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ت نظذر لذذي   ال 1رد اإلدارةوتقييم دعم املنظمة لتنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد  تابعةملهذا التقرير  عّدُأ - 1

تشذري  الاذان ،   نوفمرب/ 9-5)بعذد املائذة    ةيف دورتهذا الاانيذة عشذر    منظمذة األذذيذة والاراعذة   يف ربنذامج  الجلنة فيهما 

2612.) 

 

ة ع  حالة تنفيذ اإلجذراءات  ثّدمع سياسة املنظمة بشأن عمليات التقييم، يقدم هذا التقرير معلومات حم متاشيًا - 2

م  سذ   سّلم على  "سجل إجراءات اإلدارةدرجات ل"بناًء على طلب مكتب التقييم ويضع التقرير  .الواردة يف رد اإلدارة

 ستو  اعتماد التوييات وتنفيذها.بتقييم ذات  ملإدارة املنظمة م  خالله قام  ، درجات

 

تنفيذ درجة ، ما يشري إىل 9.9رد اإلدارة الواردة يف للتوييات  "سجل إجراءات اإلدارةدرجات  "متوسط يبلغ  - 3

التوازي مذع  بذ التوييات جاء تنفيذ ثره على األهداف املقصودة. وعالوة على ذلك، أتشري إىل عض أدلة أولية مع بعالية 

 .وذريه م  اإليالحات التنظيمية يف السنوات األخريةراجع امُل اإلطار االسرتاتيج  تنفيذ

 

تقييم األثر الكامل لإلجراءات املتخذة بشأن التوييات املقدمذة  يف عدة حاالت م  الواضح أن م  السابق ألوانه  - 9

، رد اإلدارةشمل معظذم التويذيات الذواردة يف    يت تال "األزرقمبادرة النمو " 2613عام أطلق  املنظمة وقد يف رد اإلدارة. 

والذدور   ،لرتبية األحياء املائيةوالتنمية املستدامة  ،وتنمية القدرات ،وتعبئة املوارد ،وأهداف التنمية، الدعوةمبا يف ذلك 

 وتربيذذة كذذواريف يف قطذذاا مصذذايد األمسذذاك والتأهذذب للالطذذوارو وإعذذادة التأهيذذل  عمليذذات االسذذرتاتيج  للمنظمذذة يف 

 األحياء املائية.

 

تطذوير  بمذ  البلذدان والشذر اء    متاايذد  عدد ويقوم ، 2615-2619تنفيذ خالل فرتة السنتني جهود التسارا تس - 5

سذجل  درجذة  أعطيذ  " يف الفرتة القادمة اهتمام خاص للتوييات اليت سيوىل  ما أنشطة يف إطار "مبادرة النمو األزرق". 

 د األمسذذاك وتربيذذة يمصذذاإدارة "تطذذوير القذذدرات البشذذرية يف   مذذا ل(، كاااٍ  -9) نسذذبيًامنخفضذذة  "إجذذراءات إدارة

 ."األحياء املائية

 

ايذد مذ    يف أعقذا  امل  2612-2610مذ  فذرتة السذنتني     لموسة بذدءً املثار اآلونتائج ال املايد م ظهر ييتوقع أن  - 0

 .تطوير وتنفيذ "مبادرة النمو األزرق"

 

 التوجيهات املطلوبة

 

وجهذات نظرهذا    اودقد ترذب جلنة الربنامج يف أن تأخذ علمًا بالتقدم احملرز يف تنفيذ توييات التقييم وأن تذ  - 2

 بشأن تقرير املتابعة.
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 متابعة رد اإلدارة لتقييم دعم املنظمة لتنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيدتقرير 

  "سجل إجراءات اإلدارة درجات لا "عمود بمصفوفة 

 اختاذ عدم أسباب ذلك يف مبا املتخذة، اإلجراءات على التعليقات اإلجراء املتفق عليه التقييم توصية

 إجراءات

 حيث من املتخذة اإلجراءات( تغيريات) أثر

 اإلجراءات أو/و السياسات أو/و الربامج

سجل درجة 

إجراءات 

 2اإلدارة

 ديمصااا إدارة إىل وجهااةامل: 0 التوصااية

 املائياااة، األحيااااء وتربياااة األمسااااك

 السالوك  مدونة لتنفيذ رؤيتهاخبصوص 

 الرشيد الصيد بشأن
 
 الصذيد  بشأن السلوك مدونةإىل أن  بالنظر

لواليذذة  األساسذذية الر يذذاة هذذ  الرشذذيد

 يف ورسذذالتها والاراعذذة األذذيذذة منظمذذة

 األحيذذاء وتربيذذة األمسذذاك مصذذايد جمذذال

 مصذذايد إدارة جتعذذل أن ينبغذذ  املائيذذة،

 الرتويذج  املائيذة  األحيذاء  وتربيذة  األمساك

 حموريذة  أمورًا وتنفيذها وتطويرها للمدونة

 التخطذيط  عمليذات يف و اسذرتاتيجياتها  يف

 ذلذك،  ولتحقيذق  .بهذا  تقوم اليت واإلدارة

 يف املسذاعد  العذام  املذدير  يكذون  أن ينبغ 

 واملذدير  املذرّو   هذو  األمسذاك  مصايد إدارة

 مصذايد  إدارة ملدونذة يف لتنسذيق ا  املسؤول

تعيني املذدير العذام املسذاعد يف     1-1

د األمساك وتربية األحياء يإدارة مصا

عذ  الرتويذج للمدّونذة     املائية مسؤواًل

وإدارتهذذا، عذذاماًل  املذذوارد  وحتفيذذا

بتعاون وثيق مذع املكاتذب امليدانيذة    

الذذذتقم ومكتذذذب  وإدارة التعذذذاون 

االسذذذذرتاتيجّية والتخطذذذذيط وإدارة  

 .املوارد
 

 يف إدارة املدّونذذة وحذذدة ُتعذذاون 1-2

مصذذايد األمسذذاك وتربيذذة األحيذذاء   

تنفيذذ   يف املسذاعد  العام املدير املائية

 إطذذذار يف ةملذذذاع األنشذذذطة، هذذذذه

 املذذذوارد إدارة تعبئذذذة اسذذذرتاتيجية

 عليهذذا املوافذذق املنظمذذة يف وإدارتهذذا

 التعذذاون  إدارة مذذع وثيذذق بتعذذاون

 االسذذذذرتاتيجّية ومكتذذذذب الذذذذتقم

   .املوارد وإدارة والتخطيط

د األمساك وتربيذة  ياملدير العام املساعد يف إدارة مصاعلى تعليمات  بناًء

اإلدارة ، التامذذ  الرئيسذذ  للمدونذذة   رّوبصذذفته املذذ األحيذذاء املائيذذة  

وحتديذدًا   اسذرتاتيجية أ اذر  املدونذة   لتنفيذذ  ودعم تطوير باالخنراط يف

 أوثذق بذني   ، وحتقيذق تذرابط  والتوعيذة  تحسني اإلرشذاد بو ،اتولويلأل

قدر  وإيالء ،القدرات تنمية ذلك يف مباالتشغيل  العمل و املعياري العمل

 .اإلنسانية ألبعادل نتباهم  اال أ رب
 

مسذذاعيها يف  ،د األمسذذاك وتربيذذة األحيذذاء املائيذذةيوتعمذذل إدارة مصذذا

حتسذني أداء  على  يف مجيع أحناء العامل،املدونة تنفيذ ويج وتدعيم رتل

"هيئات مصايد األمساك اإلقليمية" اليت تلعب دورًا حموريا يف تطذوير  

مذع أهذداف وأحكذام     د األمسذاك متشذياً  يوضمان اإلدارة املستدامة ملصا

م  خذالل زيذادة مشذار ة    ذلك ويتحقق . ذات الصلة هاويكو املدونة 

 د األمسذاك يهيئات مصاد األمساك وتربية األحياء املائية يف ياإدارة مص

، مبا يف ذلك م  خذالل اجلهذود الراميذة إىل تعبئذة     نشطتهاأل هاودعم

 .ااملنوطة بههذه اهليئات للواليات  إجنازيسري تلموارد مالية  برية 

د األمساك وتربية األحيذاء املائيذة   يإدارة مصاوعالوة على ذلك، تسعى 

تعايا عالقاتها مع احلكومات واملنظمات احلكومية الدوليذة  إىل جاهدة 

املنظمات ذري احلكوميذة   الصناعة واجملتمع املدن  )مبا يف ذلكاا طقو

د األمسذاك وتربيذة األحيذاء املائيذة     يإدارة مصاقوم ت

ذات الصذلة  هذذه واألنشذطة   الذدعوة  أنشطة بتوحيد 

الذذيت أطلقتهذذا  "مبذذادرة النمذذو األزرق"رايذذة حتذذ  

 .2613نظمة عام امل
 
د األمساك وتربية األحيذاء املائيذة   يإدارة مصا  ف ّا

د ايصذذ"اهليئذذات اإلقليميذذة مل علذذى دعذذم   اتر ياهذذ

اهليئات اإلقليمية ذري وتعايا التعاون مع " األمساك

 .نظمة األذذية والاراعةتابعة ملال
 

امللموسة عدد م  الشرا ات جيري العمل على إقامة 

الصذذناعة قطذذاا مذذع منظمذذات اجملتمذذع املذذدن  و  

وهيئذات  ات واحلكومذ  الدوليذة واملنظمات احلكومية 

بذادرة النمذو األزرق   ملدعما اإلقليمية د األمساك يمصا

  .نظمةاليت أطلقتها امل
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 اختاذ عدم أسباب ذلك يف مبا املتخذة، اإلجراءات على التعليقات اإلجراء املتفق عليه التقييم توصية

