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 األمساك مصايد جلنة

 الدورة الثانية والثالثون

 2016يوليو/متوز  15-11روما، 

ضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق: حنو تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان 

 استدامة مصايد األمساك الصغرية احلجم يف  سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر 

 )اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية احلجم(

 

 موجز

 

تشّكل هذه الوثيقة تقريرًا عن التقدم احملرز يف جماا  تنيياذ اوطاول التويي ياة الطوعياة لااماا اساتدامة مصاايد         

األمساك الصغرية احلجم يف سياق األمن الغذائي والقااء على اليقر )اوطول التويي ية الطوعية(، اليت أقرت ا جلنة 

. كما أن ا تعاجل توصية اللجناة وواصالة إعاداد    2014ثني يف عام مصايد األمساك )اللجنة( يف دورت ا احلادية والثال

 برنامج املساعدة العاملية على حنو تشاركي كإطار لتيسري ن ج منّساق ومتساق لتنيياذ اوطاول التويي ياة الطوعياة،       

 إىل يانااا احلايااة إىل تقااديم دعاام مسااتمر لتنييااذها. وتاارد معلومااات إنااااية وتكميليااة عاان هااذا املونااوع          

 .COFI/2016/Inf.13الوثيقة  يف
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 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة
 

 :إن اللجنة مدعوة إىل
 

 إسداء املشورة عن كييية املاي قدمًا يف تنييذ اوطول التويي ية الطوعية. وإا اللجنة مدعوة على ويه اوصوص 

 :إىل القيام وا يلي
 

  النظر يف األنشطة والتطورات الداعمة لتنييذ اوطول التويي ية الطوعية منذ إقرارها خال  الدورة احلادية

، وتباد  املعلومات بشأا مبادرات أخرى ذات صلة وإسداء 2014والثالثني للجنة مصايد األمساك يف عام 

 .النطاقاملشورة بشأا األنشطة اإلنااية الداعمة ملصايد األمساك الصغرية 

            إسااداء املشااورة بشااأا الاادعم الااذم سااًيقّدم مسااتقباًل لتنييااذ اوطااول التويي يااة الطوعيااة، ال ساايما 

 :يف ما يتعلق وا يلي
 

من ( تعبئة موارد من خارج امليزانية عرب الربنامج اإلطارم الشامل ملنظمة األغذية والزراعة )الياو (1)

 وتطبيق ا،أيل الرتويج للخطول التويي ية الطوعية 

إطار اسرتاتيجي عاملي لتنييذ اوطول اوطوات املمكن اختاذها بعد الدورة من أيل إعداد  (2)

 .متاشيًا مع قواعد املنظمة وإيراءات ا التويي ية الطوعية
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 مقدمة

 

اوطول التويي ية الطوعية  2014أقّرت جلنة مصايد األمساك يف دورت ا احلادية والثالثني يف يونيو/حزيراا  -1

لاماا استدامة مصايد األمساك الصغرية احلجم يف سياق األمن الغذائي والقااء على اليقر )اوطول التويي ية 

الطوعية(. وأشارت اللجنة إىل الدور احلاسم الذم تؤديه هذه األداة من أيل حتسني الونع االيتماعي واالقتصادم 

تعزيز سبل كسا العيش لاهلامة اليت يقّدم ا هذا القطاع ك، وسلطت الاوء على املساهمة والثقايف لصغار صيادم األمسا

 واألمن الغذائي والتغذية يف العديد من البلداا.

 

كما رّحبت اللجنة يف دورت ا احلادية والثالثني باقرتاح الياو بإنشاء برنامج املساعدة العاملية لدعم تنييذ  -2

وبتحديد أدوار خمتلف  عية. وأوصي وواصلة تطوير برنامج املساعدة العاملية على حنو تشاركياوطول التويي ية الطو

. كما مت اإلقرار بالدور الذم تاطلع به الياو من خال  جلنة مصايد الشركاء يف جما  تنييذ اوطول التويي ية الطوعية

 اإلقليمية واحمللية املعنية وصايد األمساك. األمساك يف جما  التنييذ والرصد إىل يانا دور احلكومات واملنظمات

 

واستجابة هلذه التوصيات وللطلبات الواردة من البلداا، أطلقت الياو عملية لتخطيط تنييذ اوطول التويي ية  -3

