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 جلنة مصايد األمساك

 الدورة الثانية والثالثون

 2016يوليو/ متوز  15-11روما، 

هج مصايد األمساك : تقّدم املعارف بشأن ُنومتابعتها 2015نتائج حقوق احليازة والصيد لعام 

القائمة على احلقوق ألجل تعزيز األمن الغذائي والتغذية واستئصال الفقر وحتقيق أهداف 

 التنمية املستدامة

 

 موجز
 

بشنن    2015نتنائج منر ر    عنن مصايد األمساك، وال سيما يف وق تبّلغ هذه الوثيقة عن النهج القائمة على احلق 

 ت( الذي شارك2015مصايد األمساك )مر ر يف منتدى عاملي بشن  النهج القائمة على احلقوق : صيدالحقوق احليازة و

  وحكومة مملكة كمبوديا. (الفاو) منظمة األغذية والزراعة يف تنظيمه
 

تعنر  ااناالت   باإلضافة إىل ذلك، تصن  الوثيقنة نتنائج االاتماعنات االستشنارية النت أعقبنت املنر ر و         

املواضيعية املقرتحة لربنامج عاملي للعمل بشن  النهج القائمة على احلقوق يف املصايد الطبيعية ضمن إطار أهداف التنمية 

 املستدامة. 
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 يقرتح أن تتخذها اللجنة اليتاإلجراءات 
 

 إن اللجنة مدعوة إىل: 
 

 يم املعلومات والتعليقات على األنشطة األخرية املتعلقة بالنهج القائمة على احلقوق يف مصايد األمساك؛ تقد 

 بشن  الدعم املستقبلي والتمويل املمكن من خارج امليزانينة لربننامج العمنل العناملي املقنرتح والتعلينق        إبداء رأيها

االستشارية حتنى تارهنه    اإلاراءاتالت حددتها  على مضمونه، ال سيما على املبادئ واااالت املواضيعية

 فضاًل عن األنشطة ذات األولوية ضمن برنامج العمل املقرتح؛ 

   اااالت املواضيعية واألنشطة اإلضافيةتقديم توصيات بشن. 

 

 مقدمة -اًلأّو

 

 لننهج القائمنة  الفناو تناريط طوينل يف  ناع العمنل علنى ا       يفاألحياء املائينة   وتربيةمصايد األمساك  لدى إدارة -1

بعننوا  إإدارة مصنايد   ملصنايد األمسناك    92رقنم  الفنينة   الفناو  وثيقنة ضمن  1969عام  يف قد ورد ذكرهاعلى احلقوق، ف

 منن العمنل علنى حقنوق اسنتخدام األراضني       ( وأعقبت ذلك عقود عندة J.A. Gullandاألمساك وحدود صيد األمساكإ )

 إدارة املصننايد اإلقليميننة، والنننظم التقليديننة والقائمننة علننى ااتمننع إلدارة مصننايد       يف مصننايد األمسنناك، وخطنن   

 األمساك الساحلية.  

 

فضاًل عن سلسلة الوثائق الفنية حوع مصايد األمساك، تدعم الفاو مر رين عامليني همنا، منر ر حقنوق الصنيد      -2

مسنائل   : 2006ومر ر التشارك يف املوارد السمكية لعنام   ،استخدام حقوق امللكية يف إدارة مصايد األمساك :1999لعام 

 .علنى التنوالي   2006و 1999 يعقندا يف فرميانتنل، أسنرتاليا يف عنام    قند  وختصيص املوارد يف إدارة مصايد األمسناك،  

 املتقدمة.  البلدا وقد رّكز املر را  كالهما بقوة على مصايد األمساك التجارية البحرية لدى 

 

 ص نشننة الفقنر  هن فيمنا   احلوكمنة أهمية بيئة ( 1خالع الفرتة نفسها، دأبت الفاو على تعزيز حبوثها بشن  ) -3

بنراثن الفقنر، واآللينات النت تسنببت      ( اآلليات الت مسحت اتمعات صيادي األمساك باإلفالت منن  2واستمراره؛ )