 إجراءات

 حيث من املتخذة اإلجراءات( تغيريات) أثر

 اإلجراءات أو/و السياسات أو/و الربامج

سجل درجة 

إجراءات 

 2اإلدارة

 املنظمة ويف املائية األحياء وتربية األمساك

خطوط  خالل م هلا  املوارد وتعبئة املدونة

 .ةمباشر تسلسل إداري

؛ معهذا  شذرا ات  وإقامذة  (الرئيسية حلفظ املوارد السذمكية  واملؤسسات

 اجلهذات  م  وذريه العامل  البيئة مرفق م  بدعم ،تعتام اإلدارة ذلك 

املناطق السمكية يف  يف إدارة وحفظ املواردية حدايف آثار حتولإ، املاحنة

هذه املبذادرات  لتام وست .سواء حد على وخارجها االقتصادية اخلالصة

للتصدي ملهام حتقيق اليت أطلقتها املنظمة  "لنمو األزرقامبادرة "مبادو 

د أمسذاك طبيعيذة   يم  خذالل مصذا  الفقر ختفيف حدة والغذائ  ألم  ا

وإنتا  األحياء املائية مذ  خذالل عمليذات متكاملذة     جيدة نوعية ذات 

 . ااقتصاديا واجتماعيوحساسة مستدامة 
 

د يوجهااة إىل إدارة مصاااامل: 4التوصااية 

األمساك وتربياة األحيااء املائياة بشاأن     

 أهدافها اإلمنائية
 

 األمسذذاك ديمصذذا إدارة تكفذذل أن ينبغذذ 

 أهذداف صذبح  ت أن املائيذة  األحياء وتربية

 اجلنسذني  بني املساواة  البشرية، التنمية

 القذذوة ،الفقذذرخفذذض و الغذذذائ  واألمذذ 

 يتعلذق  فيمذا  لعملذها،  ةاألساسي  ةاحملّر

 وتربيذذة األمسذذاك ديمصذذا أنذذوااكافذذة ب

  .املائية األحياء
 

 للسذياق  االهتمذام  مذ   مايذد  إيذالء  ينبغ 

 هفيذ  يعيش الذي واالقتصادي االجتماع 

 ؛هاواسذذتاراع األمسذاك  بصذذيد املشذتغلون 

 وحذذدات بذذني الذذروابط تعايذذا 2-1

 األهذداف  علذى  الرت يذا  مذع  املنظمة

 ،26+ريذو  ونتذائج  لأللفيذة  اإلمنائية

 .البشرية التنمية اليت تشمل أهداف
 

 ملتعذذذذذددتعايذذذذذا العمذذذذذل ا  2-2

اريع التخصصذذذات يف تصذذذميم املشذذذ

تعايذا  ل هذا وتقييم هاوريذد ها وتنفيذ

 .اآلثار اإلجيابية على أرض الواقع

مع باستمرار  تعملد األمساك وتربية األحياء املائية يإدارة مصاال زال  

   جيذري  امليدانية مجيع الوحدات املعنية يف املقر الرئيس  واملكاتب 

األهذداف   يفد األمسذاك وتربيذة األحيذاء املائيذة     يمصذا أولويات عكس 

-2619للفذرتة  خلطة املتوسذطة األجذل   وضع اعملية االسرتاتيجية يف 

وضذم  هذذه     . 2615 -2619برنامج العمذل واملوازنذة للفذرتة    و 2612

د األمسذاك وتربيذة األحيذاء املائيذة أيضذًا      يوّسع  إدارة مصذا العملية، 

الذي االقتصادي -لسياق االجتماع اأفضل لتتناول تناواًل  اجمال عمله

جمتمعات استاراا األمساك وييد األمساك، مااًل فيما تعمل م  خالله 

 .الالئق والعمالة واحلماية االجتماعية يتعلق بالعمل
 

 شذبكة بنشذاط يف " وتربية األحياء املائيذة  د األمساك يإدارة مصاتشارك 

تنفيذ سياسة تدعم " واجلنسني بني باملساواة املعنيني االتصال مسؤول 

فريق . وقد اضطلع املساواة بني اجلنسنيبشأن منظمة األذذية والاراعة 

د األمساك وتربية األحياء بذدور قيذادي   يمصا إدارةيف  العمل اجلنسان 

دّونذة  مجيع جوانذب امل  "ألزرقتشمل "مبادرة النمو ا

ل نهجًا متعدد التخصصات جيذري تناولذه يف   شّكتو

إدارة مصذايد األمسذاك وتربيذة    قوم به تي ذالعمل ال

علذى األمذ     اصاخلذ رت يذا  ال ، مذع األحياء املائيذة 

 .الفقرخفض و ئ الغذا
 

 احلجم ةصغريالملصايد األمساك اخلطوط التوجيهية 

يف يونيذذو /  جلنذذة مصذذايد األمسذذاك  الذذيت أقرتهذذا

أداة عاملية هامة دّونة، تكمل املاليت و 2619حايران 

على حقذوق   ًائمتنمية قاللمشوليًا  ًاتتبع نهججديدة 

ملصذايد  التوجيهية يؤدي تنفيذ اخلطوط سو .اإلنسان

هذذذا الذذنهج تفعيذذل إىل صذذغرية احلجذذم الاألمسذذاك 

 .الشامل

5 
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 اختاذ عدم أسباب ذلك يف مبا املتخذة، اإلجراءات على التعليقات اإلجراء املتفق عليه التقييم توصية

 إجراءات

 حيث من املتخذة اإلجراءات( تغيريات) أثر

 اإلجراءات أو/و السياسات أو/و الربامج

سجل درجة 

إجراءات 

 2اإلدارة

 وتربيذة  األمساك ييد مع التعامل وينبغ 

 السذذياق هذذذا إطذذار يف املائيذذة األحيذذاء

 إشذذراك زيذذادة ذلذذك وسيقتضذذ  .األوسذذع

 التحلذذذذيالت يف املختصذذذذني املهنذذذذيني

 واالقتصذذذادية السياسذذذية واإلجذذذراءات

 .واجلنسانية

لتنميذة  وتنفيذ برنامج اجلنسان  وتشكيل  للوضع جردبعملية القيام يف 

د يإدارة مصا موظف لد  تعميم مراعاة املنظور اجلنسان  بشأن القدرات 

 األمساك وتربية األحياء املائية.
 

 2613منظمذذة األذذيذذة والاراعذة "مبذذادرة النمذذو األزرق" عذذام  أطلقذ   

 املبذادرة  هذذه  تنفيذذ  وجيذري  26 +ريذو   لنتذائج مذؤمتر  متابعة عملية  

 مسذاهمة  أنشذطة  مع 2 االسرتاتيج  اهلدف إطار يف هام عمل  مجال

 األمم جلنة تنفذ ذلك، ذرار وعلى .األخر  االسرتاتيجية األهداف م 

إقليمية  مبادرة اهلادو واحمليط آلسيا واالجتماعية االقتصادية املتحدة

 (.املائية األحياء) األزرق النمو بشأن
 

مذذع تعاونهذذا د األمسذذاك وتربيذذة األحيذذاء املائيذذة يإدارة مصذذاوايذذل  

-القضذايا االجتماعيذة  يف لذة  كّممخذربة  لذديها  اليت املنظمات الشريكة 

، مبا يف ذلك التعاونهذا  درجة ورفع  باإلدارةاالقتصادية ذات الصلة 

 .العمالةالعمل الالئق وبشأن على سبيل املاال مع منظمة العمل الدولية 
 

يادق  جلنة األمساك يف دورتهذا احلاديذة والذاالثني علذى اخلطذوط      

يف  د األمساك الصغرية احلجميضمان استدامة مصاالتوجيهية الطوعية ل

 لتكملذة مدونذة  الذيت وضذع     سياق األم  الغذائ  والقضاء علذى الفقذر  

د يصذا مل التوجيهيذة  جتمذع اخلطذوط  و الرشذيد.  الصذيد  بشذأن  السذلوك 

د األمسذذاك املسذذؤولة والتنميذذة يمصذذامعذذًا  األمسذذاك الصذذغرية احلجذذم

 ،يذازة احل ة مذ وح ،بذني مجلذة أمذور أخذر      ،وتعذا   ،االجتماعية

عمليات سالسل القيمة وو ،التنمية االجتماعية والعمالة والعمل الالئقو

وخمذاطر الكذواريف    ،املساواة بني اجلنسنيو ،احلصاد والتجارةما بعد 
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  .وتغري املناخ
 

مذ   د األمسذاك وتربيذة األحيذاء املائيذة مسذتو  عذال        يلد  إدارة مصا

 .الفقر يف املناطق الريفيةخفض  -3اهلدف االسرتاتيج   النشاط يف

 مصااايد إدارة إىل وجهااةامل: 3التوصااية 

 بشاأن  املائياة  األحيااء  وتربياة  األمساك

  الرشيد الصيد بشأن السلوك مدونةرصد 

 وتربيذة  األمساك مصايد إدارةعلى  غ ينب

  :أن املائية األحياء
 
 بطريقذذة األعضذذاء البلذذدان مذذعتطذذّور )أ( 

 ومقذذاييس مؤشذذرات جمموعذذة تشذذار ية

سذتويني  امل علذى التقارير وضع ل موضوعية

 احملذرز  التقذدم  ع الوطم  ودونالوطم 

 املدونة؛ تنفيذ يف
 
إيذدار مذ  إيذدارات      ل يف تدر  ) (

 وتربيذذة األمسذذاك مصذذايد حالذذة تقريذذر

  بذاتذه  قائمًا قسمًا يف العامل املائية األحياء

 املدونة؛ ع 
 
 مصذذايد جلنذذة علذذى ثانيذذة تقذذرت (  )

 املياانيذذذة قيذذذود إىل بذذذالنظر األمسذذذاك،

 إىل املدونذة  استبيان وترية متديد احلالية،

 منذذذ اعتمذذاد املدونذذة، ال زال    3-1

 ومقذذاييس مؤشذذرات جمموعذذة وضذع 

 التقذذذارير علذذذىوضذذذع ل وضذذذوعيةم

 الوطم عذ   املستويني الوطم ودون

 نشاطًا املدونة تنفيذ يف احملرز التقدم

 استعداد على يعتمدوذلك  ، مستمرًا

 .وجهودهذذذذا األعضذذذذاء البلذذذذدان

ه العمليذذة هذذذ يف لتقذذدمسيقتضذذ  او

وعامليذذة   إقليميذذة  فنيذذة  مشذذاورات

 .وعامليا إقليميًا ًافني ًاتدريبو
 

 مستقل قسم املدّونة ع در  سي 2–3

 حلالذة  القادمذة  اإليدارات يف بذاته

 األحيذذاء وتربيذذة األمسذذاك مصذذايد

 .يف العامل املائية
 

 جلنذذة علذذى األمانذذة سذذتقرت  3-3

 استبيان وترية تغيري األمساك مصايد

 تسنوا أربع إىل الرئيس  املدّونة
 

معلومذات تشذكل األسذاو لوضذع     املدّونذة  الردود علذى اسذتبيان   توفر 

هذذا هذو   . وهامذ  عنايذر    ل تنفيذ بشكل عام ودونة مؤشرات تنفيذ امل

 اسذتامرت إدارة مصايد األمساك وتربيذة األحيذاء املائيذة    يف أن  السبب

إىل  يهاسذع يف وسذتجابة  االيف إجياد سبل  فيلة بتحسني معدل  جهدًا

سبل لتحسني جودة ودقة املعلومات املقدمة، مبذا يف ذلذك مذ  خذالل     

 .الوطم واإلقليم ستويني ه على املالتدريب املوّج
 

عمل  ورشاتسلسلة د األمساك وتربية األحياء املائية يإدارة مصانظم  

 وتايلنذذد والصذذني ونيكذذاراذوا نذذام  يذذوفي ومصذذر شذذيل  يف ،وطنيذذة 

عذ  وضذع   على املسذتو  الذوطم    استبيانوتطوير ملراجعة والربازيل، 

 .الرشيد الصيد بشأن السلوك مدونةم   9 املادةيتعلق بالتقارير فيما 
 
 مصايد حلالة 2619عام إيدار يف املدّونة تنفيذ بشأن قسم خاص أدر  

 .املائية يف العامل األحياء وتربية األمساك
 

 ةاحلاليذ سذنتني  وتذرية ال حلفذاظ علذى   ااختارت جلنة مصايد األمساك 

نرتنذذ  إلعذرب شذبكة ا  التقذارير  رفذع  علذى أسذاو أن    التقذارير  وضذع ل

يف سذتمر  تمنظمذة األذذيذة والاراعذة س   وأن االسذتجابة  وترية   حّسيس

 ،يف ذلذك أ رب، مبذا  املدّونة بفعالية البلدان النامية على تنفيذ مساعدة 

  ما هو مطلو ، جتميع الردود على االستبيان؛

يف إطذار  نشذاط أساسذ    مشمول  دّونة ريد تنفيذ امل

 تذذوفري وحتسذذني زيذذادة :2اهلذذدف االسذذرتاتيج  

 األمسذذاك ومصذذايد الاراعذذة مذذ  واخلذذدمات املنذذافع

 ،3، النتيجذذذذة مسذذذذتدامة بطريقذذذذة والغابذذذذات

  .3-3واملخر  
 

 ملصايد اإلقليمية األجهاة استبيانات ًاجذريروجع   

ووزعذ    احلكوميذة  ذري الدولية واملنظمات األمساك

 القذائم  النظذام  طريق ع  إلكرتون    نسق   يف مرة ألول

 اهليئات اإلقليمية تقديمجنا   وثب  . اإلنرتن  على

 احلكوميذة  ذذري    الدوليذة  واملنظمذات    األمساك ملصايد

 معذدل  ارتفذع  فقذد   -   اإلنرتنذ   شذبكة  على تقارير

  املائذذذة يف 125و املائذذذة يف 06 بنسذذذبةاالسذذذتجابة 

 .التوال  على
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 اجلهود توجيه عادةوذلك إل سنوات أربع

 .االستجابة معدالت زيادة حنو

 أ اذذر عمليذذة املنظمذذة ستضذذع 3-9

 خذذالل مذذ  تقذذاريرال وضذذعلفعاليذذة 

 ذلذذك يف مبذذا لكرتونيذذة،اإلوسذذائل ال

يئذذذات اهل ضذذذعهات الذذذيت التقذذذارير

 واملنظمذات  األمساك صايدمل اإلقليمية

مذع وضذع    بالتضافر احلكومية، ذري

 إدارة لتحسذذذذني بيانذذذذات قاعذذذذدة

 التقذذدم  وريذذد قدمذذةامُل املعلومذذات

 املدّونذة  مكّونذات  خمتلفيف  احملرز

 .الوق  مرور مع

 

أطلق ستبيان على شبكة اإلنرتن  ا للمنظمة الس  الرمسية باللغاتأعّد 

وُسذجل  زيذادة    .نتائج ناجحةوحقق  2613/ تشري  األول  يف أ توبر

 . وزاد رفع التقاريريف املائة 21نظمة بنسبة املأعضاء  استجابةيف معدل 

د األمسذاك  اهليئذات اإلقليميذة ملصذاي   مذ    معدل الذردود  اإلنرتن  عرب

 علذذى املائذذة يف 125و املائذذة يف 06 واملنظمذذات ذذذري احلكوميذذة بنسذذبة

 .التوال 
 

 .اإلنرتنذ   شذبكة  علذى  القذائم  النظذام  عذرب  إطالقه قبل االستبيان نّقح

مذ  خذالل    معينذة،  أسذئلة  علذى  الواردة التعليقات باالعتبار خذؤوست

 الاانيذة  الذدورة انعقذاد   يف اإليذدار املقبذل قبذل    املقّدمذة،  االستبيانات

 علذى جيذري حاليذًا   و .2610األمساك يف عذام   مصايد للجنة والاالثني

 9 ةاملذاد بشذأن  وضذع اسذتبيانات حمذددة    اإلنرتن   ذاتها على املنصة

املعنية اللجنة الفرعية على على التوال  عرض لت، دّونةم  امل 11 املادةو

 .للجنة الفرعية املعنية بالتجارةاألحياء املائية وابرتبية 
 

عدد م  نّفذ وضع  أدوات حمددة لتحليل احتياجات البلدان النامية و

ورشذات  و يذة دورات التدريبالشيوعًا  هاأنشطة تنمية القدرات  ان أ ار

 تسا  املعارف وتطذوير  ال ةالوطنيالفرعية و ةاإلقليميو ةاإلقليميعمل ال

  .ختلف جوانب إدارة مصايد األمساكمباملتعلقة املهارات التقنية 
 
 

