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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 ىاملندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل
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 2018 تموز/يوليو 13-9، روما

 والحرفيةالنطاق حوكمة مصايد األسماك الصغيرة 
 

 موجز
 

عمل إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية بشأن حوكمة مصايد األمساك الصغرية  هذه الوثيقة تصف 
التقدم احملرز يف تنفيذ  كي  علىرت مع ال د األمساك البحرية والداخلية على حد سواءيمصاواحلرفية وتنميتها مبا فيها النطاق 

 لى الفقريف سياق األمن الغذائي والقضاء ع ة النطاقصغري الاخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك 
يف إطار الربنامج الشامل ملنظمة األغذية وال راعة لتع ي  اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك 

تشاطر لآلية واصلة بلورة مب اللجنة ةهذه الوثيقة أيضا توصي تناولوت .)الربنامج الشامل للمنظمة( وتطبيقها نطاقالصغرية ال
غرية اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصتنفيذ ورصدها يف سياق التعاون بشأهنا التجارب و 
 – طاقنلخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية الل العاملي االسرتاتيجي اإلطار)النطاق 

ال عن العمل على احلرفية فض املائية األحياء وتربية األمساك ملصايد الدولية السنة إعالنو  (اإلطار االسرتاتيجي العاملي
 النهوض أجل منملي عاالبرنامج العمل والتقدم احملرز يف  الصغرية النطاق البحريةالداخلية و  األمساك ديتقييم حالة مصا

 ةتكميلي معلومات وترد .)برنامج العمل العاملي( إىل احلقوق عن املقاربات اخلاصة مبصايد األمساك واملستندة باملعارف
  .COFI/2018/Inf.19و COFI/2018/Inf.18و COFI/2018/Inf.17 الوثائق يف وإضافية

 اللجنة جانب من اتخاذها المقترح اإلجراءات
 

 :إلى مدعوة اللجنة إن 
 

لتحقيق لوطنية العاملية واإلقليمية واد األمساك الصغرية النطاق واحلرفية يف اجلهود يمصا مساهمةعلى  التشديد 
 ؛ منها 14أهداف التنمية المستدامة وال سيما الهدف 
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صايد األسماك لضمان استدامة مالطوعية تنفيذ اخلطوط التوجيهية بيف ما يتعلق اإلشارة إىل التقدم احملرز  
الدورة  نعقادمنذ ا في سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر )الخطوط التوجيهية الطوعية( النطاقصغيرة ال

 ؛2016لجنة مصايد األمساك يف عام الثانية والثالثني ل
 

  من وفري مواردصغرية النطاق مبا فيها تالدعم تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك 
 للمنظمة؛ الشامل الربنامجمن خالل  املي انية خارج

 السنة الدولية ملصايد األمساك وتربية " 2022 سنةاملتحدة الذي يعلن  لألمم العامة بقرار اجلمعية اإلحاطة علًما
 اإلعداد لالحتفال هبا؛يف ما يتعلق ب شورةامل إسداءو  "األحياء املائية احلرفية

 لنطاق يف وتقييم مسامهة مصايد األمساك الصغرية ا األساسية املعلوماتالتقدم احملرز يف حتسني اإلحاطة علًما ب
 الةتمل إجراء دراسة حاليت من احملواقع املبلدان/ال وتيسري تشاطر البيانات واملشورة بشأن اخلية والبحريةاملياه الد

 ؛هاعن
 اصة باملعارف عن املقاربات اخل النهوض أجل العاملي منبرنامج العمل بشأن رز احمل التقدماإلحاطة علًما ب

ل عليه احلصو  املمكن والتمويل املستقبلي الدعم بشأن وإسداء املشورة إىل احلقوق مبصايد األمساك واملستندة
 .ذا الربنامجهل املي انية خارج من
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 مقدمة -أوالا 
 
 2016ك يف عام جنة مصايد األمساالدورة الثانية والثالثني لل منذاملائية  األحياء وتربية األمساك مصايد واصلت إدارة -1

 الغذائي األمن ياقس يفصغرية النطاق التنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك لتوفري الدعم 
. وقد مت توفري هذا هاوتشجيع 2014عام يف  والثالثني احلادية دورهتا يف األمساك مصايد جلنة أقرهتا اليتالفقر  على والقضاء

