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 األمساك مصايد جلنة

 الدورة الثانية والثالثون

 2016يوليو/متوز  15-11 روما،

 حنو تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية احلجم

 الفقريف سياق األمن الغذائي والقضاء على 

 

 

 موجز

 

مصمايد األاماا الصم اة الن:ماو  نمو تن يمذ        ضممان بشأن  COFI/2016/7تقدم ورقة املعلومات هذه لدعم الوثيقة 

اخل:وط التوجيهية ال:وعية لضمان استدامة مصايد األااا الص اة احلجم يف سمياو األممن ال مذائي والقضماى علمى      

ال قر. وتوفر هذه الوثيقة، على وجه اخلصوص، أمثلة إضافية بشمأن أنشم:ة وإزما ات منظممة األغذيمة والزراعمة،       

 .2014ركاى، منذ إقرار اخل:وط التوجيهية املذكورة يف يونيو/حزيران واحلكومات، والش
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 مقدمة   -أواّل

 

أنشم:ة وإزما ات منظممة األغذيمة والزراعمة، واحلكوممات،        عمن تعرض ورقة املعلومات همذه أمثلمة إضمافية     -1

الص اة احلجم يف سياو األمن ال ذائي لضمان استدامة مصايد األااا  والشركاى، منذ إقرار اخل:وط التوجيهية ال:وعية

. 2014(، يف يونيمو/حزيران  اخل:وط التوجيهية ال:وعية ملصايد األااا الصم اة الن:ماو  فيما يلي، والقضاى على ال قر)

كما أنها تلخص املبادئ واألحكام األساسية للخ:وط التوجيهية ال:وعية، وتل م  االنتبماه إىل احلاجمة إىل التمويمل ممن      

مليزانية يف إطار الربنامج الشامل ملنظمة األغذية والزراعمة لتعزيمز وت:بيمق اخل:موط التوجيهيمة ال:وعيمة لضممان        خارج ا

 استدامة مصايد األااا الص اة احلجم يف سياو األمن ال ذائي والقضاى على ال قر.

 

لتعزيز الصيد الرشميد وضممان   إطارا واسعا اخل:وط التوجيهية ال:وعية ملصايد األااا الص اة الن:او وتشكل  -2

يمتم  سبل معيشة مصايد األااا الص اة الن:او. وبالتالي، قد تمدعم عمدة مبمادرات أهمدافها الشماملة حتمى عنمدما ال        

االلتزام باخل:وط  أهميةومن األوجه املشرتكة جلميع املبادرات، مباشرة حت  راية اخل:وط التوجيهية ال:وعية.  تن يذها

 يف املعايا الدولية حلقوو اإلنسان، وأهمية املشاركة ال عالمة جلميمع اجلهمات ال اعلمة      إرساىها، أي التوجيهية ال:وعية

 يف مصايد األااا الص اة الن:او يف صنع القرار وتن يذ اخل:وط التوجيهية ال:وعية. 

 

املبمادئ األساسمية    وتتمحور هذه الوثيقة حول أجزاى اخل:وط التوجيهية ال:وعية. وهي تبدأ بإعادة ذكر بعم   -3

من اجلزى األول. ويتم وصف أمثلة عن الت:ورات واألنش:ة اليت حدث  يف سمياو همذه االماالت املوضموعية املختل مة،      

اخل:وط التوجيهيمة ال:وعيمة   بعد فصول اجلزى الثاني. وبعد ذلك، يتم توفا املعلومات عن األنش:ة األخرى لدعم تن يذ 

يف إطار التوجيهات املذكورة يف اجلزى الثالث. ويوفر اجلزى األخا من الوثيقة املعلوممات  و ملصايد األااا الص اة الن:ا

 عن الربنامج الشامل ملنظمة األغذية والزراعة. 

 

، نظم  منظمة األغذية والزراعة، باالشرتاا مع الشركاى، عدة حلقات عمل لمدعم ط:مي    2015وخالل عام  -4

التن يذ على املستوى اإلقليمي. ومشل  املناطق، جنوب شرو آسيا، وجنموب آسميا، وشمرو أفريقيما، ومشمال أفريقيما،       

نظممة األغذيمة والزراعمة ممع ا يئمة      والشرو األدنى، وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب. وباإلضافة إىل ذلك، تعاونم  م 

العامة ملصايد أااا البحر األبي  املتوس  والشركاى اآلخمرين يف املمر ر اإلقليممي للهيئمة. وتمرد التوصميات الرئيسمية        

 املختل ة أدناه.  عيةيضااملوالصادرة عن حلقات العمل هذه، فضال عن غاها من األنش:ة ذات الصلة، ضمن االاالت 

 

 اجلزء األول -ملبادئ األساسية ا   -ثانيًا

 

املعايا الدوليمة حلقموو اإلنسمان وتعمز      إىل اخل:وط التوجيهية ال:وعية ملصايد األااا الص اة الن:او تستند  -5

العتماد ت ماهم مشمرتا بشمأن     2003تن يذ النهج القائم على حقوو اإلنسان. وقد اجتمع  وكاالت األمم املتحدة يف عام 

 على حقوو اإلنسان من أجل التعاون والربجمة. ويهمد  الت ماهم املشمرتا إىل ضممان ت:بيمق المنهج القمائم        النهج القائم 
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على حقوو اإلنسان باستمرار على املسمتويات العامليمة واإلقليميمة والق:ريمة. ويلقمى احلمق يف ال مذاى، واحلمق يف العممل          

املتمثلمة باملشماركة واملسماىلة وعمدم التمييمز والشم افية        الالئق، باإلضافة إىل حقوو اإلنسان ومبادئ احلوكممة الرشميدة،  

والكرامة اإلنسانية والتمكني وسميادة القمانون )املعروفمة لصم:لا ثبمانثرث يف املنظممة(، اهتمامما خاصما يف همذا االمال           

ة ملصمايد  اخل:موط التوجيهيمة ال:وعيم   وتشمل الصكوا ا امة ذات الصلة  األوسع، ضمن والية منظمة األغذية والزراعة.