( املنظمات ااتمعية ونظم اإلدارة العرفية وأهميتهنا لالسنتخدام املناسنل للمنوارد ااتمعينة والتننثريات       3بإفقارهم؛ )

 1( نطاق فرص العمل خارج قطاع الصيد ضمن ااتمع احمللي وخاراه.4على صعيد الفقر؛ و) عنها النامجة

 

                                        
 .تقرينر املنظمنة عنن مصنايد األمسناك      .2000ديسنمربككانو  األوع   8-5رومنا،   االستشارية للبحنو  السنمكية.  الفاو. تقرير الدورة الثالثة للجنة   1

 .17الفقرة . 2001 .روما، منظمة األغذية والزراعة .639الرقم 
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 التوايهية الطوعية بشن  احلوكمة املسرولة حلينازة األراضني ومصنايد األمسناك والتابنات      لدى تنييد اخلطوط -4

 ، أشنارت نننة األمنن التنذائي العناملي إىل الندور احلينوي كنذا الصنك         2012يف سياق األمن التذائي النوط  يف عنام   

والنذي يتمثنل   مسناك والتابنات   الذي يردي دور املراع ويوفر التوايهات لتحسني حوكمة حيازة األراضني ومصنايد األ  

 يف سنياق األمنن   ،التنذاء املناسنل  يف التندريي للحنق    اإلحقناق يف حتقيق األمنن التنذائي للجمينع ودعنم      هدفه الشامل

 التذائي الوط . 

 

يف الوقت نفسه، دعمت الفاو وضع اخلطنوط التوايهينة الطوعينة لضنما  اسنتدامة مصنايد األمسناك الصنترية          -5

الصنلة املباشنرة بناخلطوط التوايهينة      5الفقر. بشنكل خناص، ينورد الفصنل      تئصاعواسن التذائي سياق األم احلجم يف

الطوعية بشن  احلوكمة املسرولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والتابات يف سنياق األمنن التنذائي النوط ، وضنرورة      

 ضما  حقوق احليازة واحلوكمة املسرولة للحيازة. 

 

تعلق بالنهج القائمة على احلقوق، مبا يف ذلك برنامج العمل العاملي املقنرتح، متجنذر يف اإلطنار    إ  عمل الفاو امل -6

االسرتاتيجي للفاو وبرا ها االسرتاتيجية اخلمسة مع تركيز خاص على: استئصاع انوع وانعدام األمن التذائي وسنوء  

(؛ 2-ام املننوارد الطبيعيننة )الربنننامج االسننرتاتيجي(؛ واإلدارة املسننتدامة واسننتخد1 -التتذيننة )الربنننامج االسننرتاتيجي 

يدعم العمل مبنادرة  و(. 3-والقضاء على الفقر يف الري  من خالع التنمية االاتماعية واالقتصادية )الربنامج االسرتاتيجي

مصنايد  النمو األزرق املرسسية للفاو ويتسق مع اخلطوط التوايهية الطوعية بشنن  احلوكمنة املسنرولة حلينازة األراضني و     

األمساك والتابات يف سياق األمن التذائي الوط ، ومع اخلطوط التوايهية الطوعينة لضنما  اسنتدامة مصنايد األمسناك      

  مدونة السلوك بشن  الصيد الرشيد.مع الصترية احلجم، و

 

 مصايد األمساكاألنشطة األخرية بشأن النهج القائمة على احلقوق يف  -ثانيًا

 

بشنن  حقنوق احلينازة     2015اشرتكت الفاو مع حكومة مملكة كمبوديا يف تنظنيم منر ر    2015يف مارسكآذار  -7

 صنايد مبمشناركًا منن عندة  ناالت متخصصنة متصنلة        140. وقد حضر هذا املنتدى 2يف سيام رياب يف كمبودياصيد الو

الندروس املسنتفادة بشنن  الننهج      يشناركوا وقد شكل املنتدى مساحة نميع أصحاب املصلحة لكني   ،بلدًا 39األمساك و

 القائمة على احلقوق يف املصايد البحرية والداخلية، وقد تلقى الدعم من عدة ماحنني وشركاء. 