 مصااايد إدارة إىل وجهااةامل: 2 لتوصاايةا

 بشاأن  املائياة  األحيااء  وتربياة  األمساك

 ووسائل اسرتاتيجيات مراجعة 9-1

لذدعوة  واعذ  املدّونذة    املعلومات نشر

 لجنذة مصذايد األمسذاك   الدورة الاالثني لوفقا للتوجيهات الصادرة ع  

، بوضو  والصكوك ذات الصلة بهااملدونة نسيق وتفهرسة بفيما يتعلق 

 لصدور العشري  السنوية املؤدية إىل الذ ر  الفرتة يف

سذذتعط  إدارة مصذذايد   الفذذرتة الالحقذذة، و املدونذذة
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 مدّوناة  لنشار  عاجلاة  اسرتاتيجية وضع

 السلوك بشأن الصيد الرشيد
 

 وتربيذذة األمسذذاك مصذذايد إلدارة ينبغذذ 

 جلنة دورة ذايته موعد يف املائية، األحياء

 ،2619 عذام  ُتعقذد  الذيت  األمساك مصايد

 :أن
 

 املدّونذذذة لنشذذذر اسذذذرتاتيجية )أ( تضذذذع

 التالية؛ الس  للسنوات
 
ات ابتكار رتويجل اسرتاتيجيات تضع(  )

ماذل   مذ   ،املصذلحة  أيذحا   اتوإجناز

 األمسذذاك بصذذيد املشذذتغلني جمموعذذات

 البلذذدانو ذذاالت و األمسذذاك ومسذذتارع 

يف بهذذا تنويذذه وتشذذجيعها وال ،األعضذذاء

 .نةاملدّو لتنفيذ لرتويجا

 اإللكرتونذ   املوقذع  ذلك يف مبا ،هلا

علذذى  املدّونذذةيذذفحات و للمنظمذذة

 اإلعذذالم وسذذائطو ذذذلك  ،اإلنرتنذذ 

 نشر اسرتاتيجية ووضع االجتماعية،

 .جديدة
 

 جديذذدة اسذذرتاتيجيات تنفيذذذ 9-2

 .الدعوةو للنشر
 

 ملسذاعدة  جديدة هجُن استخدام 9-3

 بذذني تغذذيري إحذذدايف علذذى البلذذدان

 .أيحا  املصلحة

 وتربيذة  األمسذاك  مصذايد  إدارةالصفحات املوجودة على موقذع    حنّق

 .باملدونةعلى اإلنرتن  املتعلقة  املائية األحياء
 

 طذرق دّونذة ب تنفيذذ امل تدعم إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 

.  مذا  وامليدانيذة ، مبا يف ذلك م  خالل أنشطة الربامج العادية متنوعة

بأنشطة موجهة لدعم تنفيذ املدونذة، مبذا يف   تقوم اإلدارة بشكل منتظم 

باإلضذافة إىل  عمل إقليمية ووطنية لتعميق تنفيذ املدونذة،  ورشات ذلك 

خطذوط توجيهيذة فنيذة    وضذع  لالذي تقذوم بذه اإلدارة   توايل املعمل ال

 وترمجة بعذض اخلطذوط التوجيهيذة واملسذاعدة يف وضذع خطذط عمذل       

هذا يف  املتصلة ب صكوكالوع  املدونة  ًاعروض قدم  اإلدارة ما  .طنيةو

 / طنيذة و  يانذات مناسبات عدة، مبا يف ذلك يف ندوات دولية تنظمها 

 .لقطااايف اليت يقودها أيحا  املصلحة تشمل تلك دولية،  / إقليمية
 

رئيسذية  إقامذة فعاليذات   مدّونة بللالعشري  سيحتفل بالذ ر  السنوية 

بتعذاون وثيذق مذع     (مذيالن الذي سذيقام يف   2615)مال معرض ا سبو 

 .االتصاالت مكتب

إلعذادة  أهمية قصو   املائية األحياء وتربيةاألمساك 

 .والدعوةالنظر يف اسرتاتيجيات النشر 

وجهااة إىل إدارة مصااايد امل: 5التوصااية 

األمساك وتربياة األحيااء املائياة بشاأن     

الساالوك  نااةدّوملنسااخة مبسااطة إصاادار 

  بشأن الصيد الرشيد
 

دارة مصذذايد األمسذذاك وتربيذذة   إل ينبغذذ 

 ملدونةم  انسخة صدر أن تاألحياء املائية 

 مسذذذتخدم " متلذذذك" حتقيذذذق 5-1

خفذض  ( 1) خذالل  م  ،هلا املدّونة

املدونذذذة  علذذذى التقليذذذدي الرت يذذذا

 منظمذذةمذذ  وثذذائق  وثيقذذة"بويذذفها 

 علذذى والتشذذديد" األذذيذذة والاراعذذة

  التاام وعلى دول  حكوم  اتفاقأنها 

اليت تقدمها إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية  لمشاألالرسالة 

أهمية دور والتاام مجيع أيحا  املصلحة يف ه  نة عند الرتويج للمدّو

د األمساك وتربية األحيذاء املائيذة بغيذة    يمصاالرشيد ملمارسات تنفيذ ال

 .ألمساك واملنتجات السمكيةم  اتأمني إمدادات مستدامة طويلة األجل 
 

دّونذة  تنفيذ املمنافع عروض ع  مبتكرة ومبسطة هج ستخدام ُناُقّدم  ب

 :هامنيف حمافل والصكوك ذات الصلة 

إدارة مصايد األمساك وتربيذة األحيذاء املائيذة    تدرك 

 بطريقذذةأهميذذة نشذذر مبذذادو املدونذذة  اإلدراك متذذام

، امجيعذ أيحا  املصذلحة  يفهمها جذابة وواضحة 

وُتقبذل   ًااملدونة على نطاق أوسع  اريقيمة قّدر ُت   

 .أمجع على املستويات وتنفذ
 

صذغرية  الالتوجيهيذة للمصذايد   خلطوط ااعتماد يوفر 
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نكليايذة بسذيطة،   إ، مكتوبة بلغة مبسطة

لتكييذذف املدونذذة يعتمذذد  لتكذذون منوذجذذًا

 مذا تنبغذ    حسب السذياقات الوطنيذة،   

ترمجتهذا إىل لغذات منطوقذة علذى     رعاية 

الذذوطم، واسذذتخدامها الحقذذًا  سذذتو  امل

وع  باملدونة وتنفيذها على ثارة الإل ًاأساس

ولذذدعم تنفيذذذ  .احملليذذة مسذذتو  املنطقذذة

، ةالوطنيذ سذتويات  املدونة بنجا  على امل

 تقدير أوسع نطاقذاً يكون هناك نبغ  أن ي

 بادئهذذا.مل أفضذذلملدونذذة وفهذذم  قيمذذة ال

هنذذاك ضذذرورة ولتحقيذذق هذذذه النتيجذذة، 

نة والغايذة منهذا   وثيقة تصف جوهر املدّول

اللغذة  اجتنذا   مذع   -وأهدافها وموادهذا  

 الفنيذذذذة أو القانونيذذذذة أوااليذذذذطالحية 

ويف الوقذ    -التشريعية أو البريوقراطيذة  

بإدرا  أمالذة   يف السياقنة املدّوتضع ذاته 

ذذري  صذايد  املممارسات وإدارة ع  وطنية 

/ ةسذذذتداماملوذذذذري ة رشذذذيدال/ةرشذذذيدال

 .ةستدامامل

 

 حمفذاات  اقذرتا  ( 2) ؛هذا ب البلدان

ميك  أن  اليت الكاريةنافع امل وتبيان

  التوجيهات وتكييف تنفيذتتأتى ع  

 .املدّونة مع الصادرة
 

 املبّسذذذطة النسذذذخة مراجعذذذة 5-2

 2661 عذذذذامالصذذذذادرة  نذذذذةللمدّو

 .األمر لام إذا تعديلها/وحتدياها

 
  ديصذذان مبواملعنيذذأيذذحا  املصذذلحة نظمهذذا ينذذدوات دوليذذة 

 األمساك ويناعة تربية األحياء املائية؛

 مبادرات هيئات مصايد األمساك اإلقليمية؛ 

  يف االجتماعذات الذيت    حكومية دوليذة، مبذا يف ذلذك   منتديات

 تنظمها األمم املتحدة؛

  مصايد األمساك؛ مة وع  حدورات جامعية 

    حلقات دراسية دولية ينظمها أعضاء منظمة األذذيذة والاراعذة

 .ومنظمات اجملتمع املدن 
 
للذدورة الاانيذة    ًاإعذداد  املبسذطة  نذة ملدّوانسذخة  لمراجعذة  تجري س

ومذذ  والذذاالثني إلدارة مصذذايد األمسذذاك وتربيذذة األحيذذاء املائيذذة.  

طذوط التوجيهيذة   اخلمذ   عناير لة الصيغة املعّدتشمل املتوخى أن 

تناول ت مذا سذ  دونذة.  تنفيذذ امل بشذأن  يت يدرت الالتقنية املختلفة 

التوجيهية طوط واالسرتاتيجيات واخل الدولية العملاملراجعة خطط 

 رهنذاً و .روابط فيمذا بينهذا  الذ  بنيتذ ودّونة لية املعتمدة يف إطار املالدو

 .لوثيقةمكمل لفيلم قصري أيضًا قد ُينتج بتوفر األموال، 

 دونذة املتحسني تفسذري  لجديدة  ًافريمؤخرًا احلجم 

  .احلجم ةصغريالاألمساك سياق مصايد يف 

وجهااة إىل إدارة مصااايد امل: 6التوصااية 

األمساك وتربياة األحيااء املائياة بشاأن     

 ،حتديد فئات يذكوك املدّونذة   0-1

التوجيهيذة،  طذوط  والتمييا بذني اخل 

دخالت مبذ عادة األمانة تضعها اليت 

دّونذة  يف إطذار امل اليت وضع  واعتمدت صكوك الفئات بوضو   تدحّد

 إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائيةيف الصفحات املنقحة ملوقع 

 األمسذاك  مصذايد  تقرير حالذة يف  ويف الفصل ع  املدونة اإلنرتن على 

ملتامذة  إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائيذة  

فهرسذذة الصذذكوك تصذذنيف وبتحسذذني التاامذذًا تامذذًا 

وجعلذها  واملنتجذات الذيت وضذع  يف إطذار املّدونذة      
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سجل درجة 

إجراءات 

 2اإلدارة

السالوك  إنشاء نظام إلعداد نواتج ملدونة 

 ذات صلة وفّعالة بشأن الصيد الرشيد 
 

دورة جلنة مصايد األمساك حبلول انعقاد 

ينبغذذذ  إلدارة مصذذذايد  ،2619يف عذذذام 

 :أناألمساك وتربية األحياء املائية 
 

 املختلفذة )أ( حتدد فئات يذكوك املدونذة   

)اخلطوط التوجيهية الفنية وخطط العمذل  

الدوليذذة واالتفاقذذات واالسذذرتاتيجيات،   

وذريهذذا(، مذذع إيذذالء اعتبذذار إلجذذراءات  

 ؛فئة ة ومصادقة  لمراجعوإعداد 
 

) ( تضع معايري واضحة وشفافة لتقذدير  

مد  احلاجة إىل خطذوط توجيهيذة فنيذة    

جديدة وتقدمها إىل جلنة مصايد األمساك 

 قرارها؛إل
 

ن يف واملشذذذذار مياذذذذل ) ( تكفذذذذل أن 

املشذذاورات الفنيذذة تنذذوا عضذذوية املنظمذذة 

مبا  ،جماالت اخلربة الضروريةو وأقاليمها

 وتهذذدف إىل ،اإلنسذذانيةيف ذلذذك األبعذذاد 

 حتقيق توازن بني اجلنسني.

صذذكوك المشذذاورات اخلذذرباء، ومذذ  

دولية )مال خطذط العمذل الدوليذة    ال

تفاقذذذذذات، السذذذذذرتاتيجيات واالاو

دوليذة( الذيت   التوجيهية الطوط اخلو

بشكل منفصل عليها تفاوض جيري ال

 يف احملافل الدولية.
 

وضع معايري لتقييم احلاجة إىل  0-2

خطذذوط توجيهيذذة فنيذذة جديذذدة أو  

 حمّدثة.