لدعم اإلعمال امل:رد للحق يف غذاى كا  يف سياو األمن ال مذائي الق:مري )اخل:موط التوجيهيمة     األااا الص اة الن:او 

املعنية باحلق يف ال ذاى(، واخل:وط التوجيهيمة ال:وعيمة بشمأن احلوكممة املسمرولة حليما ة األراضمي ومصمايد األاماا          

الصمادر عمن   وإطار العمل بشأن األمن ال ذائي والت ذية يف ظل األ مات املمتمدة  ، وال ابات يف سياو األمن ال ذائي الوطين

 جلنة األمن ال ذائي العاملي.

 

إىل التنمية املستدامة وفقا ملدونة السملوا  اخل:وط التوجيهية ال:وعية ملصايد األااا الص اة الن:او وتشا  -6

(. 20اخلتامية الصادرة عن مر ر األمم املتحدة للتنمية املسمتدامة )ريمو    بشأن الصيد الرشيد )املدونة( وأيضًا للوثيقة 

على أهمية احلريمة والسمالم واألممن واحمرتام حيمع حقموو        - ثاملستقبل الذي نصبو إليهث -وقد أكدت هذه الوثيقة 

وسيادة القمانون   واملاى اإلنسان، ومن ضمنها احلق يف التنمية واحلق يف مستوى معيشة الئق، لا يشمل احلق يف ال ذاى

. واملساواة بني اجلنسني و كني املرأة وااللتزام العام بإقاممة جمتمعمات دميقراطيمة عادلمة ممن أجمل حتقيمق التنميمة        

وبالتالي، فإن حقوو اإلنسان تدعم أهدا  التنمية املسمتدامة، الميت تعتممد أيضمًا علمى الركمائز الثالثمة لالسمتدامة          

 جتماعية.البيئية واالقتصادية واال

 

سيكون التعاون املشرتا بمني الق:اعمات أممرًا أساسميًا لتن يمذ اخل:موط التوجيهيمة ال:وعيمة، بسمب  ن:اقهما            -7

 الشامل. وسيكون هناا حاجة لنهج شراكة متوا ن ومنصف، وهناا أدوار خمتل ة ملختلف الشركاى يف عملية التن يذ  
 

        اخل:موط  تتحمل احلكومات مسرولية أساسية للتن يذ علمى املسمتويني الموطين وا،لمي، وإلدمماج مبمادئ

 يف السياسممات واالسممرتاتيجيات ذات الصمملة،  التوجيهيممة ال:وعيممة ملصممايد األامماا الصمم اة الن:مماو    

االقتصمادية  وما إىل ذلك، ليس فقم  بالنسمبة ملصمايد األاماا، بمل أيضمًا لتحقيمق التنميمة االجتماعيمة و         

الشاملة. وستكون املشاركة السياسية ممن املسمتوى الرفيمع، واالسمتثمارات يف القمدرات ويف عمليمات صمنع        

 القرار التشاركية، ضرورية من أجل حتقيق رؤية جديدة ملصايد األااا الص اة الن:او.

 من خالل منظماتهم، من العوامل األساسمية للت ميا، ويلعبمون    األاااق:اع صيد وعمال ن وويعد الصياد ،

اخل:وط التوجيهيمة ال:وعيمة   العمليات ثاملتدرجة من األس ل إىل األعلىث. وينب ي أن  ّكن دورا رئيسيا يف 

يف السياسات  العمل اجلماعي لضمان إدماج مصايد األااا الص اة الن:اوملصايد األااا الص اة الن:او 

سرتاتيجيات واإلجراىات ذات الصلة، على املستويات ا،لية والوطنية واإلقليمية، ولضمان تن يذ هذه واال

 السياسات واالسرتاتيجيات واإلجراىات. 

     وينب ي أن تكون اجلهات ال اعلة األخرى، والسيما األكادميية والبحثية، ولكن أيضمًا املنظممات اإلقليميمة

، يف واجهة هذه االسرتاتيجية املزدوجة، وأن تكمون وظي تهما المرب  بمني     واملنظمات غا احلكومية وغاها

 اجلهود املذكورة أعاله، واستكما ا، وتوثيقها، وتعزيزها. 
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 اجلزء الثاني –املوضوعية  اجملاالت   -ثالثًا

 

حوكممة حيما ة مصمايد     اخل:موط التوجيهيمة ال:وعيمة ملصمايد األاماا الصم اة الن:ماو       من  5يتناول ال صل  -8

اخل:وط التوجيهيمة ال:وعيمة بشمأن احلوكممة املسمرولة      األااا الص اة الن:او وإدارة املوارد. وهذا جمال تدعمه أيضًا 

 بشمكل أعمما املدونمة. والصميد الرشميد      وحليا ة األراضي ومصايد األاماا وال ابمات يف سمياو األممن ال مذائي الموطين،       

مصايد األااا وتربية األحياى املائية، ولكن جتدر اإلشارة إىل استعراض مصايد األاماا   هو بال:بع يف صميم عمل إدارة

القائمة على احلقوو يف سااليون مقابل أحكام اخل:وط التوجيهية ال:وعيمة لضممان اسمتدامة مصمايد األاماا الصم اة       

عية بشأن احلوكمة املسرولة حليا ة األراضي احلجم يف سياو األمن ال ذائي والقضاى على ال قر، واخل:وط التوجيهية ال:و

ومصايد األااا وال ابات يف سياو األمن ال ذائي الوطين، كمثال على مبادرة تركمز بشمكل أكثمر حتديمدا علمى مصمايد       

األااا الص اة  الن:او. وعلى الصعيد العاملي، جيري اقرتاح برنامج عمل للمنظمة بشأن النهج القائمة على احلقموو،  

اخل:وط التوجيهية ال:وعية لضمان استدامة مصايد األااا الص اة احلجم يف سياو األمن ال مذائي   بعني االعتبار يأخذ

 والقضاى على ال قر، واخل:وط التوجيهية ال:وعية بشأن احلوكمة املسرولة حليا ة األراضمي ومصمايد األاماا وال ابمات     

 (.COFI/2016/Inf.15)أنظر الوثيقة  يف سياو األمن ال ذائي الوطين

 

أعماله( فيمما يتعلمق زيما ة مصمايد       4مشل  التوصيات الصادرة عن حلقات العمل اإلقليمية )أنظمر ال قمرة    -9