الطوعية ودعمه. كما مت إجناز أنشطة عاملية وإقليمية ووطنية أو يتم التخطيط هلا حاليًا. وسّجلت هذه األنشطة 

ات عالية من املشاركة والتعاوا من يانا األعااء يف الياو وشركائ ا، وا يف ذلك منظمات اجملتمع املدني مستوي

 إىل أا عددًا من األعااء أياًا باعتبارها ي ات ماحنة أو مستايية لألنشطة اليت جيرم تنييذها. وجتدر اإلشارة 

لدعم تنييذ اوطول التويي ية الطوعية، ب م  خاصةم مة ويف الياو وغريها من املنظمات والشركاء قد اختذوا مبادرات 

 كبري.هذه اجل ود بشكل تشجيع  ويتم

 

ويف ما خيص مواصلة تطوير برنامج املساعدة العاملية، ونعت املنظمة برناجمًا إطاريًا شاماًل للرتويج للخطول  -4

، عرب مشاورات ة على ذلك، مت التأكيدوعالو)الربنامج اإلطارم الشامل(.  2015التويي ية الطوعية وتطبيق ا يف عام 

 ، وتويي  ا نمن آلية لتيسري علمية تنييذ اوطول التويي ية الطوعية على احلاية إىل تعاوا أوسع نطاقًا إنااية،

إطار اسرتاتيجي عاملي لتنييذ اوطول التويي ية ونع  كما ًيقرتح، برنامج املساعدة العامليةمما هو ملحوظ أياًا يف 

 اجلارم بدعم الشراكات والتعاوا -اللتاا يرد وصف أكثر تيصياًل عن ما يف ما يلي  - معًا هاتاا اآلليتاا وتقومالطوعية. 

يف جما  تنييذ اوطول التويي ية الطوعية كما أن ا تستند إىل االقرتاح األصلي لربنامج املساعدة العاملية وإىل خمريات 

 .2015-2014مت تنظيم ا يف اليرتة  ذات صلةأحداث 

 

وتستند اوطول التويي ية الطوعية إىل املعايري الدولية حلقوق اإلنساا وإن ا متجانسة مع رؤية الياو املرتبطة  -5

بإدراج منظور حقوق اإلنساا يف مساعي التنمية مع الرتكيز بصية خاصة على احلق يف غذاء كاف. وإن ا تتخذ من اإلطار 

اجلوع وانعدام األمن  لقااء علىااملساهمة يف  الرامي إىل   1الربنامج االسرتاتيجي  االسرتاتيجي للياو ركيزة هلا ال سيما

الغذائي وسوء التغذية. ونظرًا إىل أا اوطول التويي ية الطوعية من شأن ا دعم مدونة السلوك بشأا الصيد الرشيد، 
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واملخطط هلا واملتعّلقة وصايد األمساك  نعكس يف برامج الياو ومشاريع ا اجلاريةست ةأساسي ةإرشادي وثيقةاإن ا ًتعترب 

البحرية والداخلية. وجيرم أياًا، عن طريق اريق امل ام املشرتك بني اإلدارات يف الياو واملعين وصايد األمساك 

الصغرية النطاق، الرتويج بصورة أكرب لتعميم اوطول التويي ية الطوعية يف مشاريع املنظمة وأنشطت ا املتعّلقة مثاًل 

 لعمل الالئق واملساواة بني اجلنسني.با

 

كما ستشّكل اوطول التويي ية الطوعية ركيزة أساسية لربنامج العمل العاملي الذم اقرتحته إدارة مصايد  -6

 األمساك وتربية األحياء املائية يف الياو بشأا الًن ج القائمة على احلقوق ملصايد األمساك الطبيعية على النحو املبني 

 .COFI/2016/Inf./15و COFI/2016/7.2قتني يف الوثي

 

بشأا "املياه العذبة  2015وعالوة على ذلك، ونع املؤمتر العاملي الذم عقدته الياو يف يناير/كانوا الثاني  -7

واألمساك واملستقبل" عشر خطوات لتحقيق مصايد أمساك داخلية مسؤولة إىل يانا توصيات لتنييذها. وعادة ما تكوا 

 مصايد األمساك الداخلية من املصايد الصغرية النطاق، وإا اوطول التويي ية الطوعية أداة رئيسية تستند 