طذوط  متييذا اخل جر   ما . 2619لعام  العامل يف املائية األحياء وتربية

طذوط  اخلعذ    الدولية اليت مت التفاوض بشذأنها واعتمادهذا  التوجيهية 

تذاري(( بشذأن الصذيد    حتى هذذا ال ، 22 هاالتوجيهية التقنية )جمموع

 إدارة مصذايد األمسذاك وتربيذة األحيذاء املائيذة     الرشيد الذيت وضذعتها   

 دّونة.تنفيذ املعلى ملساعدة أيحا  املصلحة 
 

مراجعذة  يد األمساك، سيتم تعيني أولويات وفقا لتوجيهات جلنة مصا

 .جديدةخطوط توجيهية التوجيهية التقنية احلالية وإنتا  اخلطوط 
 
 وتربية األحياء املائيةيف إدارة مصايد األمساك الفروا ذات الصلة تقوم 

بشذأن  التوجيهيذة التقنيذة   خلطوط احلاجة إىل تطوير أو تنقيح ابتقييم 

 .املختلفة ملدّونةاجوانب 

 .أليحا  املصلحةبيسر متاحة 
 

صغرية الوضع  اخلطوط التوجيهية ملصايد األمساك 

/  اليت أقرتها جلنة مصايد األمساك يف يونيواحلجم 

م  خالل عملية تشار ية على مد   2619حايران 

سنوات، وه  أداة جديدة هامة لتوجيذه   3أ ار م  

يف إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائيذة  عمل 

 .مصايد األمساك الصغرية احلجمبشأن املستقبل 

وجهااة إىل إدارة مصااايد امل: 7التوصااية 

األمساك وتربياة األحيااء املائياة بشاأن     

بذذإدارة املذذدير العذذام   جيذذري  2-1

املسذذاعد يف إدارة مصذذايد األمسذذاك   

علذى مسذتو    جماالت تعبئة املذوارد  "مبادرة النمو األزرق" ه  إحد  

مبذادرة النمذو   تجلذى " تويف هذذا الشذأن   ت  تيبذات  قذد أعذدّ  واملنظمة. 

مذ   عمليذة شذاملة لقيذادة ائذتالف     بنظمة املباشرت 

و االت مرفق البيئة العامليذة لتنفيذذ مشذروا تعايذا     
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سجل درجة 

إجراءات 

 2اإلدارة

 نهج تعبئة املوارد
 

ينبغ  أن توايذل إدارة مصذايد األمسذاك    

وتربيذذذة األحيذذذاء املائيذذذة اتبذذذاا نهذذذج  

تعبئة املذوارد مذ    لاسرتاتيج  وبرناجم  

مكّرسذة هلذذا الغذرض تذدير     خالل وحدة 

الربنامج الشذامل وحتظذى باقذة الشذر اء     

التقليديني واجلدد يف جمال املوارد وتكون 

 مرئية بالنسبة هلم.
 

مصذذايد األمسذذاك وتربيذذة   وينبغذذ  إلدارة

، يف اسذرتاتيجيتها لتعبئذة   األحياء املائية

املوارد، أن تعطذ  أولويذة وتبذذل جهذدًا     

 :لذحمددًا لتعبئة موارد 
 

 )أ( تنميذذة تربيذذة األحيذذاء املائيذذة علذذى  

 حنو مستدام؛
 

هات ااجتقدرات ريد حالة و) ( تطوير 

تربيذة  هذات  ااجتمصايد األمساك وحالة و

 األحياء املائية؛
 

 .) ( مصايد األمساك الداخلية

وثيق وتربية األحياء املائية، وبتعاون 

مذذع إدارة التعذذاون الذذتقم ومكتذذب  

االسذذذذرتاتيجّية والتخطذذذذيط وإدارة  

. املوارد، إعداد خطة لتعبئذة املذوارد  

األولوية للتنميذة املسذتدامة   وستعطى 

قذدرات  لرتبية األحياء املائية، وبناء 

مصذايد  ووجهذات  لعمل على حالذة  ا

/ تربيذذة األحيذذاء املائيذذة   األمسذذاك

 ما على ومصايد األمساك الداخلية، 

يف إطار أخر  جماالت ذات أولوية 

مصذذايد األمسذذاك وتربيذذة األحيذذاء   

ضمان األم  الغذائ  سياق املائية يف 

 والقضاء على الفقر.
 
 

إدارة التعذاون الذتقم و  اليت ترو  هلذا إدارة  نظمة امليف أعمال  "األزرق

مع اجلهات املنظمة على مستو  مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 

مصذذايد ووجهذذات حالذذة وجيذذري إبذذراز . منظمذذةلل الرئيسذذيةاملاحنذذة 

 .الداخليةاألمساك ومصايد  / تربية األحياء املائية األمساك

ذي سذيمول مبوجذب   مصايد األمسذاك السذاحلية الذ   

رفذع  سيكون ، والدورة السادسة ملرفق البيئة العاملية

 عنصذراً  الرشذيد  الصذيد  بشذأن  السلوك مدونةدرجة 

 .هذا املشروايف  رئيسيًا
 

للنهذوض   العامليذة  الشذرا ة برنامج كون يسوباملال، 

للجنة الفرعية ااعتمدته ي ذال ،برتبية األحياء املائية

التابعة للجنة مصايد املختصة برتبية األحياء املائية 

يف دورتها احلاديذة والذاالثني رايذة تعبئذة     األمساك 

 لرتبية األحياء املائية. لتنمية املستدامة املوارد ل

مصااايد  وجهااة إىل إدارةامل: 8التوصااية 

األمساك وتربية األحيااء املائياة وإدارة   

أ ذرب وتعايذا   مشار ة املشار ة  2-1

مرفذذق البيئذذة العامليذذة التفاعذذل مذذع 

 وعازت عالقتها مع املائية األحياء وتربية األمساك مصايد إدارة  وسّع

الشر اء الدوليني بغية وضع بذرامج مشذرت ة   مع و إدارة التعاون التقم

أثارت املصادقة علذى اخلطذوط التوجيهيذة الدوليذة     

وتذدابري  صذغرية احلجذم   الالستدامة مصايد األمساك 
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إجراءات 

 2اإلدارة

يف إطااار دعوة التعاااون الااتقأ بشااأن الاا

السلوك  املساعدة اإلمنائية لتنفيذ مدونة

 بشأن الصيد الرشيد
 

إدارة مصايد األمساك وتربيذة  على ينبغ  

األحياء املائية وإدارة التعاون التقم، مبا 

مر ا االسذتامار ووحذدة االتصذال    يف ذلك 

التمويذذل، االخنذذراط مبايذذد مذذ  املعنيذذة ب

الفعالية مع الشر اء الرئيسذيني يف جمذال   

املؤسسذذات املاليذذة   ماذذل  املذذوارد، مذذ   

يف  م ذل مذنه   الدولية، للتأثري على برامج

قطذذاا مصذذايد األمسذذاك وتربيذذة األحيذذاء  

 رتويج تنفيذ املدونة.لاملائية 

 

والبنك الدول  )الشرا ة العاملية مذ   

مذذ    امذذأجذذل احمليطذذات( وذريه 

و االت التنمية واملنظمات احلكومية 

الدوليذذة واملؤسسذذات املاليذذة الدوليذذة 

العاملذذة يف جمذذال مصذذايد األمسذذاك 

وتربيذذة األحيذذاء املائيذذة واجملذذاالت 

 سيشمل هذا االخنراطو ذات الصلة.

ة واقذذرتا  مبذذادرات  املدّونذذرويج تذذ

 حمددة.

 .املدّونةتعايا تنفيذ ل
 
توايل  " إدارة عالقة مع الابائ " عمل ويج "مبادرة النمو األزرق" لرت

مذع  وإدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائيذة  إدارة التعاون التقم 

ومصذرف  البنك الدول  ومرفق البيئة العاملية ومصرف التنمية األفريقذ   

برنامج و منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديو التنمية اآلسيوي

ضمان االتسذاق  لآخري  و الصندوق العامل  للطبيعةو للبيئة األمم املتحدة

 .حياء املائيةاألمصايد األمساك وتربية تنمية ومتويل يف 

 دولذذذذذذذذة املينذذذذذذذذاء وأداء دولذذذذذذذذة العلذذذذذذذذم 

 للنهذوض برتبيذة األحيذاء املائيذة     العاملية  الشرا ةو

مذ  املنظمذات   بتقديم الدعم والتعذاون   ًا برياهتمامًا 

 ،مال منظمة العمل الدولية واإلنرتبذول م  الدولية، 

التجمع الدول  لدعم العاملني واجملتمع املدن  )مال 

 "مخسذذون يف عشذذرة"ومبذذادرة  د األمسذذاكييف مصذذا

يف املائة م  مصذايد األمسذاك    56تنمية  )تهدف إىل

 األبذد" و"أمسذاك إىل   ،سذنوات(  16يف العامل خالل 

(Fish Forever)،  للصذذيادي  العذذامل  واملنتذذد 

 .(األمساك ييد يف والعاملني

: املوجهااة إىل إدارة مصااايد 9لتوصااية ا

األمساك وتربياة األحيااء املائياة بشاأن     

 القاادرات البشاارية داداال إدارة نميااة ت

 مصايد األمساك وتربية األحياء املائية
 

دارة مصايد األمساك وتربيذة  على إينبغ  

األحياء املائية أن تضع وتنفذ خطة عمذل  

 وتنفيذذ وتنسذيق وريذد   لتحسني ختطذيط  

القدرات البشذرية يف قطذاا مصذايد    نمية ت

إعداد خطة عمذل علذى النحذو     9-1

 التال :
 
إجذذراء تقيذذيم للحاجذذة إىل بنذذاء    -

قدرات املوظفني، وحتديد األهذداف  

 لذلك؛وتدريب املوظفني تبعًا 
 

جراء جرد واسذتعراض ملنتجذات   إ -

املنظمة وأدواتها وممارساتها القائمذة  

 لتنمية القدرات البشرية؛

، أطلق  منظمذة األذذيذة والاراعذة عمليذة شذاملة      2612عام  ( منذ1(

 "اإلطذذار االسذذرتاتيج لذذدعم عذذادة حتديذذد مذذايج املهذذارات الالزمذذة إل

إدارة مصذايد  و ان اهلدف تعايذا املهذارات الفنيذة ملذوظف       امُلراجع".

وسيع مايج املهارات ولك  م  خالل ت، األمساك وتربية األحياء املائية

 عذدة ألهداف االسرتاتيجية الشذاملة لقطاعذات   لضمان الدعم املناسب ل

برنامج  و 2612- 2619للفرتة لتخطيط وتنفيذ اخلطة املتوسطة األجل 

هذذذه العمليذذة قذذد زّودت و.  2615-2619للفذذرتة العمذذل واملياانيذذة 

تح إجذراء  مل تها مايج املهارات، لكنبشأن معلومات ذات يلة ومفيدة 

، ذذري  الحتياجات تنمية القدرات على النحو املتفذق عليذه  تقييم  امل 

 ًاجديذد  ًاتر يا إطالق "مبادرة النمو األزرق"ستتبع ي

توازن بذني منذو   ضمان القدرات البشرية لعلى تنمية 

اإلنتا  والتنمية االجتماعية واإلدارة املستدامة للموارد 

مبذا يف ذلذك   جتريبية دعم بلدان وُت .الطبيعية املائية

سيوسذذع نطذذاق و .البشذذريةالقذذدرات مكذذون تنميذذة 

 .بلدان ومناطق أخر تنتفع منها التجار  الناجحة ل

4 
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 إجراءات

 حيث من املتخذة اإلجراءات( تغيريات) أثر

 اإلجراءات أو/و السياسات أو/و الربامج

سجل درجة 

إجراءات 

 2اإلدارة

وينبغذ    األمساك وتربية األحيذاء املائيذة.  

 :أن خلطةعلى ا
 

 نميةتلاإلطار االسرتاتيج  ذ ")أ( تهتدي ب

 "األمساكالقدرات البشرية يف قطاا مصايد 

اسذذرتاتيجية بذذذ "، و2665الصذذادر عذذام 

 "القذدرات نمية تلمنظمة األذذية والاراعة 

قصذذا النجذذا  ب، و2662الصذذادرة عذذام 

 املوجودة وموارد الدعم والتعلم الداخلية؛
 

) ( تعهذذد إىل جهذذة التنسذذيق املعنيذذة    

يف إدارة مصايد األمسذاك  بتطوير القدرات 

قيذذادة سذذؤولية مب وتربيذذة األحيذذاء املائيذذة

عملية إعداد خطة العمل وتنفيذها داخذل  

 اإلدارة؛
 

تذذدريب مذذوظف   ل) ( تذذوفر خمصصذذات 

إدارة مصذذايد األمسذذاك وتربيذذة األحيذذاء   

املائية على إدما  األبعاد الاالثذة لتطذوير   

القذذدرات البشذذرية يف أنشذذطتهم املتعلقذذة  

 ؛القدراتهذه بتطوير 
 

)د( تسذذتفيد اسذذتفادة  املذذة مذذ  امليذذاة   

إدارة و موظفذذالذذيت يتحلذذى بهذذا  النسذذبية

 
إجراء جذرد وحتليذل للمؤسسذات     -

اإلقليميذذة املعنيذذة بتنميذذة القذذدرات  

مذذ  يقذذوم مبذذاذا و يذذف  – البشذرية 

نبغذ   يومتى وأي ، والاغرات الذيت  

وإعذذذذادة النظذذذذر يف    معاجلتهذذذذا. 