األااا الص اة الن:او وإدارة املوارد، ضرورة حتسني الوصول إىل املوارد وضمان ترتيبمات احليما ة، يف حلمة أممور     

ت:وير التنظيمي للسماح للجهات ال اعلة يف جمال مصايد األاماا  رات والأخرى، لص ار الصيادين، ودعم ت:وير القد

الص اة الن:او باملشاركة ب عالية يف عملية صنع القرار، وإنشاى هياكل لإلدارة املشرتكة، وتعزيز ت:بيمق نهمج النظمام    

 .اإليكولوجي يف مصايد األااا

 

مسائل التنمية االجتماعيمة،  اخل:وط التوجيهية ال:وعية ملصايد األااا الص اة الن:او من  6ويتناول ال صل  -10

والعمالة، والعمل الالئق. وتقيم ال او تعاونًا منذ وق  طويل مع منظمة العمل الدولية بشأن قضايا العممل الالئمق، لما يف    

:الع بعمل لدعم خ:ة عمل ملكافحة عمالة األط مال  ذلك عمالة األط ال، يف مصايد األااا. وعلى سبيل املثال، مت االض

يف ق:اع مصايد األااا، يف كمبوديا، وجيري التخ:ي  للمزيد من الدعم لتن يذ أوسع للخ:وط التوجيهية ال:وعيمة. وإن  

احلاليمة  العمل الالئق هو أحد اجلوان  ا امة للتصنيع على الن:او الص ا. فعلى سبيل املثال، غالبًا ما تكون التقنيات 

وجيمري توثيمق البيانمات املسمتندة إىل األدلمة      لتدخني األااا دون املستوى األمثل فيما يتعلق بظرو  العمل والصحة. 

السياسمات املسمتناة   بشأن اآلثار على السالمة والصحة املهنية يف هذا الصدد يف غرب أفريقيا )كوت دي وار وغانا( لدعم 

 النساى العامالت يف جمال تدخني األااا.  وتدخالت املمارسني، والسيما لصاحل

 

كما نظم  منظمة األغذية والزراعة حلقة عمل فنية بشأن احلماية االجتماعية لتعزيز اإلدارة املستدامة للمموارد   -11

. وميكن أن تلع  نظم احلمايمة  2015ال:بيعية واحلدا من ال قر يف االتمعات اليت تعتمد على مصايد األااا، يف عام 

االجتماعية دورا داعما بالنسبة للمجتمعات الضعي ة وال ئمات الضمعي ة واملهمشمة، وأن تزيمد ممن قمدرتها علمى مقاوممة         
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الصدمات وتعزيز استدامة سبل معيشتها من خالل حتسني إدارة املوارد ال:بيعية بقيادة االتمع ا،لي. وكان ا مد   

وسد ال جموة  يف  يادة استكشا   اليت تساهمواملمارسات اجليدة  من حلقة العمل عرض ومناقشة نتائج دراسات احلاالت

املعرفية فيما يتعلق باحلماية االجتماعية وإدارة املوارد ال:بيعية، مع االنتبماه إىل القمدرة علمى الصممود أممام الصمدمات.       

امج أوسمع للحمد ممن    ( احلماية االجتماعية جمزى ممن برنم   1ومشل  الرسائل الشاملة الصادرة عن حلقة العمل ما يلي  )

( الشراكات عامل أساسي ال غنى عنه يف عمل املنظمة يف جمال 2ال قر، وينب ي أن تسهم يف اإلدارة املستدامة للموارد؛ )

يف  -( ينب ي النظر يف سلسلة القيمة الكاملة ملصايد األااا، فضال عن خيمارات سمبل العمي     3احلماية االجتماعية؛ )

( ينب مي ت:بيمق املبمادئ التوجيهيمة للخ:موط التوجيهيمة       4حياى املائية الداخلية والبحرية؛ )مصايد األااا وتربية األ

 .ال:وعية لضمان استدامة مصايد األااا الص اة احلجم يف سياو األمن ال ذائي والقضاى على ال قر

 

إلقليميمة بشمأن تن يمذ    وفيما يتعلق بالتنمية االجتماعية، والعمالمة، والعممل الالئمق، أوصم  حلقمات العممل ا       -12

(، يف حلة أمور، بتحسني فرص الوصول إىل 4)أنظر ال قرة اخل:وط التوجيهية ال:وعية ملصايد األااا الص اة الن:او 

التعليم واحلماية االجتماعية التمعات مصايد األااا الص اة الن:او، واسمتخدام نهمج متكاملمة يف مصمايد األاماا      

لصكوا وتوجيهات العمل الدولية مية االجتماعية واالقتصادية بعني االعتبار، وتعزيز االمتثال اليت تأخذ احتياجات التن

 .القائمة

 

له تأثا  الصيدومن املعرو  أن ال اقد ما بعد  والتجارة. الصيدسالسل القيمة ومسائل ما بعد  7ويناق  ال صل  -13

كبا على سبل املعيشة، لا يف ذلك من خالل فقدان السممات ال ذائيمة يف األاماا ذات النوعيمة الرديئمة، وا  ماض       

ويف هذا السياو، حلل  ال او نظم اإلنتاج احلاليمة واآلليمات التنظيميمة واملرسسمية املعياريمة لااماا املدخانمة        . الدخل

والتجارة اإلقليميمة يف مصمايد األاماا الصم اة      الصيدن تعزيز أداى نظم ما بعد واال  ة يف الشمس. وأجري  دراسة ع

يف البلدان امل:لة على حموض ال ولتما، يف إطمار برنمامج األاماا       الصيدالن:او  دراسة حالة عن احلد من ال اقد ما بعد 

قيا. وقمد وضمع  همذه الدراسمة عناصمر      املشرتا بني منظمة األغذية والزراعة والشراكة اجلديدة من أجل التنمية يف أفري

 مسمتدامة وتنافسمية، وسمل:  الضموى علمى احلاجمة إىل إدمماج حيمع األبعماد،          الصميد اسرتاتيجية لسالسمل مما بعمد    

. 1، وحتاليل التجارة عرب احلدود، ويف التدخالت للحمدا ممن ال اقمد   الصيدلا يف ذلك البعد اجلنساني، يف ال اقد ما بعد 

من أجل ت:وير سالسل القيممة املسمتدامة يف دراسمات احلماالت يف      الصيدلنهج الشامل لل اقد ما بعد كما مت ت:بيق هذا ا

  اندونيسيا، وسيوفر قريبًا فهمًا متعمقًا لسلسلة القيمة ملصايد األااا بالشباا اخليشومية يف ا ند.