ملنظمة امبادرات ومشاريع غريه من و  2015يف عام  أنشئي الذ للمنظمة الشامل الربنامجمن خالل الدعم على حنو رئيسي 
اق وأحكامها يف صغرية النطالاخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك مبادئ تنطوي على اليت األخرى 
 ذات الصلة.األنشطة 

 
الركائ  يف  اً رئيسي اً مسامهبأمهية قطاع مصايد األمساك الصغرية النطاق كونه ها ؤ وشركااعرتف أعضاء املنظمة و  -2

هبا  تضطلع عدد كبري من املبادرات املستقلة اليتاالطالع على ومت البيئية واالقتصادية واالجتماعية.  –الثالث لالستدامة 
امة اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استددعم تنفيذ من أجل وسواها  اإلمنائية ومعاهد البحوثنظمات املاحلكومات و 

 يف جلهات الفاعلةاالرتحيب هبا. وحافظت السياسات واالسرتاتيجيات و  اعتمادصغرية النطاق مبا فيها المصايد األمساك 
 ذل  ما يتعلق الرفيعة املستوى مبا يف امشاركتهعلى  اهلنظمات اجملتمع املدين التابعة وم النطاق الصغرية األمساك مصايد

 خمتلفة. ستوياتم على اقالنط الصغرية األمساك مصايد يف وتع ي  متثيل اجلهات الفاعلة ورفع مستوى الوعي اتبتنمية القدر 
 
 ملستويني الوطيناصغرية النطاق على السيع ز تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك و  -3
لصغرية النطاق امسامهة مصايد األمساك  العاملية واإلقليميةالسياسات واالسرتاتيجيات عمليات لي مع الدعم املقدم من واحمل

هداف التنمية حتقيق أ مباشر يف بشكلالفقر واستدامة سبل املعيشة. وسيساهم ذل   القضاء علىيف األمن الغذائي و 
 ارصغ وصول إمكانية توفري"دعو إىلت هداف التنمية املستدامة اليتأ مقاصد من )ب(14 ملقصدا سيما والاملستدامة 
قضاء الاملعين ب 2الفقر واهلدف  على بالقضاءاملعين  1كاهلدف   وغريها -"واألسواق البحرية املوارد إىل احلرفيني الصيادين

املعين  13واهلدف لني املسؤو  نتاجاالستهالك واإلاملعين ب 12 واهلدف املساواة بني اجلنسنياملعين ب 5واهلدف على اجلوع 
 املعين بالسالم والعدالة واملؤسسات القوية. 16واهلدف  العمل املناخيب
 
 عنأيضا ذا التقرير ه فيدويلألنشطة واإلجنازات يف سياق تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية.  ويرد أدناه وصف   -4

لة مصايد األمساك تقييم حا جمال األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية فضال عن العمل يفالسنة الدولية ملصايد إعالن 
ائق وترد معلومات إضافية يف الوث برنامج العمل العاملي.والتقدم احملرز يف الصغرية النطاق الداخلية والبحرية 

COFI/2018/Inf.17 وCOFI/2018/Inf.18 وCOFI/2018/Inf.19.  
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  لضمان الطوعية التوجيهية التقدم المحرز في تنفيذ الخطوط -ثانياا 
 النطاق صغيرةال األسماك مصايد استدامة

 
مرتابطة  مكونات ةالذي يتضمن الدعم املقدم من النرويج والسويد حول أربعالربنامج الشامل للمنظمة  يتمحور -5

( دعم 4؛ )أصحاب املصلحة كني( مت3والسياسات؛ )التفاعل بني العلوم ( تع ي  2( رفع مستوى الوعي؛ )1أال وهي )
 التنفيذ.

 
خلطوط امبادئ  احلكومات وأصحاب املصلحة املعنيني تدركيعترب من املهم جدا أن  – رفع مستوى الوعي -6

لها اخلاص. تفهمها إذا أرادت تطبيقها يف عممساك الصغرية النطاق وأحكامها و التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األ
ايد األمساك الصغرية بشأن مسامهة مص ةوالوطني ةواإلقليمي ةالعاملي ملستوياتاواستثمرت املنظمة يف رفع مستوى الوعي على 

اك ب تطبيق اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساسبأو ن الغذائي والقضاء على الفقر مالنطاق يف األ
فع مستوى ر النطاق وتنميتها. وتضّمنت عملية يف حوكمة مصايد األمساك الصغرية  الصغرية النطاق وكيفية القيام بذل 