ة إىل اإلقرار حبقوق الصيادين والنساء ومستخدمي املوارد التقليديني والسكاا إلي ا التوصيات اليت تشدد على احلاي

  (COFI/2016/Inf./14و COFI/2016/7.1األصليني ودجم ا على كااة مستويات صنع القرار )انظر الوثيقتني 

 

 أنشطة تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية من جانب املنظمة وشركائها

 

 مويودها وصلت ا وجاالت اهتمام  أصحاب املصلحةدرك يال ميكن تنييذ اوطول التويي ية الطوعية ما مل  -8

. وهلذا السبا شّكلت االتصاالت املتعّلقة باوطول التويي ية الطوعية جمااًل ذا أولوية، ومت إصدار مومسؤوليات 

بعنواا  1عن ات للمنظمة. كما مت إعداد مويز مبّسط اوطول التويي ية الطوعية ونشرها جبميع اللغات الرمسية الس

 ومن املخطط إعداد غريه من املنتجات اإلعالمية. "حملة سريعة"

 

 ومتاشيًا مع أحكام اوطول التويي ية الطوعية ذات ا، ينبغي أا جيرم تنييذها عرب العملية التشاركية  -9

وعماًل بتوصية الدورة ذلك ل ًادعملقد عقدت الياو، وإقرارها. و اليت مّيزت عملية اإلعداد للخطول التويي ية الطوعية

، حلقة عمل عاملية متعددة أصحاب املصلحة بشأا ونع برنامج املساعدة لجنة مصايد األمساكاحلادية والثالثني ل

وتتيح نتائج حلقة . 2014يف روما، إيطاليا، يف ديسمرب/كانوا األو   2العاملية دعمًا لتنييذ اوطول التويي ية الطوعية

 العمل تويي ات م مة بشأا األولويات واالسرتاتيجيات لتنييذ اوطول التويي ية الطوعية )انظر أدناه أياًا(.

 

                                                      
لقد أعّدت املنظمات الشريكة أياًا نسخًا غري رمسية للخطول التويي ية الطوعية. والنسخ جبميع اللغات متاحة على العنواا التالي:   1

www.fao.org/documents/card/en/c/21360061-9b18-42ac-8d78-8a1a7311aef7/. 

 www.fao.org/3/a-i4880e.pdfالتقرير متاح على العنواا التالي:   2
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وتاطلع منظمات اجملتماع املادني بادور رئيساي يف عملياة التخطايط والتنيياذ احلالياة، ال سايما مان خاال              -10

ذائياة )جلناة التخطايط    ة للجناة التخطايط الدولياة مان أيال السايادة الغ      جمموعة العمل املعنية وصايد األمساك التابع

ولقد ًعقدت ايتماعات وحلقات عمل على املستوى العاملي، أو جيرم حاليًا عقدها، من أيل تواري املعلومات . 3الدولية(

لطوعية للمباشرة بعملية إىل جمتمعات الصيادين واملنظمات الشعبية اليت متت استشارت ا عند إعداد اوطول التويي ية ا

 تنمية القدرات على تنييذها على املستويني احمللي والوطين.

 

وميّثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية شريكًا م مًا بالنسبة إىل الياو وجمموعة العمل املعنية وصايد األمسااك   -11

ر الياعلني يف جما  مصايد األمساك ودعم ام،  التابعة للجنة التخطيط الدولية حبيث أنه يرّكز على تس يل مشاركة صغا

وا يف ذلك من خال  تقديم املنح املالية إىل جمموعة العمل املعنية وصاايد األمسااك التابعاة للجناة التخطايط الدولياة،       

 2014مني وتاّمن املنتدياا اوامس والسادس العاملياا للمزارعني اللذاا عقدهما الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يف العا

على التوالي، دورات خمصصة للقاايا املتعّلقة وصاايد األمسااك الصاغرية النطااق. كماا بادأ الصاندوق بتعمايم          2016و

 اوطول التويي ية الطوعية يف مشاريعه ذات الصلة.