 

لزراعمة ممع السمل:ات املختصمة لتعزيمز      وفيما يتعلق بسالمة األغذية والقيمة املضافة، تعمل منظممة األغذيمة وا   -14

خدمات الت تي ، وقد أجرت تدريبات لص ار املش لني، ساهم  بشكل إجيابي يف الوصمول إىل األسمواو علمى املسمتوى     

الوطين. وقد عمل برنامج األااا املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيما علمى   

لتدخني األااا، يعر  بتقنية منظمة األغذية والزراعة لتج يف األااا بالتدخني، لمدعم املنظممات    تقديم فرن جديد

                                                      
 www.fao.org/3/a-i5141e.pdf التقرير متاح على العنوان التالي    1
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النسائية لتجهيز األااا يف كوت دي وار. وهذه التكنولوجيا اجلديمدة شمعبية يف دول أفريقيمة أخمرى أيضمًا، وقمد بمدأ        

 .النكا( ، وجيري استكشافها يف آسيا )سريتنزانيا ويفاستخدامها باالنتشار يف بلدان أخرى من غرب أفريقيا 

 

( اإلشمارة إىل أن المرواب  بمني التجمارة     4وتضمن  االسمتنتاجات ممن حلقمات العممل اإلقليميمة )أنظمر ال قمرة         -15

التمأثا  بشكل خاص )ال:ل ( واإلنتاج، غا م هومة دائمًا، وال بد من حتسني املعرفة حول كيف ميكن للتجارة الدولية 

صيد األااا. وبإمكان احلد من ال اقد ما بعد الصيد، وحتسني جودة املنتج،  يادة دخمل الصميادين ودعمم اإلدارة     على

املستدامة ملصايد األااا. وقد أوصي بإيالى االهتمام لضممان التو يمع العمادل لل وائمد، وأنمه ينب مي أن تشمارا حيمع         

 .ملية صنع القرار يف هذا الق:اعاجلهات ال اعلة يف سلسلة قيمة األااا بنشاط يف ع

 

ممن   8ال صمل  علمى النحمو املعمروض يف     وناقش  حلقات العمل اإلقليمية أيضًا مسمألة املسماواة بمني اجلنسمني     -16

اخل:وط التوجيهية ال:وعية، ومشل  التوصميات المدعوة إىل حتسمني االمتثمال بالصمكوا القائممة فيمما يتعلمق بماملنظور          

ولوحظ أنه غالبمًا مما ي شمل ق:ماع     لصاحلها.  والعمل اإلجيابييف ذلك من خالل  كني املرأة  اجلنساني، وتن يذها، لا

آمن وعادل للمدخل، علمى وجمه اخلصموص بالنسمبة       رمصايد األااا الص اة الن:او يف توفا ال رص املتكافئة، ومصد

 للنساى، ويف مصايد األااا الداخلية.

 

دور ، بشمأن  2015أظهمرت نشمرة مايو/أيمار    تسويق األاماا )جلموب ي (     تقرير النظام احلاسوبي ملعلومات -17

 عمدم وجمود اعتبمار لمدور املمرأة وعملمها، وعمدم ظهورهما أممام اجلهمات ال اعلمة             املرأة يف صناعة املمأكوالت البحريمة،  

اب املصملحة  مائدة مستديرة خالل منتدى أصمح  يف إطار حوار ضمنيف الصناعة وصانعي السياسات. وقد نوقش  املسألة 

 ، بهمد  بنماى شمبكة دوليمة للنسماى      2015بشأن مصايد األااا الذي عقد يف في و، إسمبانيا، يف أكتوبر/تشمرين األول   

 .يف ق:اع املأكوالت البحرية

 

يف نواكشوط، موريتانيا، خالل حدث استضافه احتاد منظمات مصمايد   2016احُت ل باليوم العاملي للمرأة لعام  -18

 الصادر عمن همذا احلمدث   عالن اإلاألااا احلرفية املهنية يف أفريقيا، بالتعاون مع الشركاى الدوليني واإلقليميني. ويدعو 

 ، ممن بمني أممور أخمرى،     إىل التن يذ ال عال للخ:وط التوجيهية ال:وعية من قبمل المدول األعضماى يف االحتماد األفريقمي     

 .من خالل سياساتهم واسرتاتيجيات اإلصالح ملصايد األااا وتربية األحياى املائية األفريقية

 

من اخل:وط التوجيهية ال:وعية، تعد منظمة األغذية والزراعة حاليًا، توجيهًا بشأن  3-13وفقًا ألحكام ال قرة  -19

املساواة بني اجلنسني يف ق:اع مصايد األااا الص اة الن:او، لتمكني املرأة وتعميم مراعاة املنظور اجلنساني. وسميأخذ  

 تموفا إرشمادات عمليمة إلحمرا  التقمدم      التوجيه بعني االعتبار التوصيات ممن األحمداث ذات الصملة، وهمو يهمد  إىل      

 .يف جدول أعمال مصايد األااا الص اة الن:او
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ت ا املناخ وخماطر الكوارث. اخل:وط التوجيهية ال:وعية ملصايد األااا الص اة الن:او من  9يناق  ال صل  -20

ارث أممرًا حاامًا، وخاصمة بالنسمبة     يعد بناى قدرات االتمعات والدول على الصمود يف وجه ت ا املناخ وخمماطر الكمو  

للدول اجلزرية الص اة النامية، لا أن هذه البلدان/الدول تعاني أكثر من غاها من آثار الصدمات والض وط. وباإلضمافة  

اللمذين  ، وات اقيمة بماريس،   2030-2015إىل أهدا  التنمية املستدامة، وضع إطار سينداي للحد من أخ:مار الكموارث   

، األطر واألهدا  اليت ينب ي حتقيقها لتخ ي  خمماطر الكموارث واخلسمائر الناحمة عمن      2015ا يف عام اعتمدا كالهم

الكوارث، وتعزيز االستجابة العاملية ملواجهة خ:ر ت ا املناخ، من خالل السعي لتحقيق التنمية املستدامة. ويسعى إطار 