 

علنى احلقنوق يف مصنايد     ناقش املشاركو  يف املنتدى التجنارب والفنرص والتحنديات املتعلقنة بنالنهج القائمنة       -8

 احند مناسنل نمينع احلناالتإ وعلنى وانوب تصنميم نهنج قائمنة         وقد مت الرتكيز على عدم وانود إحنل و  األمساك. 

 لبيئينة واالقتصنادية واالاتماعينة.   على احلقوق ختتص بكنل سنياق دندد منن أانل املسناهمة بفعالينة يف االسنتدامة ا        

                                        
-http://www.fao.org/about/meetings/user-rights-2015/resources/conferenceتقرير املنتدى متاح على املوقع اإللكرتوني إ    2

documents/en. 
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 منع التحديند الواضن    كاملنة  اخلينارات   موعنة  ويل النظنر يف   ،هناك طائفة واسعة من النهج القائمة على احلقوقو

  لتداعيات كل خيار على أصحاب املصلحة املختلفني.

 

شددت النقاشات على أهمية املشناركة الفعالنة ألصنحاب املصنلحة يف التخطني  للننهج القائمنة علنى احلقنوق           -9

 وأشنري  .املصنلحة د مشناورات شناملة ألصنحاب    أمنام عقن   ااناع لتفسن   وتنفيذها مع أطر زمنية طويلة مبا فيه الكفاية 

 وباإلضنافة حنددد بوضنوح وأ  ختنتص بكنل سنياق.      مصادر  ويل النهج القائمة على احلقوق وآلياتها ينل أ  ت   إىل أ 

  إىل ذلك، على النهج القائمة على احلقوق أ  تضمن املساواة بني اننسني و كني النساء.

 

والشفافية واملساءلة كعناصر أساسية للنهج القائمة على احلقوق، وأشري إىل تفويض  ةالرشيد ةكمومت حتديد احل -10

  من اآلليات املمكنة لتحقيق ذلك. كآليتنياإلدارة واإلدارة املشرتكة 

 

ساسنيًا  أشار املشاركو  إىل أ  احلد من عدد األشخاص النذين ميارسنو  صنيد األمسناك يشنكل عنادة عنصنرًا أ        -11

ال سيما يف سنياق الفقنر وانعندام األمنن      ،، ما يعل تعزيزكتنويع اسرتاتيجيات املعيشة أساسيًااألمساك مصايدالستدامة 

  التذائي.

 

 أوصى املنتدى بعقد ااتماعات إقليمية كل سنتني إىل ثنال  سننوات وااتماعنات عاملينة كنل ونت سننوات        -12

ومت الرتكينز علنى ضنرورة تنمينة قندرات صنيادي       لوع وتنمية القندرات.  املعارف ومقارنة التحديات واحل تبادعمن أال 

األمساك واملدراء وااتمعات احمللية والقطاعات احلكومية املختلفة لتيسري صياغة النهج املستدامة القائمة على احلقوق 

 وتنفيذها. 

 

بعند انتهناء أعمناع املنتندى،     صنيد  البشن  حقوق احليازة و 2015يف مس  أرسلته الفاو إىل املشاركني يف مر ر  -13

 مستجيبًا ستة  االت مواضيعية رئيسية ينبتي تناوكا يف برننامج عمنل عناملي للننهج القائمنة علنى احلقنوق        56حدد 

  يف مصايد األمساك، وهي:
 

   ،االقتصاد السياسي واحلوكمة 

  الالزمة لتنفيذ ذلك،   واإلاراءاتحتديد احلقوق 

   ،تنمية القدرات 

  ،تعزيزكتنويع سبل املعيشة 

  ،احلقوق العابرة للحدود 

 التمويل 

 

بشنن  حقنوق احلينازة     2015مر ر  أصدقاءإ ّمع فكر باسم ، استضافت الفاو 2015يف أكتوبركتشرين األوع  -14