 

 ياار   وإا تعميم اوطول التويي ية الطوعية يف اسارتاتيجيات املنظماات اإلقليمياة وسياساات ا وبارامج عملا ا        -12

على قدم وساق. وتتامن هذه املنظمات ميونية االحتاد األاريقي، ومنظمة أمريكا الوسطى املعنية بقطاع مصايد األمساك 

وتربية األحياء املائية، وجلنة مصايد أمساك شرق وسط األطلسي، واهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوساط،  

تنمية مصايد األمساك يف ينوب شرق آسيا، وهيئاة مصاايد أمسااك غارب وساط       وأمانة مجاعة احمليط اهلادئ، ومركز

 .األطلسي

 

كما قّدمت الياو دعم ا إىل البلداا األعااء على املستوى اإلقليمي لالرتقااء وساتوى الاوعي وتقاسام التجاارب       -13

يسري التخطايط لتنيياذ اوطاول    من أيل ت 2015وحتديد األولويات اإلقليمية. ومت تنظيم عدد من حلقات العمل يف عام 

  4التويي ية الطوعية بالتعاوا مع البلداا واملنظمات واملشاريع اإلقليمية الشاريكة. وتتاامن األقااليم يناوب شارق آسايا      

املشاركوا يف حلقات  لالتينية والبحر الكارييب. واتيقوينوب آسيا وشرق أاريقيا ومشا  أاريقيا والشرق األدنى وأمريكا ا

على نرورة أا تبذ  احلكوماات وشاركاؤها يف جماا  التنمياة وغريهام مان أصاحاب املصالحة         قليمية مجيع م العمل اإل

ي ودًا منسقة لاماا تنييذ اوطول التويي ية الطوعية، كما شددت بشكل خاص على نرورة مشاركة صاغار اليااعلني   

مساألة ذات أولوياة، وًدعيات     ويال باعتبااره  ومت التطاّرق إىل نارورة تاأمني ماا يكياي مان التم       أنيس م على حنو اّعا .

احلكومات إىل إتاحة املخصصات الداخلية الالزمة من امليزانية والسعي إىل تواري متويال إناايف مان الشاركاء يف املاوارد.      

 .وأعرب كل من املنظمات اإلقليمية املعنية والشركاء عن اهتمام م بدعم حلقات عمل مماثلة يف أقاليم أخرى
 

                                                      
ل متّثل جمموعة العمل املعنية وصايد األمساك التابعة للجنة التخطيط الدولية منظمات اجملتمع املدني اليت شاركت يف عملية إعداد اوطو  3

 .2008التويي ية الطوعية منذ انعقاد املؤمتر العاملي عن مصايد األمساك الصغرية النطاق يف بانكوك، تايلند، يف عام 

وسوف تنشر التقارير املتعّلقة حبلقات العمل األخرى على موقع املنظمة . i5253e.pdf-www.fao.org/3/aى العنواا التالي التقرير متاح عل  4

 .اإللكرتوني اور ي وزها

http://www.fao.org/3/a-i5253e.pdf


COFI/2016/7 6 

 

ويف ما خيّص املستوى الوطين، اختذ عدد من البلداا خطوات لتنيياذ اوطاول التويي ياة الطوعياة. وقاّدمت       -14

الياو يف اجلزائر وموريتانيا، دعم ا إلعداد اسرتاتيجيات وطنية ملصايد األمساك واا ياولي االنتبااه إىل مصاايد األمسااك      

مبوديا، تساعد الياو وشاركاؤها اإلدارة املعنياة وصاايد األمسااك     الصغرية النطاق وإىل اوطول التويي ية الطوعية. ويف ك

يف بعض اجملاالت املتعّلقة مثاًل وعاجلة عمالة األطيا  وتعزيز املساواة بني اجلنسني يف قطاع مصاايد األمسااك الصاغرية    

ياة، كماا طلبات إىل اليااو     كوستاريكا مرسومًا تنييذيًا بشأا التطبيق الرمسي للخطول التويي ياة الطوع  وأصدرتالنطاق. 

 املزيد من الدعم لتيعيل أحكام ا. وتقوم إندونيسيا بونع خطاة عمال وطنياة بشاأا مصاايد األمسااك الصاغرية النطااق.         