 إلنسانا حقوق القائمة على ةشاف املقارب)كحلقة عمل بشأن استكتنظيم اجتماعات وحلقات عمل حمددة  هذه الوعي
يف  دامة مصايد األمساك الصغرية النطاق ورصدها اليت عقدتيف سياق تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان است –

فضال عن اإلشرتاك يف عمليات  (على سبيل املثال 2016أكتوبر/تشرين األول  26إىل  24 منروما يف الفرتة املمتدة 
مؤمترات وأحداث  يف -النطاق الصغرية األمساك مصايد يف الفاعلة اجلهاتاملنظمة و  –شاركة املالعاملية من خالل  السياسات

 مصايدتنمية  أندليل بشمبا فيها  ونشرها تواصلللبلورة توجيهات ومنتجات لومت بذل جهود ملحوظة ينظمها الشركاء. 
 وحوكمتها. اجلنسني بني املساواة تراعي اليت النطاق صغريةال األمساك

 
تدامة مصايد اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان اسر إدخال مبادئ يسّ ي – والسياسات العلوم بني التفاعل تع ي  -7

مصايد  الضرورية لتحقيق مسامهة جراءاتاإلاختاذ وأحكامها يف السياسات الوطنية واإلقليمية  األمساك الصغرية النطاق
املتاحة  ارفع. وتشرتك املنظمة يف حتسني املاألمساك الصغرية النطاق على حنو كامل يف األمن الغذائي والقضاء على الفقر
املعارف  حتويل من أجلوأصحاب املصلحة  بشأن مصايد األمساك الصغرية النطاق وتوفر مساعدة فنية لدعم احلكومات

اليت  "الطبيعية دللمصاي العاملية املسامهة: اخلفي الصيداحملسنة إىل سياسات وإجراءات. ويتضمن هذا العمل حتديث دراسة 
 (.26)انظر الفقرة  2012أجريت يف عام 

 
صايد اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة متعميم موضوع  علىرئيسي  بشكلالرتكي  ينصب ال ي ال و  -8

يف الدورة  تناوله متالذي ها عملوبرامج  اسياساهتاملنظمات احلكومية اإلقليمية و اسرتاتيجيات األمساك الصغرية النطاق يف 
 يف ئيةاملا األحياء وتربية الداخلية األمساك مصايد وميكن إضافة هيئة .20161للجنة مصايد األمساك يف عام  الثانية والثالثني

 ملصايد اإلقليمية واآللية وقازوالق الوسطى آسيا يف املائية األحياء وتربية األمساك مصايد الكارييب وهيئة والبحر الالتينية أمريكا
ذ اخلطوط التوجيهية بتنفي حمددة تتعلق و/أو الت امات األطراف املعنية بعملإىل قائمة  الكارييب البحر منطقة يف األمساك

ات هامة امالت  البلدان على املستوى الوطين من  طع عددالطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق. وق
                                                           

 .COFI/2016/Inf.13 انظر الوثيقة  1
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مبوديا وكوستاريكا مبا فيها ك األمساك الصغرية النطاقبتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد تقضي 
 .املتحدة تن انيا النكا ومجهوريّة وغينيا وسري

 
 اجلهاتيما ال سون واملطلعون القادر تعترب اآلليات املؤسسية وأصحاب املصلحة  – أصحاب املصلحة متكني -9

تنفيذ ل وأصحاب املصلحة اآلخرون من العناصر الضرورية يوناحلكوم نوظفو املو  النطاق الصغرية األمساك مصايد يف الفاعلة
على وجه نظمة وتتعاون املاخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق على حنو تشاركي. 

من  2الغذائية دةالسيا أجل من الدولية التخطيط للجنة التابعة األمساك مبصايد املعنية العمل جمموعةمع أعضاء  اخلصوص
 التخطيط ةللجن التابعة األمساك مبصايد املعنية العمل م أعضاء جمموعةونظّ مشاورات منتظمة مع ممثليهم. إجراء خالل 
ألعضائهم وشركائهم الرئيسيني من  3وطنية وإقليمية الصندوق الدويل للتنمية ال راعية جمموعة أحداثبتمويل من  الدولية

من اختاذ  ضائهممتكني أعمصايد األمساك الصغرية النطاق و  التوجيهية الطوعية لضمان استدامةأجل مناقشة تنفيذ اخلطوط 
طاق لتع ي  منظمات مصايد األمساك الصغرية النمن املبادرات  اعددحاليا  املنظمة والشركاء عدّ وتُ إجراءات يف هذا الصدد. 