 ، 2015يف أكتوبر/تشمرين األول    م  املوافقمة عليمه   ، المذي  العمل بشأن األمن ال ذائي والت ذية يف ظل األ مات املمتدة

إىل حتسني األمن ال ذائي والت ذية بالنسبة للسكان املتضررين من حماالت األ ممات املمتمدة، أو املعرضمني  ما، بصمورة       

 .والوطين تعاجل األسباب الكامنة، وتساهم بالتالي يف اإلزا  التدرجيي للحق يف عذاى كا  يف سياو األمن ال ذائي

 

وُيعد تعزيز اجلودة واملساىلة، فيما يتعلق بالتأه  واالستجابة حلاالت ال:وارئ اليت ترثر علمى مصمايد األاماا     -21

وتربية األحياى املائية، لا يتماشى مع الصكوا القائمة، من األمور ا امة يف عمل منظممة األغذيمة والزراعمة. وقمد وضمع       

ها، توجيهات حمددة لالستجابة حلاالت ال:وارئ يف ق:اع مصايد األااا وتربيمة األحيماى   املنظمة، بناى على طل  شركائ

املائية. وكجزى من اسرتاتيجية لت:وير القدرات الوطنية واإلقليمية لالسمتجابة حلماالت ال:موارئ يف ق:ماع مصمايد األاماا       

، ًامشمارك  22مت تمدري   . و2015تدري  للمدربني يف فيوجي، يف إي:اليا، يف ممار//آذار   دورةوتربية األحياى املائية، ُعقدت 

 .لعقد دورات تدريبية الحقة يف بالدهم وأقاليمهم نون وجاهزووهم جمهز

 

 أقرات اللجنة ال رعية املختصة بتجارة األااا التابعة للجنة مصايد األاماا، يف دورتهما املنعقمدة يف امل مرب      -22

، بالدور املهم الذي تض:لع به املنظمة يف تقديم توجيهمات وتموفا التمدري  ممن أجمل التصمدي حلماالت        2016م يف عا

ال:وارئ اليت ترثر على ق:ماع مصمايد األاماا وتربيمة األحيماى املائيمة، خاصمة بالنسمبة إىل صم ار صميادي ومنتجمي            

 ادئ االسمتدامة. وشمجع  اللجنمة ال رعيمة املنظممة      األااا، ولا يتماشى مع مبدأ ثإعادة البناى على نو أفضلث ومبم 

 .على مواصلة ت:وير دورات تدريبية أخرى يف املستقبل

 

 اجلزء الثالث -دعم التنفيذ    -رابعًا

 

احلاجمة إىل ضممان بيئمة    اخل:وط التوجيهية ال:وعية ملصايد األااا الص اة الن:او يتناول اجلزى الثالث من  -23

وهنماا حاجمة إىل اتسماو السياسمات، والتنسميق املرسسمي، والتعماون، واملعلوممات، والبحموث            كينية ودعم التن يذ.

واالتصاالت، وتنمية القدرات، باإلضافة إىل دعم التن يذ الشامل والرصد. وقمد اُتخمذت عمدة مبمادرات يف همذا السمياو،       

  .لوعي، والتخ:ي  للتن يذسيما فيما يتعلق بوضع السياسات، وتنمية القدرات، واالتصاالت لزيادة ا وال
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اخل:موط التوجيهيمة ال:وعيمة    وقد حدث  ت:ورات مهمة على حيع املستويات لدعم اتساو السياسات وتعميم  -24

يف السياسات واالسرتاتيجيات وبرامج العمل. وقد ذكرت أعاله حلقات العممل اإلقليميمة   ملصايد األااا الص اة الن:او 

. وتشمل أمثلة COFI/2016/7الزراعة، ومت اإلبالغ عن بع  الت:ورات الوطنية يف الوثيقة اليت نظمتها منظمة األغذية و

 على املستوى اإلقليمي، ما يلي  العمليات السياساتيةأخرى عن 
 

  ،مت تنظيم اجتماع المع ت كا استشاري حول تعزيز حوكمة مصايد األااا الص اة الن:او يف أفريقيا

باالشرتاا بني املكت  الدولي للموارد احليوانيمة التمابع لالحتماد األفريقمي ووكالمة التخ:مي  والتنسميق        

 االحتماد األوروبمي،    التابع للشراكة اجلديدة من أجمل تنميمة أفريقيما، وحكوممة السمن ال، وبمدعم ممن       

. وسمتدعم نتمائج حلقمة العممل همذه تن يمذ إطمار السياسمات         2016يف السن ال، يف يناير/كانون الثماني  

واسرتاتيجية اإلصالح ملصايد األااا وتربية األحياى املائية يف أفريقيا، الذي يشمل عنصرا حمددا بشأن 

 ؛مصايد األااا الص اة الن:او

 ايد أااا البحر األبي  املتوس  ومنظمة األغذية والزراعة، لا يف ذلك مشماريعها  نظم  ا يئة العامة ملص

و ارة ال الحمة   اإلقليمية يف من:قة البحر األبي  املتوسم ، وباالشمرتاا ممع شمركاى آخمرين والتعماون ممع       

ااا الصم اة  والتنمية الري ية والصيد البحري يف اجلزائر، مر را إقليميا من أجل بناى مستقبل ملصايد األ

الن:او يف من:قة البحر األبي  املتوس  والبحر األسود، واقُترح إنشاى جمموعة عممل تابعمة للهيئمة العاممة     

ملصايد أااا البحر األبي  املتوس  ومعنية لصمايد األاماا الصم اة الن:ماو، لتيسما تن يمذ اخل:موط        

 2؛التوجيهية ال:وعية ملصايد األااا الص اة الن:او

  منظمة أمريكا الوس:ى املعنية بق:اع مصايد األااا وتربية األحياى املائية بروتوكول نوايا مع منظمة  وقع

 ؛األغذية والزراعة يشمل التعاون يف تن يذ اخل:وط التوجيهية ال:وعية ملصايد األااا الص اة الن:او

  ي  ا مادئ بتأييمد جلنمة    حاعمة ا،م  ، رح  االجتماع التاسع لرؤساى مصايد األاماا يف  2015يف عام