ويف سرياليوا، قدمت املنظمة دعم ا يف جما  إدارة احلياازات يف ساياق اوطاول التويي ياة الطوعياة بشاأا احلوكماة        

يد األمساك والغابات يف سياق األمان الغاذائي الاوطين، واا يف ذلاك بالنسابة إىل مصاايد        املسؤولة حليازة األراني ومصا

 مان اوطاول التويي ياة هاذه. وطلبات يناوب أاريقياا أا تتعااوا          5األمساك الصغرية النطاق كما هاو وراد يف البااب   

 النطااق ب ادف ناماا اتسااق ا      مع الياو يف سبيل مجلة أمور من اا تنيياذ السياساة الوطنياة ملصاايد األمسااك الصاغرية       

 .مع مبادئ اوطول التويي ية الطوعية وأحكام ا

 

 الدعم مستمر ألغراض التنفيذ

 

 الطوعياة  أسيرت حلقة عمل الياو بشاأا وناع برناامج املسااعدة العاملياة الاداعم لتنيياذ اوطاول التويي ياة           -15

برناامج إطاارم    ناع هذا الربنامج. وكنتيجة لاذلك وً  ، عن تواري تويي ات ملواصلة إعداد2014يف ديسمرب/كانوا األو  

 مما يعزز إس ام مصايد األمسااك الصاغرية النطااق     -شامل للياو من أيل الرتويج للخطول التويي ية الطوعية وتطبيق ا 

 .اق(صايد األمساك الصغرية النطيف حتقيق األمن الغذائي وسبل كسا العيش املستدامة )برنامج الياو اإلطارم الشامل مل

 

برناجمًا تنّيذه الياو بالتعاوا ماع  ، 2015ويشّكل الربنامج اإلطارم الشامل للياو، الذم أنشئ يف سبتمرب/أيلو   -16

استاااة عدة مشاريع جل ات ماحنة متعددة تدعم اهلدف الشامل نيساه والنتاائج نيسا ا. كماا أناه       الشركاء ومن شأنه

يدعم الياو لتاطلع األخارية بواليت اا املتعّلقاة بتحقياق األمان الغاذائي للجمياع، والساتخدام ميزات اا النسابية لتولياد            

شكل سالع عاماة عاملياة إىل ياناا رباط خمتلاف       املعلومات األساسية عن مصايد األمساك الصغرية النطاق وتقامس ا يف 

 .األطراف ببعا ا البعض

 

، ال سيما صحاب املصلحةأللخطول التويي ية الطوعية وتنييذها من يانا ومن املتوقع استحداث ملكية قوّية  -17

هاذه   ةمشاارك خاال   ى هاذه امللكياة مان    واحليااظ علا  احلكومات واجل ات املعنية وصايد األمسااك الصاغرية النطااق،    

مباشر يف سياق برنامج اليااو اإلطاارم الشاامل ملصاايد األمسااك الصاغرية النطااق. وسايتم، مان خاال            اجل ات بشكل 

الربنامج، تعزيز قدرة اجل ات الياعلة على االنطالع بأدوارهم ومسؤوليات م املرتبطة بتطبيق مبادئ اوطول التويي ياة  

 .الطوعية
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تطاابق مكّوناات برناامج املسااعدة العاملياة      مرتابطة مكّونات  ةالشامل حو  أربع ج الياو اإلطارمويتمحور برنام -18

 وهي: 2014املقرتح الذم وااقت عليه اللجنة يف عام 
 

  االرتقاء وستوى الوعي: املنتجات املعراية والتواصل (1)

  تعزيز الصلة القائمة بني العلوم والسياسات: تشاطر املعارف ودعم إصالح السياسات (2)

  متكني أصحاب املصلحة: تنمية القدرات وتعزيز املؤسسات (3)

 دعم التنييذ: التعاوا والرصد (4)

 

ويلقى املشروع األّو  املندرج يف إطار برنامج الياو اإلطارم الشاامل دعماًا مان النارويج ب ادف مسااندة التغايري         -19

النطااق مان أيال حتساني املسااهمة يف حتقياق األمان        االيتماعي واالقتصادم والبيئي لقطاع مصايد األمسااك الصاغرية   

 .الغذائي والقااء على اليقر نتيجة حتسني السياسات واالسرتاتيجيات واملبادرات

 

 وياارد املزيااد ماان املعلومااات عاان برنااامج الياااو اإلطااارم الشااامل ملصااايد األمساااك الصااغرية النطاااق              -20

 .COFI/2016/Inf.13ة يف الوثيق

 

بشاأا وناع برناامج مسااعدة عاملياة دعماًا لتنيياذ         2014يف عاام   اليت عقدت ا اليااو  قة العملحل كما أشارت -21