 ويتهنا، عنرب اسنتخدام ااناالت املواضنيعية النت حندد املسن  درانة أول        يف فيوميتشينو، إيطالينا.   إ(2015)صيد الو
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وشنددت املناقشننات علنى أهمينة توضنني     . عناملي  عمنل  ياغة مضنمو  برنننامج بالتوسننع يف صن   املنر ر يف قنام املشناركو   

املصطلحات واملفاهيم املستخدمة يف سياق النهج القائمة علنى احلقنوق يف أقناليم فتلفنة وأعنادت التنكيند علنى ضنرورة         

هذا السياق اعت نرب كنل منن حتلينل الننهج احلالينة        يفو .إنطبق على مجيع احلاالتاالعرتاف بعدم واود حل إواحد ي

وتضنمنت االعتبنارات العملينة     عمنل. كنونني رئيسنيني ألي برننامج    القائمة على احلقوق وحتليل املشاريع التجريبية، م

ص هالطلل فيما  مناملدفوعة  طالباتاع مواضيعي لكي يتكي  مع املضمن كل   مستقلةللربنامج استحدا  وحدات 

 باإلضننافة إىل ذلننك، مت التسننليم باحلااننة إىل أمننواع مننن خننارج امليزانيننة  واحملننددة واالحتيااننات والنندعم.  حلاملصننا

 من املاحنني والشركاء لدعم الوحدة أو الوحدات املعينة. 

 

، دعمت الفاو منظمة مصايد األمساك يف حبرية فكتوريا من أال عقد حلقة عمنل إنتني    2016يف مارسكآذار  -15

األنشنطة   وفصنلوا أننواع   2015استعر  املشاركو  عناصر الربنامج املقرتح الذي صيغ خنالع منر ر   و وغندا.يف أ 2016

الفقنر واألمنن    استئصاعشار املشاركو  إىل ضرورة إيالء االهتمام إىل أواإلقليمية والوطنيةكاحمللية.  على املستويات العاملية

ة احلجم وااموعات الضعيفة واملهمشة ضمن إطار أوسع صتري مصايد األمساكالتذائي والتتذية واحتيااات  تمعات 

 . مصايد األمساكللنهج القائمة على احلقوق يف كافة أنواع 

 

 برنامج العمل املقرتح -ثالثًا

 

أعاله، يشدد برنامج العمل العاملي املقرتح حوع النهج القائمة على احلقنوق يف مصنايد األمسناك     شري إليهُأكما  -16

 وهو يقدم إطارًا متماسنكًا لتيسنري عمنل الفناو بشنن  الننهج القائمنة علنى احلقنوق يف كنل           مواضيعية.على ستة  االت 

االاتماعية واالقتصنادية والبيئينة للتنمينة املسنتدامة      الركائزمن قطاعي مصايد األمساك الكبرية والصترية احلجم لضما  

يف استخدام الوحدات الت يضمها كل  اع من ااناالت  صمم الربنامج ليكو  مرنًا حتقيق أهداف التنمية املستدامة. و

 أما اإلطار الزم  املقرتح فهو مثا  سنوات. ة واإلقليمية والوطنيةكاحمللية. املواضيعية فيتالءم مع السياقات العاملي

 

اخنل القطاعنات   املعنارف د  تبنادع وإ  برنامج العمل العاملي املقرتح شامل النطاق ويدعم زيادة احلوار والتعاو   -17

ودو  تنظنيم   بنال  إمت االعرتاف بن  مواضيع املساواة بني اننسني وتتري املناخ والصيد غري القانوني دو  ووفيما بينها. 

كما ارى التشديد على مبادئ اخلطوط التوايهية الطوعية بشن  احلوكمنة   ،هي مواضيع أساسية وشاملة لقطاعات عدة

واخلطنوط التوايهينة الطوعينة     ،األمساك والتابنات يف سنياق األمنن التنذائي النوط      املسرولة حليازة األراضي ومصايد 

  .لضما  استدامة مصايد األمساك الصترية احلجم
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