االسذذذرتاتيجيات القائمذذذة لتنميذذذة   

القدرات البشرية ومراجعتها إذا لذام  

 ؛األمر
 
التخطيط لوضع خطوط توجيهيذة   -

ومعايري وضوابط جودة ومقاييس أثذر  

 ت تنمية القذدرات البشذرية.  لتدخال

وضع خطوط توجيهية ومعذايري   9-2

 أثذذذروضذذذوابط جذذذودة ومقذذذاييس   

 لتدخالت تنمية القدرات البشرية.

 

 

مدونذة السذلوك   معلومات ع  مايج املهارات املطلوبة لدعم وفّرت أنها 

 .امُلراجع"طار االسرتاتيج  ضم  "اإلالرشيد بشأن الصيد 
 

لتغذيذذة عمليذذات املنظمذذة   وتسذذتخدمهذذذه املعلومذذات كمل سذذتست (2(

 أثذر  ومقاييس جودة وضوابطمعايري وتوجيهية خطوط لوضع  يةاملستقبل

 .البشرية القدرات تنمية لتدخالت
 

موارد إدارة مصذايد األمسذاك وتربيذة     ةإضافي( استخدم  تدخالت 3(

وتعايذا  املذوظفني   م  عددتدريب غاية ملوظفني لطوير التاألحياء املائية 

 وجيري تنسيق وثيق مع مؤسسات شريكة .التقنية والتشغيلية تهمخرب

 يف اجملال االقتصادي،التعاون التنمية و األمساك العامل ، منظمة)مر ا 

 تنمية القدرات البشرية. لاعمأالبنك الدول ( لتنسيق 
 
 الربامج دعم وآليةمشاريع خمتلفة )مال برنامج "نانس "، استهدف   -

( برامج التعاون التقم والصندوق السابع، و ،يف املنظمة الشر اء املتعددة

يف جمذال تنميذة القذدرات البشذرية ملعاجلذة       تذدخالت ل ًاحمذدد  ًاتدريب

 ثغرات واحتياجات على املستويات الوطم واإلقليم  والعامل ؛
 
اإلطذذذار يف املعذذذايري املؤسسذذذية لريذذذد وتقيذذذيم اآلثذذذار تسذذتخدم  س -

القذذدرات منظمذة لريذذد أثذر تذدخالت تنميذة     لاالسذرتاتيج  اجلديذد ل  

 ؛عنها تقارير ووضع البشرية
 

 جيري تشاور وثيق مذع مؤسسذات أخذر  )مر ذا األمسذاك العذامل        -

 املنظماتو والبنك الدول  والتعاون يف اجملال االقتصادي منظمة التنميةو

  أعمال تنمية القدرات البشرية.تنسيق ل( ذري احلكومية



PC 116/9 14 

 

 

 اختاذ عدم أسباب ذلك يف مبا املتخذة، اإلجراءات على التعليقات اإلجراء املتفق عليه التقييم توصية

 إجراءات

 حيث من املتخذة اإلجراءات( تغيريات) أثر

 اإلجراءات أو/و السياسات أو/و الربامج

سجل درجة 

إجراءات 

 2اإلدارة

مصذذايد األمسذذاك وتربيذذة األحيذذاء املائيذذة 

نظمذات  املجهود خرباء فنيني مع تيسري  

 خر  املتعلقة بتطوير القدرات البشذرية األ

 ؛والدخول يف شرا ات معها
 

)هذ( تر ا على تذدريب املذدربني وتطذوير    

القذذدرة الوطنيذذة واإلقليميذذة علذذى القيذذام   

كذ   متو ات البشذرية. تطوير القذدر  العمأب

إقامة شبكات إقليمية م  خرباء ومنظمات 

للمساعدة على تنفيذ عملية تطوير القدرات 

دون اإلقليمذ  و املسذتويات  البشرية علذى  

 اإلقليم  والوطم؛
 
خطوط توجيهية وضع لوفر ترتيبات ت )و(

حمددة لتطوير القدرات البشرية يف جمال 

نهذذذج النظذذذام اإليكولذذذوج  يف مصذذذايد  

األمسذذاك ونهذذج النظذذام اإليكولذذوج  يف   

ألبعذاد الاالثذة،   يف اتربية األحياء املائيذة  

أي مذذا يتجذذاوز تذذوفري األدوات وأنشذذطة  

 التدريب؛
 

)ز( أن تكفل وضع معايري لتطوير القدرات 

تلذذك املعذذايري وفذذرض البشذذرية واسذذتيفاء 

راقبة جودة تدخالت تطوير معلى ضوابط 
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سجل درجة 

إجراءات 

 2اإلدارة

 القدرات البشرية؛
 
وضذذع مؤشذذرات أو وسذذائل أخذذر     ( )

 البشرية. القدرات لقياو أثر تطوير

: املوجهاة إىل إدارة مصاايد   01التوصية 

األمساك وتربياة األحيااء املائياة بشاأن     

تطوير القدرات البشرية من أجل تنفياذ  

يف لصايد الرشايد   االسلوك بشاأن  مدونة 

 البلدان األعضاء
 

دارة مصايد األمساك وتربيذة  على إينبغ  

األحياء املائية أن تدعم البلذدان األعضذاء   

/  األمسذذاكاإلقليميذذة ملصذذايد يئذذات واهل

ملنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك ا

يف تطوير القدرة على تنفيذذ املدونذة علذى    

على الفردي والتنظيم  و يني ل م  املستو

 مستو  البيئة التمكينية بواسطة ما يل :
 

)أ( تقذذديم مسذذاعدة يف تقذذدير اإلجذذراءات 

تها التحسني قذدر  هاأن تتخذنبغ  اليت ي

 األبعاد الاالثة؛يف 
 

القدرات البشرية  جاء نمية ) ( تعايا ت

ال يتجذذاأ مذذ  اخلطذذط واالسذذرتاتيجيات  

يئات اهلتعايا الشرا ات مع  10-1

املنظمات  / اإلقليمية ملصايد األمساك

 اإلقليميذذة إلدارة مصذذايد األمسذذذاك  

املنظمات ذري مع وو االت أخر ، و

احلكوميذذذة واجلامعذذذات ووحذذذدات 

األخذذر  األذذيذذة والاراعذذة منظمذذة 

املعنيذذة بتنميذذة القذذدرات البشذذرية   

لتعايا تنمية القدرات البشرية دعمذًا  

 .لتنفيذذذذذذ املدونذذذذذة ويذذذذذكو ها  

أطذر  "تعايا اجلهود يف وضع  16-2

 دمذذجبهذذدف  "القطريذذةالربجمذذة 

مكونات تنمية القدرات البشرية اليت 

مشذذاريع  فظاحمذذتذذدعم أولويذذات و 

مصذذايد األمسذذاك وتربيذذة األحيذذاء   

 يف هذه األطر. املائية

 

 

ملدة تايد ع  عقذد  ساهم  إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 

 تنميذة  مر ذا مهذا  د األمسذاك نظّ يمصذا  مذة  وحيف دورة تدريبية بشذأن  

وتقدم إدارة مصايد األمساك وتربية  .فاذينينغني جلامعة التابع االبتكار

رت يذا خذاص علذى نهذج إدارة     ع  املدّونة بحماضرات األحياء املائية 

وتنفيذ يكوك  تعددة التخصصات، واإلدارة املشرت ةاملمصايد األمساك 

 .اكد األمسيصااإلقليمية مليئات اهلد األمساك الدولية ودور يإدارة مصا
 

يضا جامعذات  دارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية أ ما دعم  إ

تطوير قذدراتها لتذوفري تذدريب يف جمذال مصذايد األمسذاك       ليف أفريقيا 

تذوفري فذرص   والسذمكية  املذوارد   خمذاون د األمساك وتقييم يمصاإدارة و

 .دعم التدريبللتدريب مدربني وتوفري مناهج دراسية ومواد 
 

بذرامج تدريبيذة يف    املائيذة  األحياء وتربية األمساك مصايد إدارةنظم  

د األمسذاك وفقذا   يالسمكية واإلدارة املستدامة ملصذا املوارد  خماونتقييم 

نهذج النظذام اإليكولذوج  يف مصذايد     يف وعملذ   ال اتنفيذذه يف ومدّونة لل

 واهليئذة  األمسذاك  ملصذايد  اإلقليمية اهليئة يفلبلدان األعضاء ل األمساك

 أمسذاك  مصذايد  وهيئذة  املتوسذط  األبذيض  البحذر  أمسذاك  ملصايد العامة

 جملذس  لذدول  الفرعذ   اإلقليم  واملكتب اهلندي احمليط ذر  جنو 

 . اإلسالمية إيران وجلمهورية اخلليج  التعاون
 

شرا ات مع مؤسسات أ ادميية و يانات م  خالل 

نب دعذم األمذوال   اإقليمية ودولية ذات يلة، إىل ج

  شار  ن  ان  حمدودة، إو ،املياانيةاخلارجة ع  

يف برامج  املائية األحياء وتربية األمساك مصايد إدارة

 يني ذذل مذذ  املسذذتو تنميذذة القذذدرات علذذى  فّعالذذة ل

 .اإلقليم  والقطري
 

 ينيريكة هامة على املستومنظمات اجملتمع املدن  ش

الذوطم   ينياملسذتو على خصويًا العامل  واإلقليم  و

املنظمذذة مذذ  خذذالل اسذذرتاتيجية تذذوفر تو .واحمللذ  

رص ف منظمات اجملتمع املدن للتوايل مع ديدة اجل

مايذد مذ  الذدعم ملنظمذات اجملتمذع      قديم تلجديدة 

على املنظمات اإلقليمية نفسه الش ء . وينطبق املدن 

  .الشريكة

5 
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 حيث من املتخذة اإلجراءات( تغيريات) أثر
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سجل درجة 

إجراءات 

 2اإلدارة

املتعلقة مبصايد األمساك وتربيذة األحيذاء   

 املائية؛
 

) ( حتديذذذذد االحتياجذذذذات املشذذذذرت ة 

 املشذرت ة واخلربة الفنية واملذوارد املتاحذة   

والشرا ات املمكنة وفرص التوايذل علذى   

الذوطم واإلقليمذ  واألقذاليم     املستويات 

تنفيذ اخلطط املتعلقة على اليت قد تساعد 

 القذذدرات البشذذرية يف  ذذل منهذذا.نميذذة بت

وينبغذذ  الرت يذذا بوجذذه خذذاص علذذى     

اجلامعذذات ومنظمذذات التذذدريب األخذذر  

  شر اء يف التوعية على املد  الطويل.

تنميذة  لهذا  رناجمبعازت إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائيذة  

لتدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملكافحة افيما يتعلق ب ةالقدرات العاملي

م  خالل تقديم سلسلة م   الصيد ذري القانون  دون إبالغ ودون تنظيم

د األمساك يصامل اإلقليمية يئاتاهلالعمل اإلقليمية بالتعاون مع ورشات 

منظمة  ما قّدم   األخر . واملنظمات الدوليةذري احلكومية واملنظمات 

ما تدريب مفتش  امليناء فيلتايلند يف ًا حمدد ًادعم ًاأيضاألذذية والاراعة 

يتعّلق باتفاقية ترتيبات دولذة املينذاء والتويذيات الصذادرة عذ  هيئذة       

ع  إعداد دورة ذلك أسفر قد و مصايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي.