مصايد األااا للخ:وط التوجيهية ال:وعية ملصايد األااا الص اة الن:ماو، وأقمرا بالدرجمة العاليمة ممن      

 .اجلديد ملصايد األااا الساحلية اإلقليمية النشيدالتآ ر مع 

 

وتشمل األحداث األخرى اليت اعرت  فيها أعضاى املنظمة، واملنظمات الشريكة وأصحاب املصملحة، باألهميمة    -25

احلااة للخ:وط التوجيهية ال:وعية ملصايد األاماا الصم اة الن:ماو، وناقشموا احلاجمة لتنميمة القمدرات والبحموث         

 واملعلومات، من بني أمور أخرى، ما يلي   
 

  منظمة األغذية والزراعة والسمكان   ، بني2015عقد يف روما، إي:اليا، يف فرباير/شباط الذي االجتماع أصدر

حول النظم ال ذائية للسكان األصمليني والزراعمة البيئيمة واخل:موط التوجيهيمة ال:وعيمة بشمأن         ،األصليني

لما يف ذلمك   توصيات تتعلق بتن يذ اخل:وط التوجيهية ال:وعية ملصايد األااا الص اة الن:او، احليا ة، 

 ؛احلاجة إىل تنمية القدرات ونشر املواد على املستوى ا،لي

                                                      
 /www.fao.org/gfcm/meetings/ssfconference2016/en أنظر   2
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  ناق  املر ر العاملي الثاني ملصايد األااا الص اة الن:او، الذي عقد يف مايدا، املكسيك، من قبل شبكة

، مسممألة تن يممذ اخل:مموط 2014شممراكة ثأكممرب مممن أن يممتم جتاهلممهاث للبحمموث، يف أكتوبر/تشممرين األول 

توجيهية ال:وعية ملصايد األااا الص اة الن:او. وقد أنشأت الشمراكة جمموعمة للبحموث بشمأن تن يمذ      ال

اخل:وط التوجيهية ال:وعية ملصايد األااا الص اة الن:او، وستعقد منتدى بالتعاون مع منظممة األغذيمة   

 ؛ملناقشة النتائج 2017والزراعة يف عام 

            ،ُعقد حدث جانيب خمالل املمر ر العماملي للحمدائق التمابع لالحتماد المدولي حل مظ ال:بيعمة، يف سميدني

شمبكة املنماطق البحريمة ا،ميمة ومصمايد      ، بشأن ربم  النقماط    2014أسرتاليا، يف نوفمرب/تشرين الثاني 

يد األااا الصم اة  ، واستكشف احلدث أهمية اخل:وط التوجيهية ال:وعية ملصا3الن:او ةاألااا الص ا

 الن:او يف سياو املناطق البحرية ا،مية.

 

وتشا اخل:وط التوجيهية ال:وعية ملصايد األااا الص اة الن:ماو بصمراحة إىل احلاجمة إىل إشمراا املممثلني       -26

ى، وكمذلك  الشرعيني التمعات مصايد األااا الص اة الن:او، يف وضع اسرتاتيجيات التن يذ وت:بيقها على حد سموا 

ما يتعلق باخل:وط التوجيهية ال:وعية. وإن الدول ممدعوة إىل تسمهيل تشمكيل منصمات وطنيمة ممع  ثيمل         يف الرصد يف

متعدد الق:اعات، لا يف ذلك منظمات االتمع املدني اليت  ثل اجلهات ال اعلمة يف ق:ماع مصمايد األاماا الصم اة      

ال:وعية ملصايد األاماا الصم اة الن:ماو. وهنماا حاجمة إىل  كمني        الن:او، لإلشرا  على تن يذ اخل:وط التوجيهية

االتمعات ا،لية ملصايد األااا الص اة الن:او، اليت تشمل الرجمال والنسماى، للمشماركة يف عمليمات صمنع القمرار       

 .وحتمل املسرولية من أجل االستخدام املستدام للموارد السمكية

 

دورًا رئيسيًا يف جلم  املناقشمات بشمأن اخل:موط التوجيهيمة ال:وعيمة ملصمايد         تلع  منظمات االتمع املدني -27

ولمدى املنظممة ات اقيمة    األااا الص اة الن:او إىل األحداث العاملية، لرفع مسمتوى الموعي وتعزيمز التخ:مي  للتن يمذ.      

الميت  وجمل السميادة ال ذائيمة،    للجنة التخ:ي  الدولية من أالتابعة  شراكة مع جمموعات العمل املعنية لصايد األااا

)املنتدى العاملي للعاملني يف الصميد وحمع األاماا، واملنتمدى العماملي لشمعوب        منظمات مصايد األااا األعضاى ثل 

Croceviaومركمز  الصيادين، بدعم من التجمع الدولي لدعم العاملني يف مصايد األااا
وبعمد وقم  قصما ممن إقمرار       (.4

وعية ملصايد األااا الص اة الن:او، حع التجمع المدولي لمدعم العماملني يف مصمايد األاماا      اخل:وط التوجيهية ال:

منظمات االتمع املدني وغاها حللقة عمل نو حتقيق مصايد أااا عادلمة اجتماعيمًا ومسمتدامة  حلقمة العممل ممن       

احلجم يف سياو األمن ال ذائي والقضماى   اخل:وط التوجيهية ال:وعية لضمان استدامة مصايد األااا الص اةأجل تن يذ 

   ، يف بودوتشاي، ا ند.2014على ال قر )اخل:وط التوجيهية ال:وعية ملصايد األااا الص اة الن:او( يف يوليو/ و  

                                                      
فريق اخلرباى املعين لصايد األااا التابع  يئة إدارة النظام اإليكولوجي يف االحتاد نظم هذا احلدث اجلانيب من قبل منظمة األغذية والزراعة، و  3

روبمي للح مظ   الدولي حل ظ ال:بيعة، وال ريق املتخصص املعين باالستخدام املستدام وسبل املعيشة التابع لالحتاد الدولي حل ظ ال:بيعة، واملكتم  األو 

ع املدني املعنية باخل:وط التوجيهية ال:وعية ملصايد األااا الص اة الن:او )التجمع الدولي لدعم العاملني والتنمية، وجلنة التنسيق منظمات االتم