، بناء على املقارتح األّو  لربناامج املسااعدة العاملياة، إىل احلاياة إىل إنشااء آلياات للرصاد         اوطول التويي ية الطوعية

ماع  ، واا يف ذلاك   ل هاذه اآللياات  واحلوكمة لتنييذ اوطول التويي ية الطوعية. ولدى مواصلة النظر يف احلاية إىل مثا 

كجازء مان دعم اا للصاندوق      لتخطايط الدولياة للسايادة الغذائياة    جمموعة العمل املعنية وصايد األمساك التابعة للجنة ا

الدولي للتنمية الزراعية، مت التأكيد على احلاية إىل ونع آلية تكّمل الربنامج اإلطاارم الشاامل لليااو وتغطاي العناصار      

قرتح بالتالي إعداد إطار اسرتاتيجي عاملي لتنييذ اوطول وًيلالقرتاح السابق لربنامج املساعدة العاملية.  األكثر اسرتاتيجية

 ي ية الطوعية. وترد حملة عن الوظائف املقرتحة هلذا اإلطار االسرتاتيجي يف اليقرات التالية. التوي

 

من املزمع أا يدعم اإلطار االسرتاتيجي العاملي، متاشيًا مع توصية الادورة احلادياة والاثالثني للجناة، تنيياذ      و -22

عدة العاملية والربناامج اإلطاارم الشاامل لليااو )انظار      اوطول التويي ية الطوعية حبسا املكّونات األربعة لربنامج املسا

يكمن الغرض منه يف تيساري التياعال باني احلكوماات واجل اات      أعاله( مع وظائف تنييذ مباشرة حمدودة يف املقابل. وس

 نمن إطار الياو ومتاشيًا مع قواعدها وسياسات ا.الياعلة املعنّية لدعم تنييذ اوطول التويي ية الطوعية 

 

التقادم  برصاد   تكاوا مرتبطاة  يف هذا السياق، ميكن البحث أياًا يف وظيية ممكنة لإلطار االسرتاتيجي العاملي و -23

، اليت تنص علاى "تاواري إمكانياة    14)ب( من اهلدف 14احملرز يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وال سيما الغاية 

 . "سواقوصو  صغار الصيادين احلرايني إىل املوارد البحرية واأل
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املشااركة الكاملاة واليعالاة للج اات الياعلاة يف مصاايد األمسااك        ويرمي اإلطار االسرتاتيجي العاملي إىل تعزيز  -24

ي اات ااعلاة أخارى مثال األوساال      مشااركة  أيااًا   وتشاجيع الصغرية النطااق لتنيياذ اوطاول التويي ياة الطوعياة،      

. وسيجرم تصاميم آلياة إلشاراك مثال هاذه      واملنظمات غري احلكوميةقليمية، األكادميية ومعاهد البحوث، واملنظمات اإل

 اجل ات الياعلة يف عمل الياو ويف إطار اسرتاتيجي عاملي يف املستقبل متاشيًا مع سياسات املنظمة وقواعدها وإيراءات ا.

 

إلنشااء اإلطاار االسارتاتيجي     وإذا أقّرت اللجنة مقرتح إنشائه، سًتتخذ خطوات بعد الادورة الثانياة والاثالثني    -25

 العاملي متاشيًا مع إياراءات املنظماة ذات الصالة. ويف هاذا الساياق، سايتم إياالء االعتباار الواياا إىل الادور اوااص            

 أم ي از معين آخر يف الياو.والذم ياطلع به اإلطار االسرتاتيجي العاملي إىل يانا مسؤولياته جتاه اللجنة 

 

ي طلبات من البلداا األعااء واملنظمات لدعم تنييذ اوطاول التويي ياة الطوعياة وسايكوا     وتستمر الياو يف تلق -26

الطلبات. وبالتالي ياتم تشاجيع الشاركاء يف املاوارد      همن الارورم تواري متويل إنايف من خارج امليزانية لالستجابة هلذ

ع ثنائية تساهم أيااًا يف اإلطاار االسارتاتيجي    على دعم كل من برنامج الياو اإلطارم الشامل وعلى النظر يف إقامة مشاري

 .املقرتح العاملي ملصايد األمساك الصغرية النطاق