هيئذذة مصذذايد األمسذذاك يف آسذذيا  /نظمذذة األذذيذذة والاراعذذة تدريبيذة مل 

 .امليناءيف  سف  الصيدتفتيش جمال  يفتدريب للواحمليط اهلادو 
 

، صغرية احلجمالملصايد األمساك التوجيهية اخلطوط ثناء عملية تطوير أ

إدارة مذ    ًادعمذ   وتلقذ  منظمات اجملتمع املذدن  دورًا رئيسذياً   لعب 

بفعاليذة.   عمليذة التشذاور  مصايد األمساك وتربية األحياء املائية لتنظيم 

األنشطة يف تعايا القدرات التنظيمية ملنظمات اجملتمذع  ساهم  هذه و

للخطذذوط يف املشذذاورات التقنيذذة فعاليذذة ب املذذدن  الذذيت شذذار   أيضذذًا

 انذ  املنظمذات    ذذلك   صذغرية احلجذم.  الالتوجيهية ملصايد األمساك 

واآللية اإلقليميذة ملصذايد    أمانة مجاعة احمليط اهلادومال  ،اإلقليمية

 هيئذة مصذايد أمسذاك ذذر  وسذط األطلسذ       و أمساك البحر الكذاري  

ايد صذ التوجيهيذة مل خلطذوط  يف عمليذة تطذوير ا  شذريكة هامذة    ،وذريها

 صغرية احلجم. الاألمساك 

 

 4املوضذوعة يف إطذار   تنفيذ خطط العمذل الدوليذة   يظل إعذداد  علذى  عملها إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية توايل  جهذود  لبذل وضع مقرتحات  1-11: املوجهاة إىل إدارة مصاايد   00توصية ال
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 إجراءات

 حيث من املتخذة اإلجراءات( تغيريات) أثر

 اإلجراءات أو/و السياسات أو/و الربامج

سجل درجة 

إجراءات 

 2اإلدارة

األمساك وتربياة األحيااء املائياة بشاأن     

 قدرات الصيداحلد من 
 

إدارة مصايد األمساك وتربيذة  على ينبغ  

إدارة تنذذاول األحيذذاء املائيذذة زيذذادة زخذذم 

الصذذيد، حبيذذم تشذذمل املصذذايد  اتقذذدر

املعقدة املتعذددة األنواا/املتعذددة املعذدات    

وينبغ  أن تنّقح  واملصايد الصغرية احلجم.

    الصيد اتتوجيهاتها الفنية بشأن قدر

تعذذا  علذذى حنذذو أفضذذل تعقيذذد القضذذايا  

ة بذذإدارة مصذذايد األمسذذاك وجهذذد املتعلقذذ

الصذيد والتخطذيط   ات قذدر خفض الصيد و

ذلك وينبغ  أن ير ا  االقتصادي الوطم.

 بوجه خاص على:
 
حتديذذد جهذذد الصذذيد املفذذرط والقذذدرة   -

املفرطة والصيد املفرط على ضوء تقذديرات  

استدامة املذوارد ومسذتويات قذدرة وجهذد     

 الصيد احلالية؛
 
 واالقتصذذذاديةالعواقذذذب االجتماعيذذذة   -

العمالذذة علذذى  فذذض اجلهذذد والقذذدرة خل

، و ذذلك  والدخل واألم  الغذذائ  والفقذر  

 ؛ة اليت سيالقيهاقاومامل

احلو مة  متضافرة لتحقيق تقّدم بشأن

واإلدارة الفنيذذة للقذذدرات يف جمذذال  

يذذذيد األمسذذذاك علذذذى املسذذذتويات 

 والبحذم  القطري واإلقليم  والدول 

 .التمويل لذلك ع 
 

تنفيذذذ خطذذة عمذذل ومشذذاريع  11-2

حلو مذة وإدارة قذدرات يذيد     فعالة

األمسذذاك علذذى املسذذتويني اإلقليمذذ  

 ودون اإلقليم .

شذار    قد تو د.يدارة قدرات الصإلخطط عمل وطنية وإقليمية وتنفيذ 

يف تنظذيم   2619واالحتذاد األوروبذ  يف عذام    منظمة األذذية والاراعذة  

  ".داملؤمتر الدول  إلدارة القدرات العاملية للصي"
 

علذى  نذام    يذ فيساعدت إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائيذة  

بورونذدي وزامبيذا   و الكونغذو سذاعدت  ،  مذا  ة عمذل وطنيذة  خطوضع 

حبذرية  الصذيد يف   قدرات إلدارةخطة عمل إقليمية وضع على وتناانيا 

 .تنجانيقا
 
تنفيذ خطة العمل الدولية املعنيذة  لتيسري أيًضا مع بلدان املنظمة تعمل  

خطذط عمذل إقليميذة    وضذع  دعذم البلذدان يف   م  خالل قدرات الصيد ب

قدرات الصيد يف شذرق أفريقيذا   على العمل الكاري م  وجيري  .ووطنية

الصذذيد الذذذ     وامذذ  خذذالل مشذذر  خصويذذًا واحملذذيط اهلنذذدي،  

SMARTFISH أجذل  مذ   اجلديذدة  الشذرا ة  بنياملشرتك  ربنامجالو 

 .والاراعة األذذية ومنظمة( نيباد) إفريقيا يف التنمية

إدارة مصذايد األمسذاك وتربيذة    ات أولويذ م  املدونة 

 إلدارة الدولية العمل خطةاألحياء املائية، خصويًا 

 ذري الصيد بشأن الدولية العمل خطة -الصيد  طاقة

حتديا  نتشكالوهما  تنظيم ودون إبالغ دون القانون 

املهذام وحمدوديذة املذوارد    أهمية وقد أسفرت  . بريا

املتاحة ع  تقدم بط ء نسبيا، ولكذ  تبذذل جهذود    

عاجلذة هذذه   ملمع املنظمات اإلقليميذة   ربأ  الخنراط

 .القضايا على حنو أ ار فعالية
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 إجراءات

 حيث من املتخذة اإلجراءات( تغيريات) أثر

 اإلجراءات أو/و السياسات أو/و الربامج

سجل درجة 

إجراءات 

 2اإلدارة
 
الصذذالت بذذني القذذدرة املفرطذذة وإدارة    -

الصذذيد ذذذري القذذانون  دون إبذذالغ ودون   

 .تنظيم، واإلعانات، وحقوق الصيد

 : املوجهاة إىل إدارة مصاايد  04لتوصية ا

بشاأن   األمساك وتربياة األحيااء املائياة   

لرتبيااااة لالتوقعااااات االساااارتاتيجية 

 ألحياء املائية ل ةستدامامل
 

إدارة مصايد األمساك وتربيذة  على ينبغ  

أقذو   توايذاًل   توايلاألحياء املائية أن ت

مذع البلذدان األعضذذاء والقطذاا اخلذذاص،    

املرتبطذذة الذذوع  باالحتياجذذات   ةعذذازم

بايادة تطوير وتكايف تنمية تربية األحياء 

مبا يف ذلك على وجه اخلصذوص  املائية، 

بارتفاا  الضغط على املوارد البحرية املرتبط

 الطلذذب علذذى األمسذذاك املبخوسذذة القيمذذة

  .السمك وعلى جريش

العمذذذذذل علذذذذذى برنذذذذذامج   12-1

رتبيذذذة لنهذذذوض بعذذذامل /إقليم  ل

 األحياء املائية تشارك فيذه البلذدان.  

ا اجلهود على مشذار ة القطذاا   ير ت

 اخلاص.
 

وضع اسرتاتيجية جلمع أموال  12-2

تنفيذذذ  دعملذذ املياانيذذةمذذ  خذذار   

 .الربنامج

حلكومات والقطاا ت إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية اساعد

تعايا خطط تنمية تربيذة األحيذاء املائيذة يف العديذد مذ       على اخلاص 

 البلدان
 

مذ   جمموعة واسذعة  تغط  ساعدة تقنية للبلدان األعضاء مجر  تقديم 

 .رتبية األحياء املائيةقضايا املتعلقة بالتنمية املستدامة لال
 

رتبية األحياء املائية يف مناطق أفريقيا وأمريكا لشبكات إقليمية أنشأت 

العملية عينها يف منطقة احمليط اهلادو بغذرض  مت البدء يف و الالتينية.

 .الدول اجلارية الصغرية النامية  دعم 
 

 األمراض مكافحة مساعدات تقنية لبضعة بلدان ملعاجلة حتسنيقّدم  

اليت تشّكل قيدًا رئيسيًا  الصحة يف جمال تربية األحياء املائية، وإدارة

يف التنمية املستدامة لرتبيذة األحيذاء    ومصدر قلق فيما يتعلق باالستامار

 املائية. 
 
 يف جلنة مصايد األمساك:نّفذت أنشطة  ارية حسبما أفيد  

 
وتقريذذر الذذدورة السذذابعة للجنذذة الفرعيذذة     AQ/VII/2013/2  الوثيقذذة

 /منظمذة األذذيذة والاراعذة    مذا زالذ     املختصة برتبية األحياء املائية.

مذع خذرباء   تعمل هلادو هيئة مصايد األمساك يف إقليم آسيا واحمليط ا

 املائيذة  األحيذاء  لد  إدارة مصايد األمسذاك وتربيذة  

املسذذتدامة رتبيذذة للاسذذرتاتيج  مذذتني   استشذذراف

 األمذ   لتعايذا  مجيعاألحياء املائية يف أحناء العامل ل

 على منتجات تنام  الطلب وتلبية والتغذية الغذائ 

وخصويذذًا  املقبلذذة، مسكيذذة ذات جذذودة يف العقذذود

الربنامج العامل  للنهوض برتبية األحياء حت  مظلة 

 .املائية

5 
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 إجراءات

 حيث من املتخذة اإلجراءات( تغيريات) أثر

 اإلجراءات أو/و السياسات أو/و الربامج

سجل درجة 

إجراءات 

 2اإلدارة

موعذة  جملوضع ختطيط لآسيا إقليم إقليميني ودوليني وبلدان أعضاء يف 

 .ألحياء املائيةاملسؤولة للرتبية لأدوات 
 

االفتقذار إىل  أحلذق  قذد  و املياانيذة سو  متويل قليل مذ  خذار     دِرَيمل 

املوارد املالية والبشرية ضرًرا بتنفيذ بعض التوييات الصادرة ع  جلنة 

جلنة  / مصايد األمساك واللجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية

  .األمساكمصايد 
 

التابعذة للجنذة    الفرعية املختصة برتبية األحياء املائيةيادق  اللجنة 

، الربنامج العامل  للنهوض برتبية األحياء املائيذة مصايد األمساك على 

  .وهو جاء م  مبادرة النمو األزرق

 

: املوجهاة إىل إدارة مصاايد   03التوصية 

وتربياة األحيااء املائياة بشاأن     األمساك 

 إصدار شهادات تربية األحياء املائية
 

إدارة مصايد األمساك وتربيذة  على ينبغ  

دورهذا يف   وتوضذح  أن تقّيم األحياء املائية

إيدار الشهادات، م  حيم التوجيهات 

يف حتديذذد  طهذذا خنرااحتمذذال ا وزيذذادة 

مقاييس دوليذة متاذل حذدًا أدنذى لتنميذة      

، وحتديد ألحياء املائيةاملستدامة لرتبية ال

أنسذذب دور اسذذرتاتيج  هلذذا يف إيذذدار   

الشهادات للمنتجات السمكية وتوسيمها، 

اللجنة الفرعية املختصة برتبيذة األحيذاء املائيذة التابعذة للجنذة      توجه   

ربيذة األحيذاء املائيذة يف    عمل إدارة مصايد األمساك وت مصايد األمساك

  .املائية األحياء تربية شهاداتإيدار 
 

األذذيذة  على اخلطوط التوجيهية اليت وضعتها منظمذة   ةقداصعقب امل

د مذ  نظذم   اعتمد عذد  ،يدار شهادات تربية األحياء املائيةإلوالاراعة 

الذيت أيذدرتها   التوجيهيذة  د اخلطوط ااعتمى إيدار الشهادات أو ادع

  .ملنظمةا
 

واللجنة مصايد األمساك جلنة للتأ د م  يحة هذه االدعاءات، طلب  

الفرعية لرتبية األحياء املائية م  إدارة مصايد األمساك وتربية األحيذاء  

إيذدار  نظذم  تقيذيم  مذ     األطراف املعنيذة  أداة قياو متّكوضع املائية 

التوجيهيذذة الذذيت وضذذعتها اعتمذذاد اخلطذذوط عقذذب 

يف جمذال  يدار شذهادات  منظمة األذذية والاراعة إل

يذذذدار إلطذذذورت نظذذذم  ،تربيذذذة األحيذذذاء املائيذذذة

 نظمذات نظذم تابعذة مل  وطنية ومنها نظم الشهادات، 

التوجيهية اخلطوط مع بقصد املواءمة ، ذري حكومية

منظمذذة األذذيذذة والاراعذذة وتذذوفري  الذذيت أيذذدرتها 

الشذذفافية، خايذذة فيمذذا يتعلذذق باألسذذواق الدوليذذة  

 .تربية األحياء املائيةملنتجات 

حتدد مل 

 هلا درجة
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 إجراءات

 حيث من املتخذة اإلجراءات( تغيريات) أثر

 اإلجراءات أو/و السياسات أو/و الربامج

سجل درجة 

إجراءات 

 2اإلدارة

منظمة األذذية والاراعذة  والية اعتبار مع 

 ومتطلبات املدونة.