 (.6أنظر أيضًا احلاشية  –يف مصايد األااا، واملنتدى العاملي للعاملني يف الصيد وحع األااا، واملندى العاملي لشعوب الصيادين 
 التخ:ي  الدولية من أجل السيادة ال ذائية، يف روما. ة أمانة جلن Croceviaيش ل مركز   4
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كما نوقش  مسألة اخل:وط التوجيهية ال:وعية ملصمايد األاماا أيضما يف اجلمعيمة العاممة السادسمة للمنتمدى         -28

. وباإلضافة إىل ذلك، نظمم التجممع المدولي لمدعم     2014العاملي لشعوب الصيادين، يف جنوب أفريقيا، يف سبتمرب/أيلول 

توجيهية ال:وعيمة ملصمايد األاماا الصم اة الن:ماو يف      العاملني يف مصايد األااا حلقات عمل بشأن تن يذ اخل:وط ال

 .2015ا ند، وتايلند، وميامنار، يف سياو مشروع النظام اإليكولوجي البحري الكبا خلليج البن ال، يف عام 

 

خمارج جمموعمات جلنمة     وتدعم منظمة األغذية والزراعة أيضًا تعزيز منظمات مصايد األااا الصم اة الن:ماو   -29

الدولية من أجل السيادة ال ذائية. وهناا تنوع يف العمل اجلماعي واملنظمات املوجودة يف ق:اع مصايد األااا.  التخ:ي 

وأدت دراسات احلاالت املعمقة للمنظمات ا،ددة إىل توصيات بشأن كي ية تعزيز منظممات مصمايد األاماا. وجيمري     

التوجيهية ال:وعية ملصايد األااا الص اة الن:او، وتسمهيل  االض:الع بأنش:ة وفقًا لذلك، لرفع الوعي بشأن اخل:وط 

 .من دائرة ال قر من اخلروجالتواصل وتعزيز تبادل املعلومات بني منظمات الصيادين اليت تساهم يف  كني سكان الريف 

 

 الن:ماو   كما دعم  املنظمة أيضًا إنشماى شمبكة إقليميمة فرعيمة للجهمات ال اعلمة يف مصمايد األاماا الصم اة          -30

نصة امل ربية ملصايد األاماا صم اة الن:ماو. ويتواصمل المدعم لتعزيمز همذه املنظممة، لما يف ذلمك           يف مشال أفريقيا  امل

 .  واخل:وط التوجيهية ذات الصلة ال نيةالتدري ، وصياغة خ:ة عمل، وإعداد منتجات التواصل 

 

ة الن:او االنتباه إىل أهمية نظمم الرصمد الميت تسمما     ول ت  اخل:وط التوجيهية ال:وعية ملصايد األااا الص ا -31

تن يذ أهدا  اخل:وط التوجيهية ال:وعيمة. وينب مي أن يمرتب  رصمد تن يمذ اخل:موط التوجيهيمة         كيف ومتى يتم بتقييم

ال:وعية ملصايد األااا بالتقدم ا،ر  يف حتقيق أهدا  التنمية املستدامة، وهناا قسم جديمد يف اخل:موط التوجيهيمة    

ال:وعية ملصايد األااا الص اة الن:او عن استبيان جلنة مصايد األااا الذي يتم إجراؤه كل سنتني، والمذي شمارا   

هذا العام. وباإلضافة إىل ذلك، من املتوقع أن تكون هناا آلية رصد متكاملة يف سياو اإلطمار االسمرتاتيجي    بلد 102فيه 

 .COFI/2016/7ألااا الص اة الن:او، ويتم وص ها يف الوثيقة العاملي للخ:وط التوجيهية ال:وعية ملصايد ا

 

هناا حاجة ملحة لتحسني توافر البيانات واملعلومات عن مصايد األااا الص اة الن:او، لدعم الرصد والسمماح   -32

نظمم  منظممة    ،2016بتقييم أفضل حول كيف يسهم الق:اع يف حتقيق األمن ال ذائي والقضاى على ال قر. ويف ممار//آذار  

األغذية والزراعة بالتعاون مع و ارة الشرون البحرية والثروة السمكية يف إندونيسيا، حلقة عممل إقليميمة ممن أجمل حتسمني      

رتما، إندونيسميا،   حع البيانات بشأن مصايد األااا وتربية األحياى املائية الص اة الن:او. وُعقدت حلقمة العممل يف جاك  

  .وميكن تن يذ حلقات عمل مماثلة يف مناطق خمتل ة يف املستقبلدول من املن:قة.  من عشر وشارا فيها أشخاص
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 صايد األمساك الصغرية النطاقملالشامل منظمة األغذية والزراعة برنامج    -خامسًا

 

، أدت مواصلة ت:وير برنمامج املسماعدة العامليمة للخ:موط التوجيهيمة      COFI/2016/7كما هو موضا يف الوثيقة  -33

للجنمة مصمايد األاماا يف عمام      ونيمة والثالثم  احلادال:وعية ملصايد األااا الص اة الن:او، الذي أوصم  بمه المدورة    

اخل:وط التوجيهيمة   ( الربنامج الشامل ملنظمة األغذية والزراعة من أجل  تعزيز1، إىل تصميم آليتني تكميليتني  )2014

تعزيز مساهمة مصايد األااا الصم اة الن:ماو يف األممن ال مذائي      –ال:وعية ملصايد األااا الص اة الن:او وت:بيقها 

(إطار اسرتاتيجي 2وسبل املعيشة املستدامة )برنامج منظمة األغذية والزراعة الشامل ملصايد األااا الص اة الن:او(، و)

لزيمد ممن    COFI/2016/7التوجيهية ال:وعية ملصايد األااا الص اة الن:ماو. وتصمف الوثيقمة     عاملي مقرتح للخ:وط

الت اصيل اإلطار االسرتاتيجي العاملي للخ:وط التوجيهية ال:وعية ملصايد األاماا الصم اة الن:ماو، والربنمامج الشمامل      

 .2015ملصايد األااا الص اة الن:او، الذي أنشئ يف سبتمرب/أيلول 

 

 يهد  برنامج منظمة األغذية والزراعة الشامل ملصمايد األاماا الصم اة الن:ماو، المذي  همو إطمار شمراكة،          -34