 رسم خرائطل الدولية. ويتضمن هذا العم التخطيط للجنة التابعة األمساك مبصايد املعنية جمموعة العمل على حنو يتخطى
 وتقييم احلاجة إىل تنمية القدرات. الثغراتمنظمات مصايد األمساك الصغرية النطاق وحتديد 

 
 اقتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطتستفيد عملية  – التنفيذ دعم -10

إلطار اتشاطر التجارب. ومتت بلورة بدوره رصد التقدم احملرز الذي يشجع و ونشرها  من تنسيق الدروس املستفادة
اجلهات  ذل  بالتشاور معو جلنة مصايد األمساك يف دورهتا الثانية والثالثني باالستناد إىل توصيات أكثر االسرتاتيجي العاملي 

اإلطار ويعترب . 2017ومت تقدميه إىل مكتب جلنة مصايد األمساك يف عام ة يف مصايد األمساك الصغرية النطاق الفاعل
سيشجع إال أنه  ةيرمس ةقانوني أو ةدستوري صفةأنه ال يتمتع بأي مع إطارا متعدد أصحاب املصلحة و االسرتاتيجي العاملي 

خلطوط التوجيهية ا يف تنفيذ –بالتعاون مع ممثلي احلكومات  –مشاركة اجلهات الفاعلة يف مصايد األمساك الصغرية النطاق 
جلنة إطالع تم وسيالطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق. وسيؤدي هذا اإلطار دوراً استشاريا وتيسرييا 

 لضمان لطوعيةا التوجيهية للخطوط العاملي االسرتاتيجي املقرتح لإلطار اهليكل شملوي .على أنشطته مصايد األمساك
طاق تتألف بشكل رئيسي من ممثلي مصايد األمساك الصغرية الن استشارية جمموعةالنطاق  الصغرية األمساك مصايد استدامة

ىل جانب أعضاء إخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق ااجملموعة املعنية ب أصدقاءو 
يف  ةجلهات فاعلة أخرى وأمانمنصة لتشاطر املعارف فضال عن  على أساس طوعيجلنة مصايد األمساك الذين يشاركون 

 .منظمة األغذية وال راعة
 

                                                           
التوجيهية  طمتّثل جمموعة العمل املعنية مبصايد األمساك التابعة للجنة التخطيط الدولية منظمات اجملتمع املدين اليت شاركت يف عملية إعداد اخلطو   2

ند  يف عام صايد األمساك الصغرية النطاق يف بانكوك  تايلمباملعين منذ انعقاد املؤمتر العاملي لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق الطوعية 
 على تنفيذ هذه اخلطوط التوجيهية. وتعمل اآلن مع املنظمة عن كثب 2008

)على نيكاراغوا و  2016مايو/أيار  1أبريل/نيسان و 30رتة املمتدة بني فند )على املستوى اإلقليمي( يف التايلو  2016مارس/آذار  22و 21اهلند يف   3
 25و 24يف يومي  وباكستان 2016يونيو/ح يران  17و 13رتة املمتدة بني فيف الوالربازيل  2016أيار مايو/ 31و 30يف يومي املستوى اإلقليمي( 
. وانظر 2017مارس/آذار  19يف  وميامنار 2016سبتمرب/أيلول  2أغسطس/آب و 30رتة املمتدة بني فيف ال مجهوريّة تن انيا املتحدةو  2016أغسطس/آب 

 ./https://sites.google.com/site/ssfguidelines أيضا



COFI/2018/7 6 

 

 النطاق التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغريةسيشكل رصد التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطوط و  -11
إلجنازات يف مبا يف ذل  ما يتعلق برصد ااإلطار االسرتاتيجي العاملي وتشاطر التجارب بشأهنا مكونني هامني من مكونات 

)انظر ة املستدامة من أهداف التنمي 14هلدف )ب( من مقاصد ا14 املقصدحتقيق أهداف التنمية املستدامة وال سيما 
 خيلقو  وجيب أن يوفر نظام الرصد أيضا معلومات تساعد على توجيه جهود التنفيذ يف املستقبل(. COFI/2018/9الوثيقة 
املصلحة  ابحصحلقة عمل متعددة أ تقدوجيشع تبادل التجارب ويدعم حتديد املمارسات اجليدة. وعُ  للتعّلم فرصا
مجع منطقة البحر الكارييب و يف  مؤشراتاختبار وتتضمن أنشطة املتابعة  2017ناقشة نظام رصد مماثل يف سبتمرب/أيلول مل