 األحياء تربية لشهاداتالتوجيهية مقابل اخلطوط  ختلفةاملهادات شال

 .األذذية والاراعة منظمةاملائية اليت أيدرتها 
 

على تعمل إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية ، على حنو شبيه

يذدار شذهادات   إل ًادولية ملمارسات تتبع جيذدة دعمذ  وضع توجيهات 

 .أحياء مائيةتربية 

 : املوجهاة إىل إدارة مصاايد  02لتوصية ا

بشاأن   األمساك وتربياة األحيااء املائياة   

ونهج السلوك بشأن الصيد الرشيد مدونة 

األمسااك   النظام اإليكولاوجي يف مصاايد  

 وتربية األحياء املائية
 

ينبغذذ  أن تشذذر  إدارة مصذذايد األمسذذاك 

وتربيذذذة األحيذذذاء املائيذذذة نهذذذج النظذذذام 

اإليكولذذوج  يف مصذذايد األمسذذاك ونهذذج  

النظام اإليكولوج  يف تربية األحياء املائية 

يف قطذذاا ني الرئيسذذيأليذذحا  املصذذلحة 

مصذذايد األمسذذاك وتربيذذة األحيذذاء املائيذذة 

 :ذوذلك ب
 

واد املذذ)أ( اإلشذذارة إشذذارات يذذر ة إىل 

ملدونذذذذة وإىل خطوطهذذذذا  ملتضذذذذمنة يف اا

يف جمذاالت  خصويذًا   التوجيهية الفنية،

تعايذذا وتسذذريع العمذذل علذذى  19-1

نهج النظذام اإليكولذوج  يف مصذايد    

نهج النظذام اإليكولذوج     / األمساك

يف تربية األحياء املائية، مبا يف ذلك 

أ ذذرب علذذى األبعذذاد تر يذذاًا الرت يذذا 

البيئيذذة واالجتماعيذذة واالقتصذذادية، 

علمذذذًا بذذذأن الرفذذذاه االجتمذذذاع     

الر ائا الااليف أحد واالقتصادي هو 

للنظام اإليكولذوج  يف إدارة مصذايد   

يف لنظذذام اإليكولذذوج   ا / األمسذذاك

 األحياء املائية.تربية 
 
تذذذوفري إشذذذارات مرجعيذذذة    19-2

إىل  وأ اذر وضذوحًا ومباشذرة    إضافية

مذذواد املدّونذذة واخلطذذوط التوجيهيذذة 

 .الفنّية

 

لنظذام اإليكولذوج  يف إدارة مصذايد    نهذج ا يف جمذال   افة األعمال  قّرت

بأهميذة النظذر يف    تربية األحياء املائيةيف لنظام اإليكولوج  ا /األمساك

األبعذذاد الاالثذذة لالسذذتدامة )اإليكولوجيذذة واالجتماعيذذة واالقتصذذادية( 

لنظذذام ذلك أحذذد اجلوانذذب األساسذذية لذذنهج ا فذذ ،وبذذاحلكم الرشذذيد

يف لنظذام اإليكولذوج    نهذج ا  / اإليكولوج  يف إدارة مصذايد األمسذاك  

مصذايد   لنظام اإليكولوج  يف إدارة. وطبيعة نهج اتربية األحياء املائية

موثقة توثيقًا  تربية األحياء املائيةيف لنظام اإليكولوج  نهج ا / األمساك

(، مبا يف ذلك  يفيذة  2616و  2663جيدًا )منظمة األذذية والاراعة 

لنظذام اإليكولذوج    تنفيذ مبادئه يف املمارسة العملية )جمموعة أدوات ا

 .(2612، منظمة األذذية والاراعة يف إدارة مصايد األمساك
 

 مت فيهذا مناقشذة   مراجذع  توجذد  ،3-19 و 2-19 فيما يتعلق بالبندي 

 ,Bianchi) البيولذوج   التنذوا  واتفاقيذة  املدّونذة  مذع  العالقة إيضا و

الذيت   الدوليذة  يف املذؤمترات  مذراراً  أيضًااملراجع  هذهعرض وت(. 2008

 املوضوا. هذا فيها يناقش
 

 املشذاريع  م  العديد يف رئيس   إطار اإليكولوج  النظام نهج يستخدم

 مصايد إلدارة اإلقليمية باملنظمات الصلة ذات املياانية خار  م  املمولة

والتنميذة   سذتدام املنمذو  للالنمذو األزرق  مبذادرة   ترو 

تأتية ع  أنشطة اقتصادية يف احمليطات املستدامة امل

إىل واملناطق الساحلية اليت ختّفض األراض  الرطبة و

التذذدهور البيئذذ  وخسذذارة التنذذوا    احلذذد األدنذذى  

الطبيعية البيولوج  واالستخدام ذري املستدام للموارد 

 االقتصادية واالجتماعية. املائية وتعّظم املنافع
 

ا عمذذل منظمذذة يذذر أعذذادت مبذذادرة النمذذو األزرق ت

البيئيذذذة توضذذذيح األبعذذذاد يف األذذيذذذة والاراعذذذة 

االجتماعية واالقتصذادية ملصذايد األمسذاك وتربيذة     و

العمل على نهج النظام سّرا ز وعّاما ، األحياء املائية

يف مصذذايد األمسذذاك ونهذذج النظذذام     اإليكولذذوج 

 ج  يف تربية األحياء املائية.اإليكولو

5 
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سجل درجة 

إجراءات 

 2اإلدارة

إدارة مصايد األمساك، والنهج التحوط ، 

املسذذتدامة رتبيذذة الوعمليذذات الصذذيد، و 

، واإلدارة السذذذاحلية  ألحيذذذاء املائيذذذة ل

 املتكاملة؛
 

 ) ( استكشاف إمكانية إعادة تسذمية أو 

ف نهج النظام اإليكولوج  يف يويتإعادة 

مصايد األمساك ونهج النظام اإليكولوج  

تشذديدًا  يف تربية األحياء املائية للتشذديد  

الناو ويالتهما تر ياهما على أ رب على 

 باملدونة؛
 

 :) ( توضيح ما يل 

منظمة األذذية والاراعة مبادو تعريف  - 

يف  لنهج النظام اإليكولوج ما يعادهلا أو 

مصايد األمساك ونهج النظام اإليكولوج  

 يف تربية األحياء املائية؛
 
األهذذذذداف البيئيذذذذة واالجتماعيذذذذة     -

واالقتصادية لنهج النظذام اإليكولذوج  يف   

مصايد األمساك ونهج النظام اإليكولوج  

 يف تربية األحياء املائية؛
 
اجلوانب املشذرت ة واالختالفذات بذني     -

  اضذذذيتذذذوفري املايذذذد مذذذ  اإل  19-3

تعذذاريف اتفاقيذذة التنذذّوا البيولذذوج   ل

 وأهدافها وروابطها.
 
حتديذذذد وتطذذذوير شذذذرا ات   19-9

وحتالفذذات اسذذرتاتيجية تهذذدف إىل 

خصويذًا  ، متينذة تنفيذ نظم إداريذة  

باهليئذذات اإلقليميذذة   فيمذذا يتعلذذق 

املنظمات اإلقليمية /  األمساكملصايد 

 إلدارة مصايد األمساك.
 

أدوات جمموعذذذة ل اسذذذتكما 19-5

لنظام اإليكولذوج  يف إدارة مصذايد   ا

يف لنظذذام اإليكولذذوج   ا / األمسذذاك

دوات األتربية األحياء املائية ودمذج  

الزمة إلدارة مصايد األمساك وتربية ال

 .فيها األحياء املائية

 (.الوطنية الوالية ع  اخلارجة املناطق ربنامج ) األمساك
 
م  خالل التمويل م  إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية قوم ت

للمدونة مذ  خذالل نهذج     التنفيذ العمل باملساعدة على خار  املياانية 

 / نهذج النظذام اإليكولذوج  يف    النظام اإليكولوج  يف مصايد األمسذاك 

  :مال تربية األحياء املائية، 
 
ترتيبات تعاونية بني النظذام اإليكولذوج  البحذري الكذبري     أسفرت  -

خلليج البنغال واإلدارة البحرية واجلوية الوطنية يف الواليذات املتحذدة   

وجلنة مصايد األمساك ملنطقة آسيا منظمة األذذية والاراعة األمريكية و

إعذداد دورة تدريبيذة إقليميذة لبنذاء القذدرات يف      عذ   واحمليط اهلادو 

ها دورات تجمال تطبيق نهج النظام اإليكولوج  يف مصايد األمساك، تل

 .تدريبية وطنية يف ماليايا والفلبني وتايلند وإندونيسيا
 
، يف جماالت  ارية مشاريع يرتطو يف يكولوج نهج النظام اإلأدر   -

برنذامج الشذرا ة بذني الشذرا ة     ذّّ ونفذ  ،مذالوي وحبذرية تشذاد   يف  مااًل

 ومنظمة األذذيذة والاراعذة   )نيباد( اجلديدة م  أجل التنمية يف إفريقيا

  العمل. ورشاتوذريها م  عمل لبناء القدرات ورشات 
 
 مشاريع يف مناطقإدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية نفذت  -

سذذعًيا إىل تعايذذا تنفيذذذ نهذذج النظذذام اإليكولذذوج  يف مصذذايد خمتلفذذة 

يف السياسات الوطنية؛ ووضع خطط إدارة تتماشى مع تعميمه واألمساك 

ذت أنشذطة يف  ّفذ ون مبادو نهج النظام اإليكولوج  يف مصايد األمساك.

اهلذادو وأفريقيذا والبحذر الكذاري  وأمريكذا الوسذطى       آسيا واحملذيط  
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 اإلجراءات أو/و السياسات أو/و الربامج

سجل درجة 

إجراءات 

 2اإلدارة

بذذني كولذذوج  ومبذذادو نهذذج النظذذام اإلي

مارسات املعتمدة مبوجب اتفاقية التنوا امل

 البيولوج  وقراراتها؛
 

تطبيقذات  ال)د( إقامة شذرا ات لتعجيذل   

العملية وتنسيقها وتقييمهذا بهذدف دعذم    

تسريع وترية وضع نظذم متينذة للحو مذة    

واإلدارة ومجذذع اخلذذربات بشذذأن إدرا    

مصايد األمساك ضذم  التخطذيط املكذان     

 البحري؛
 

)هذ( تطوير جمموعة أدوات نهذج النظذام   

لتصذذبح اإليكولذذوج  يف مصذذايد األمسذذاك 

أ اذذر مشذذواًل  مدونذذة للجمموعذذة أدوات 

وييفها على أنهذا  ذذلك، قصذد    عاد تليو

 .خدمة احتياجات املدونة األوسع نطاقًا

مصايد األمساك البحرية والداخليذة   ل م  والبحر األبيض املتوسط يف 

نهج النظام اإليكولوج  يف مصايد األمساك املمول لنانس  مشروا مال )

املمول م  السويد، واملشاريع املمولة م   فريق م  النرويج، والربنامج اإل

 ؛العاملية(مرفق البيئة 
 
عمل يف عام ورشة إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية  عقدت -

دليل لصانع  القرارات ومستخدم  املذوارد بشذأن   وضع بهدف  2613

 ؛طريقة إدرا  املعرفة اإليكولوجية احمللية يف إدارة مصايد األمساك
 
د األمساك يف أعماق البحار، مبا يف ذلك يمصابشأن برنامج  امل  بدأ -

البحار العميقة يتناول نهج بشأن مشروا ممول م  مرفق البيئة العاملية 

واحلفذاظ علذى    النظام اإليكولوج  يف مصايد األمساك يف أعماق البحار

 ؛ به املرتبط التنوا البيولوج 
 
اخلطذوط  يف جمّسدان التنوا البيولوج  ونهج النظام اإليكولوج  حفظ 

بشأن إدارة الصيد العرضذ   نظمة األذذية والاراعة التوجيهية الدولية مل

إدارة مصايد األمسذاك وتربيذة     وتنصّب جهود الصيد املرجتع.خفض و

يف تنفيذذ اخلطذوط التوجيهيذة يف الوقذ  الذراه  علذى         األحياء املائية

يف بالصذيد العرضذ  والصذيد املرجتذع     رتبطذة  ختفيف اآلثار السلبية امل

ومذذ  املامذذع زيذذادة مسذذتو   مصذذايد األمسذذاك السذذاحلية االسذذتوائية.

