تعمؤؤل علؤؤى حنؤؤو ناشؤؤط علؤؤى قضؤؤايا املصؤؤايد الصؤؤغرية النطؤؤاق؛ لؤؤدعم حتقيؤؤق أهؤؤدامل نطؤؤاق، و د األمسؤؤاك الصؤؤغرية المصؤؤاي
 اقطار االسااتيجي العاملي للخطوط التوجيهية، وخباصة لتوليد املعرفة ومساندة تنمية القدرات.

لصؤغرية النطؤاق وسومل تدعم هذه اجلهات الفاعلة أصدقاء اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمسؤاك ا
وا موعؤؤة االستشؤؤارية يف  ؤؤال البةؤؤ ، واالتصؤؤال، وتنميؤؤة القؤؤدرات، وحشؤؤد املؤؤوارد وأنشؤؤطة أخؤؤرى اات الصؤؤلة. وميكؤؤن 

للةصول علؤى املشؤورة علؤى أسؤاس طؤوعي مؤن ا موعؤة االستشؤارية بشؤأن  أيًضاألعضاء منصة تبادل املعارمل أن يسعوا 
 ز تنفيذ اخلطوط التوجيهية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق.االسااتيجيات واألنشطة الالزمة لتعزي

ومؤؤن شؤؤأن أمانؤؤة منظمؤؤة األغذيؤؤة والزراعؤؤة تيسؤؤري عمؤؤل اقطؤؤار االسؤؤااتيجي العؤؤاملي للخطؤؤوط التوجيهيؤؤة الطوعيؤؤة لضؤؤمان 
عنيؤة مبصؤايد األمسؤاك التابعؤة استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق، والتشؤاور بشؤكل منؤتظم مؤع أمانؤة  موعؤة العمؤل امل

عؤن أنشؤطة اقطؤار االسؤااتيجي العؤاملي لتنظؤر  . وسؤومل تعؤد  أمانؤة املنظمؤة مؤوجزًاللجنة التخطيط الدوليؤة يف هؤذا السؤياق
 ايد األمساك يف دورا ا العادية.فيه جلنة مص
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التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمسؤاك سومل يتم  تبادل املسودة الصفر للطار االسااتيجي العاملي للخطوط 
تفاصيل عن  قليمية، ملزيد من التنقي  )مثاًل الصلة، مبا يف الا احلكومات واملنظمات اق وصالصغرية النطاق مع الشركاء ا
اخلطؤؤؤوط التوجيهيؤؤؤة لضؤؤؤمان اسؤؤؤتدامة مصؤؤؤايد األمسؤؤؤاك الصؤؤؤغرية النطؤؤؤاق وا موعؤؤؤة  أصؤؤؤدقاءالعؤؤؤدد األقصؤؤؤى لألعضؤؤؤاء يف 
 (، والتنمية واالختبار.وما إىل الا االستشارية، ومعايري االختيار،
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