 .النطاق الصغرية األمساك املدخالت اإلضافية من منظمات مصايد
 
لضمان  لطوعيةا التوجيهية اخلطوط تنفيذ لدعم واملنظمات األعضاء البلدان من طلبات تتلقى املنظمة ال ت الو  -12

 هلذه ستجابةلال املي انية خارج من إضايف متويل توفري الضروري من وسيكوناستدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق 
 الربنامج الشامل للمنظمة. دعم على املوارد يف الشركاء تشجيع يتم . وبالتايلالطلبات

 
غرية لضمان استدامة مصايد األمساك الص الطوعية التوجيهية اخلطوط نشطة تنفيذمفصل أكثر أل ويرد وصف -13

 .COFI/2018/Inf.17النطاق يف الوثيقة 
 

  2022 عام يعلن الذي المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار -ثالثاا 
 "الحرفية المائية األحياء وتربية األسماك لمصايد الدولية السنة"

 
بناء على اقرتاح   2017انون األول كهتا الثانية والسبعني يف ديسمرب/دور  يف  املتحدة لألمم العامة أعلنت اجلمعية -14

مؤمتر املنظمة يف دورته األربعني يف عام  هدقرار اعتمو  2016قدمته جلنة مصايد األمساك يف دورهتا الثانية والثالثني يف عام 
ذا هلرائدة ال كالةو التكون لودعت املنظمة  احلرفية" املائية األحياء وتربية األمساك ملصايد الدولية "السنة 2022 عام  2017
البلدان  ُتشَجعسو  املتحدة. وسيتم بلورة خارطة طريق األمم نظومةملتابعة بالتعاون مع منظمات وأجه ة أخرى معنية  العام

 ودعمها. واِعدةدولية أكثر سنة االحتفال بعلى حنو نشط ب املشاركةوالشركاء على 
 

  مساهمة وتقييم األساسية المعلومات التقدم المحرز في تحسين -رابعاا 
 والبحرية الداخلية المياه في النطاق الصغيرة األسماك مصايد

 
 اإلقرار يتم اليان يف غالب األحو  عمليات السياسات.لالسرتشاد هبا يف تعترب املعارف واملعلومات عناصر ضرورية  -15
لى حنو ما أشارت ع –وقيمتهاوال سيما مصايد األمساك الداخلية مصايد األمساك الصغرية النطاق سامهة مب الكفاية فيه مبا
حالة مصايد األمساك  تقييممن أجل لذا مت اختاذ تدابري  – 2016جلنة مصايد األمساك يف دورهتا الثانية والثالثني يف عام إليه 

 الدورية لنشرةا تحديثل ملحوظة جهود . وقد مت بذلورصدها هبدف االعرتاف هبا على حنو مالئم ودعم إدارهتا الداخلية
مصايد  موارد حالة استعراض" بعنوان( 3 املنقحة بصيغتها  942 رقم النشرة) املائية األحياء وتربية األمساك مصايدعن 

 تقّدمو  اإلنتاج  اتاجتاه حتليل ما هو أبعد من إىل احملدثة هذه النشرة وتسعى ."الداخلية األمساك مصايد: العامل يف األمساك
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. املستدامة تنميةال أهداف عدد من حتقيق إىل بالنسبة وأمهيتها الداخلية األمساك مصايد موارد حلالة معمًقا أكثر حتليالً 
 جوانب بتغطية قضيي الذيمصايد األمساك  للجنة والثالثني الثانية الدورة عن الصادر للطلب أيضاً  هذه النشرة تستجيبو 

 .الداخلية األمساك مصايد ملسامهات نطاقاً  أوسع
 
وإدارهتا  قدراتوال البيانات دودةاحمل صايدامل من أجل حتسني رصد مصايد األمساك وتقييم  حالياً  املنظمة عملوت -16

اليت  ليةالساح األمساك مصايد نطاق مبادرة ضمن  ى مصايد األمساك الصغرية النطاقعلبشكل خاص مع تسليط الضوء 
 واالقتصادية )البيئية امةلالستد الثالث الركائ  تغطي األمساك مصايد أداء لتقييم أداة   على بلورةالعاملية البيئة ميوهلا مرفق

 جتريبها سيتمو  اإلدارة إلبالغ البيانات حمدودة تقييم استمارة األداة هذه وتشمل .احلوكمة مكون عن واالجتماعية( فضالً 
ريدي ف كابو) الساحلية األمساك مصايد مبادرة مشروع يغطيها ستة بلدان يف ن مصايد األمساكم 25 ما ال يقّل عن يف