 . رهنًا بتوفر األموالمنظمة األذذية والاراعة املساعدة الفنية اليت تقّدمها 

الورقذذة الفنيذذة الصذذادرة عذذ  منظمذذة األذذيذذة  2619يف عذذام ُنشذذرت  و

"أدوات حتديذد نذوا األمسذاك ألذذراض تقذديرات       525والاراعة رقم 

ا البيولذوج  ومصذايد األمسذاك: اسذتعراض وتوجيذه خمّصصذان       التنو
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 ". لصانع  القرارات
 

علذى وجذه   صغرية احلجذم  التشري اخلطوط التوجيهية ملصايد األمساك 

 ةالتحديد إىل نهج النظذام اإليكولذوج  يف املبذادو التوجيهيذة، مؤ ذد     

  املتصلة بها.والصكوك دّونة أهمية هذا النهج لتنفيذ امل

: املوجهاة إىل إدارة مصاايد   05التوصية 

األمساك وتربياة األحيااء املائياة بشاأن     

يف جمااام مصااايد األمساااك     األحبااا  

 وتربية األحياء املائية
 

إدارة مصايد األمساك وتربيذة  على ينبغ  

أن تكون قد أجرت حبلول األحياء املائية 

انعقاد دورة جلنة مصذايد األمسذاك لعذام    

مشاورة خرباء الستكشاف القضذايا   2619

م لذدع  األحبذايف ونظذم   األحبايفاملتعلقة ب

وعلذذى وجذذه   املدونذذة وتنفيذذذها. تطذذوير 

اخلصوص، ينبغ  أن تتناول املشاورة مذا  

 يل :
 

الالزمذة لذدعم    األحبذايف )أ( ما ه  أنواا 

تنفيذ املدونة، ال سيما زيادة التشديد على 

على يف جمال العلوم االجتماعية  األحبايف

يف ذلك احلو مة املستندة إىل احلقوق )مبا 

ستشذارة  الكشف بدائل ستست 15-1

اخلذذرباء  وسذذيلة ملعاجلذذة األسذذئلة  

 املهمذذة املطروحذذة يف هذذذه التويذذية.

 األحبذايف والعمل جذار علذى قضذايا    

ونظم األحبايف لذدعم تطذوير املدونذة    

سيكون هنذاك قذدر   لك  ووتنفيذها، 

 علذى تعايذا فذرص    ربالرت يا أ م  

التحالفات االسرتاتيجية مع شذر اء  

وتطذوير   األحبذايف تنسيق بخمتصني 

هذذذه  وتعتمذذد يف.احبذذسياسذذات األ

على الشرا ات  ًا برياعتمادًا البدائل 

 يف.احباألهيئات مع 

 مدونذة لتنفيذذ   أنشطة لتحديد املسائل البحاية دعمذاً عدة بجر  القيام 

لخذرباء  لعمل  ورشةهذه األنشطة تشمل و الرشيد. الصيد بشأن السلوك

مذؤمتر بيالجيذو   و ،الدوليذة  الاراعيذة  للبحذويف  االستشذاري  مع الفريق

بالتعاون مع مر ذا األمسذاك    2613يف عام  "أجل املستقبلم  الصيد "

واألمذ  الغذذائ ،    "النمذو األزرق مبذادرة  "بشذأن  قمة الهاي و العامل ،

عمل اخلذرباء اإلقليميذة بشذأن اخلطذوط التوجيهيذة السذتدامة        ورشةو

األعمال ذات الصلة يف  وبنود جداولمصايد األمساك الصغرية احلجم، 

االجتماعات السنوية للمنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك )اهليئة 

هيئة مصايد أمساك التونة  املتوسط، األبيض البحر أمساك ديملصا العامة

 .(يف احمليط اهلندي
 

مذ  خذالل جتميذع    إضذافية  رئيسية  يةومعلومات حباوضع  بيانات 

بشذكل عذام    الرشذيد  الصيد بشأن السلوك مدونةحول االستبيان نتائج 

  (والتجذارة االستخدام ) 11)تربية األحياء املائية( و  9املادتني حول و

 منها.
 

 31إىل جلنة مصايد األمساك يف هذه مجيعها  األحبايفمعلومات قّدم  

 السلوك ملدونة ، ونوقش  الاغرات البحاية دعمًا2619يونيو  / حايران

توايذل إدارة مصذايد األمسذاك وتربيذة األحيذاء      و الرشيد. الصيد بشأن

إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائيذة  وسع  

املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد عالقتها مع  وعازت

 امليذذذدانمنظمذذذة التنميذذذة والتعذذذاون يف واألمسذذذاك 

األمذم املتحذدة   برنذامج  والبنذك الذدول  و  االقتصادي 

 األحبايفللبيئة بغية التويل إىل فهم مشرتك لقضايا 

 .نةدولتنفيذ امل دعمًا
 

شذريك  إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائيذة  

 Too Bigأ رب م  أن ُيتجاهل  " ايفحباألشبكة يف 

To Ignore "  صغرية المبصايد األمساك فيما يتعلق

نذب الشذر اء،   اهذه الشذبكة، إىل ج احلجم. وتنظم 

صذذايد األمسذذاك  املعذذم مباملذذؤمتر العذذامل  الاذذان   

يف مرييدا، املكسذيك،  الذي سيعقد صغرية احلجم ال

إلدارة مصذذايد األمسذذاك وستخصذذا فيذذه جلسذذتان 

خمصصذة  جلسة مبا يف ذلك ، األحياء املائيةوتربية 

اخلطوط التوجيهية ملصايد تنفيذ لعلى وجه التحديد 

 صغرية احلجم.الاألمساك 
 

ثيقذذة وونمذذو األزرق"، المبذذادرة يذذنعكس األثذذر يف "
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احلقوق اجملتمعية( والُنهج املشرت ة بذني  

 -التخصصات لفهم الصالت االجتماعية 

أن يكون هناك وينبغ  أيضًا  اإليكولوجية.

بعلم الشعو ، ماذل املعرفذة   حمدد إقرار 

التقليديذذة، يف جمذذال مصذذايد األمسذذاك   

 ة.وتربية األحياء املائي
 
 ( الرتتيبات التنظيمية واملؤسسية اليت )

 /املشورة فيها وتوفر فيها  األحبايفتعمل 

 توجيهات؛التلتمس 
 

إىل حل  األحبايف) (  يفية  فالة توجيه 

القضذايا امللحذذة العمليذذة القصذذرية األجذذل  

وضذع  ، باإلضذافة إىل  املتعلقة باالسذتدامة 

األطذذول  أطذذر لتحسذذني معاجلذذة القضذذايا 

 أجاًل؛
 

د( أدوار منظمذذذة األذذيذذذة والاراعذذذة يف  

البحاية فيمذا بذني   روابط تنسيق وتيسري ال

األجهاة الوطنيذة واإلقليميذة واأل ادمييذة    

 دعمًا للمدونة.

 

"الصذذيد مذذ  أجذذل علذذى  معذذًاالعمذذل ومر ذذا األمسذذاك العذذامل  املائيذذة 

 .مؤسسة رو فلر واحلكومة اهلولنديةاملستقبل" بدعم مال  م  

وتقريذر  للتغذيذة،   واملؤمتر العذامل  الاذان   بيالجيو، 

مصذذايد األمسذذاك وتربيذذة األحيذذاء املائيذذة يف  حالذذة 

لذدورة احلاديذة والذاالثني للجنذة مصذايد      وا العامل،

  .األمساك

: املوجهاة إىل إدارة مصاايد   06التوصية 

األمساااك وتربيااة األحياااء املائيااة وإىل  

حتذذذذذذذذديم سياسذذذذذذذذات  10-1

واسرتاتيجيات االسذتعداد للطذوارو   

وإعادة التأهيل والتأهب، مبذا يف ذلذك يف    الطواروحلاالت  الستجابةا

قطذذاا مصذذايد األمسذذاك وتربيذذة األحيذذاء املائيذذة، جذذاء مذذ  "اإلطذذار   

والقذدرة علذى   التأهذب  النمذو األزرق " تدمج "مبادرة 

لتهديدات يف خطة عملها، وخاية التّكيف يف وجه ا

5 
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منظمة األغذياة والرراعاة بشاأن الادور     

االساااارتاتيجي للمنظمااااة يف حاااااالت 

الطاااوارع وعملياااات إعاااادة التأهيااال  

والتأهااال للكاااوار  يف قطاااا  مصاااايد 

 وتربية األحياء املائيةاألمساك 
 

إدارة مصايد األمساك وتربيذة  على نبغ  ي

 األحياء املائية ومنظمة األذذيذة والاراعذة  

علذى مسذتو    سياسة واسرتاتيجية وضع 

يف واليتهذا  حتددان دور املنظمذة و املنظمة 

حاالت الطوارو وعمليات إعادة التأهيذل  

والتأهذذذب للكذذذواريف يف قطذذذاا مصذذذايد  

 األحيذاء املائيذة، متاشذياً   األمساك وتربية 

 مع الرت يا احلال  على تعايا القدرة على

وينبغذذ  أن تهتذذدي  لصذذمود.وا التكّيذذف

اخنذذراط  دونذذة، وأن تكفذذل املالسياسذذة ب

منظمة األذذية والاراعة اخنراطًا حصذريًا  

يف تقذذذدير احتياجذذذات إعذذذادة التأهيذذذل 

والتنسذذيق والقيذذام بالذذدور االستشذذذاري    

ح دور املنظمذة يف  الفم، وأن تكفل توضي

 توزيع املدخالت وبناء القوار .

واالسذذتجابة هلذذا يف جمذذال  مصذذايد 

 األمساك وتربية األحياء املائية.
 

بنذذذاء شذذذرا ات واستشذذذارة  10-2 

مذذذ   افذذذذة  أيذذذحا  املصذذذلحة   

املسذذذتويات، وحتديذذذد إجذذذراءات  

فيمذذا  ولويذذاتاألاملنظمذذة وحتديذذد  

 ها.بين
 
وضع إرشادات لذدعم القطذاا    10-3

والشذذذر اء يف االسذذذتعداد للطذذذوارو 

االنتقذال إىل  يسري واالستجابة هلا لت

توافذذق أن تمذذع ضذذمان   –التنميذذة 

مذع املدّونذة   علذى الذدوام   االستجابة 

 وذريها م  الصكوك الدولية.
 
بذني    دمج السياسذات الذ دعذم   10-9

إدارة خمذاطر  /  القطاعات اإلنسانية

الكواريف وقطذاع  مصذايد األمسذاك    

 وتربية األحياء املائية.
 
علذذذى  عرضذذذةيف البلذذذدان امل 10-5

، دعذذذم التخطذذذيط إلدارة  املخذذذاطر

خمذذاطر الكذذواريف وتنميذذة القذذدرات  

بشذأن زيذادة    5اهلدف االسرتاتيج  ال سيما االسرتاتيج  امُلراجع"، 

 القدرة على تكّيف سبل العيش يف مواجهة التهديدات واألزمات.
 
األجهاة الرئاسية إطار هيوذو للعمل والتوييات اليت قدمتها على بانيًا 

يذدعم  د األمساك، ي، مبا يف ذلك جلنة مصايف منظمة األذذية والاراعة

ربط بني التدخالت يوبناء القدرة على التكّيف،  5اهلدف االسرتاتيج  

قطاعذات الاراعذة )مبذا يف ذلذك     يف سانية واإلمنائية إلدارة املخاطر اإلن

 .األم  الغذائ  والتغذيةبني مصايد األمساك وتربية األحياء املائية( و
 

 أفضل على بناء به املرتبطة العمل وخطة  5 االسرتاتيج  يبم اهلدف

 وإدارتهذا،  الكذواريف  خمذاطر  مذ   احلد جمال يف والتجار  املمارسات

ذلذك   ويسذاعد  ،2665 عذام  تسونام   ارثة م  املستفادة الدروو مال

 واالستجابة والتأهب الكواريف م  أن تتماشى الوقاية ضمان على بدوره

 السذلوك   مدونذة  واملعذايري  املمارسات أفضل هلا والتعايف م  آثارها مع

 .الرشيد الصيد بشأن
 

رئيسية بناء على طلب شر اء منظمة األذذية والاراعة، وضع  يكوك 

توجيهيذة  الطذوط  اخلالصذكوك  وتشذمل هذذه    هلذه االسرتاتيجية. دعمًا

األحيذاء املائيذة بشذأن تقيذيم األضذرار      لقطاا مصايد األمسذاك وتربيذة   

حلذاالت  حاالت الطذوارو، وتوجيهذات االسذتجابة    واالحتياجات يف 

لذيت تغطذ    ا -مصايد األمساك وتربية األحياء املائيةيف قطاا  الطوارو

املمارسذذات اجليذذدة يف جمذذاالت تقنيذذة ماذذل سياسذذة وإدارة مصذذايد    

، وتربيذذة األحيذذاء والسذذف  واحملر ذذاتومعذذدات الصذذيد،  ،األمسذذاك

)خمذاطر الكذواريف    9والقسذم  -وما إىل ذلك بعد احلصاد، ما املائية، و

فيمذذا يتعلذذق بذذتغري املنذذاخ وأهميذذة خذذدمات الذذنظم  

احلمايذة  و، اءاإليكولوجية )بالوعات الكربون الارقذ 

 األموا  (.التعرية والعوايف وأضرار  م 
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سذتويات إلقامذة    افة املعلى لقطاا ل

الصذذذمود قذذذادرة علذذذى جمتمعذذذات 

 .التكّيفو
 

 أيحا  املصلحةبناء قدرات  10-0

هم إجراءاتالتوفيق بني على والشر اء 

 املدّونة.بني وواالستجابة تأهب لل

 .الصغرية احلجمخلطوط التوجيهية ملصايد األمساك م  اوتغري املناخ( 

 

 