 األداة القدرات. وستتاح هذه بناءل عمل حلقات سلسلة خالل من( ديفوار وإكوادور وإندونيسيا وبريو والسنغال وكوت
 األمساك مصايد مبادرة مشروع خارج من للمستخدمني التوجيهية واملواد األولية والنتائج التطبيق ومناذج فيها املنهجيات مبا

 .الساحلية
 
 يف الصادرةلألمساك  العاملي واملرك  الدويل املنظمة والبن  بني املشرتكة الدراسة على تنقيحوقد متت مباشرة العمل  -17
حلصول على اوحتديثها من أجل " العامل مستوى على الطبيعية األمساك مصايد مسامهة: اخلفي الصيد" بعنوان 2012 عام

 بشأن دور يةوقياس وموثوقة معلومات أساسية شاملةبشأن مصايد األمساك الصغرية النطاق وتوفري  معمقة أكثر معلومات
 العاملي املرك بالتعاون مع  – )اإلصدار الثاين( 2اخلفي  الصيد -ومسامهتها. ويتم االضطالع هبذا العمل  هذه املصايد
البيانات املوجودة على املستوى العاملي مجع باالستناد إىل  2020يف عام  ستكملومن املتوقع أن يُ  Duke وجامعة لألمساك
 سواء. الوطين واإلقليمي على حد  املستويني فضال عن دراسات احلالة و وحتليلها 

 
 .COFI/2018/Inf.18يف الوثيقة العمل املذكورة أعاله  ويرد وصف مفصل بشأن مسارات -18
 

  النهوض أجل منالتقدم المحرز في برنامج العمل العالمي  -خامساا 
  األسماك بمصايد الخاصة المقاربات عن بالمعارف

 الحقوق إلى والمستندة
 
 خلاصةا املقاربات عن باملعارف النهوض أجل من العاملي العمل بربنامج 2016يف عام بت جلنة مصايد األمساك رحّ  -19

 مصايد استدامة ضمانل الطوعية التوجيهية اخلطوطاحلقوق. وتربز الصلة القوية اليت تربط بني  إىل واملستندة األمساك مبصايد
من خالل  طبيعيةال األمساك مصايدواحلقوق يف  املقاربات القائمة على احليازةالنطاق وعمل املنظمة بشأن  الصغرية األمساك
 .املوارد وإدارة نطاقال الصغرية األمساك مصايد يف احليازة حوكمة: 5الفصل 

 
مع اإلحاطة علما بأن جلنة مصايد األمساك قد شددت على أنه يتوجب على املنظمة أن تكون تشارك املنظمة و  -20

 يازةاحل حقوقيف تنظيم املؤمتر العاملي "احلقوق   إىل املستندة املقاربات عن باملعارف النهوض أجل مبثابة منصة حيادية من
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لعام  قوق املستخدم)ح "2030 حبلول املستدامة التنمية أهداف حتقيق: 2018 األمساك مصايد يف املستخدمني وحقوق
 2018سبتمرب/أيلول  14و 10يف الفرتة املمتدة بني  كوريا    مجهوريّةيوسويف الذي سيعقد  (2018
(www.fao.org/about/meetings/user-rights .) حولمن دراسات احلالة  مكثفةوتدعو املنظمة إىل إجراء جمموعة 

 ذا العمل.املقدم هل العيين واملادياحلقوق وترّحب بالدعم  إىل املستندة من املقاربات متنوعةجمموعة 
 
م اإلدارة املستندة نظلبعناصر أخرى من عناصر برنامج العمل العاملي إطالق مستودع املنظمة يف ما يتعلق  وتعت م -21

 "نانسن" -األمساك ملصايد اإليكولوجي النظام هنج مشروعمن خالل  2018يف أواخر عام حالًيا املوجودة  إىل احلقوق
جراء حلقات عمل حات إلاقرت ة ابلور تعمل على و وبالتعاون مع البلدان الشريكة يف أفريقيا بشأن املوارد العابرة للحدود 

 .هلا مالئمةاملستندة إىل احلقوق تكون مصايد األمساك بلورة نظم إدارة  مية ووطنية من أجل دعم البلدان يفإقلي
 
 .COFI/2018/Inf.19ويرد وصف مفصل أكثر للتقدم احملرز يف ما يتعلق بربنامج العمل العاملي يف الوثيقة  -22
 
 