إىل اجلمع بني املشاريع املتعددة اليت لديها ن س األهدا  وال ايات بشكل عمام. وسيسماهم يف األممن ال مذائي والت ذيمة      

تيجيات واملبادرات على حيع املستويات، علمى أسما/ ت:بيمق    والقضاى على ال قر، نتيجة لتحسني السياسات واالسرتا

 حتديمداً  الربنمامج  يهمد   ،مبادئ وأحكام اخل:وط التوجيهية ال:وعية ملصايد األااا الص اة الن:او. ويف همذا اإلطمار  

  وتن يمذها،  الن:ماو،  الصم اة  األاماا  لصمايد  املتعلقمة  واملبمادرات  واالسمرتاتيجيات  السياسمات  وضع يف ثاملساهمة إىل 

 ملصمايد  ال:وعيمة  التوجيهيمة  اخل:موط  وتوصيات مبادئ ي:بقون الذين الشركاى من وغاها املنظمة يف األعضاى الدول قبل من

 .ال قرث على والقضاى ال ذائي األمن سياو يف الن:او الص اة األااا

 

 ويتمحور الربنامج حول أربع نتائج مرتاب:ة )أنظر أيضًا املرفق(  -35
 

 التوعية  املعرفة والتوعية بشأن املنتجات (1)

 تعزيز الرتاب  بني العلوم والسياسات  تبادل املعرفة ودعم إصالح السياسات (2)

  كني أصحاب املصلحة  تنمية القدرات وتعزيز املرسسات (3)

 دعم التن يذ  التعاون والرصد (4)

 

 التوعية  املعرفة والتوعية بشأن املنتجات
 

عنمد احلكوممات وأصمحاب املصملحة املعنميني بشمأن اخل:موط         وعمي املكمون األول أن يكمون هنماا    ُيتوقع من  -36

التوجيهية ال:وعية ملصايد األااا الص اة الن:او، وأن ي هموا مبادئها وأحكامها، وأن يتمكنوا من ت:بيقها يف عملهم. 

د أدلمة للتن يمذ بشمأن قضمايا حممددة وجلماعمات مسمتهدفة        واألنش:ة يف إطار هذا املكون، إعدا النواتجوبالتالي، تشمل 

 حمددة، وإعداد منتجات املعلومات وأدوات االتصال الال مة للمجموعات املختل مة، لما يف ذلمك الصميادين، والعماملني      
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 الرئيسمية  ، فضمال عمن تنظميم مشماركة اجلهمات ال اعلمة       الميت ينتممون إليهما    نظممات املتمعمات و االالصيد وجمال يف 

 .األحداث ذات الصلةيف 

 

 تعزيز الرتاب  بني العلوم والسياسات  تبادل املعرفة ودعم إصالح السياسات
 

تعتممد السياسمات الوطنيمة واإلقليميمة مبمادئ اخل:موط التوجيهيمة ال:وعيمة ملصمايد          ن أن وُيتوقع من هذا املكم  -37

صملة لالسمتخدام املسمتدامة للمموارد املائيمة      األااا الص اة الن:او واسرتاتيجيات وتمدخالت دليمل املعلوممات ذات ال   

اسمتعراض األطمر القانونيمة والسياسماتية؛ وحتديمد املمارسمات اجليمدة         والنمواتج وضمان سبل املعيشة. وتشمل األنش:ة 

ارة واملعرفة العلمية وتوثيقها )أي ما يتعلق بتقييم مصايد األااا/املوارد يف احلاالت اليت ت تقر إىل البيانمات، ونظمم اإلد  

لما يف ذلمك   )مصايد األااا لمنظم المنهج اإليكولموجي يف مصمايد األاماا      ملة اليت تدمج إدارة االتشاركية والنهج الش

ضمان حقوو احليا ة( ومنظور سبل املعيشة ضمن سياو حقوو اإلنسان(، وكذلك وضع وتن يذ خ:  العمل االسمرتاتيجية  

 .يهية ال:وعية ملصايد األااا الص اة الن:اوالوطنية واإلقليمية من أجل تن يذ اخل:وط التوج

 

  كني أصحاب املصلحة  تنمية القدرات وتعزيز املرسسات
 

ُيتوقع من هذا املكون أن تتم إتاحة القدرات واآلليمات املرسسمية الال ممة لتمثيمل ومشماركة أصمحاب املصملحة         -38

املعنيني يف تن يذ اخل:وط التوجيهية ال:وعية ملصايد األااا الص اة الن:او، وأن تساهم يف اسمتدامة مصمايد األاماا    

املنظمات الوطنيمة واإلقليميمة للصميادين والعماملني يف جممال      واألنش:ة بشكل أساسي  النواتجوسبل املعيشة. وتستهد  

 ما يتعلق بتعزيز قدراتها لدعم حوكممة مصمايد األاماا الصم اة الن:ماو واملسماهمة        الصيد، وكذلك املرسسات العامة يف

 .يف استدامة مصايد األااا وسبل املعيشة

 

  دعم التن يذ  إدارة الربامج والتعاون والرصد
 

 ُيتوقع من هذا املكون أن تست يد عملية تن يذ اخل:موط التوجيهيمة ال:وعيمة ملصمايد األاماا الصم اة الن:ماو         -39

واألنشم:ة يف إطمار همذا     النمواتج من آلية دعم وتنسيق ورصد، تعز  تبادل اخلمربات ونشمر المدرو/ املسمت ادة. وتشممل      

علمى  تشمجيع  ممن أجمل ال  الشراكات لتشاطر وتعزيز رسات اجليدة، ، يولد املعلومات عن املمارصدللاملكون، ت:وير نظام 

تن يذ اخل:وط التوجيهية ال:وعية ملصايد األااا الص اة الن:او. كما يشممل همذا املكمون    املتعلقة ب يادة عدد املشاريع 

خماص علمى احلاجمة     عاملي ملصايد األااا الص اة الن:او، مع الرتكيز بشمكل السرتاتيجي االطار اإلودعم  ت:ويرأيضًا 

 .إىل آليات رصد وحوكمة لتن يذ اخل:وط التوجيهية ال:وعية ملصايد األااا الص اة الن:او

 

 ومن أجل توليد النتائج املتوقعة، يتخذ الربنامج الشامل نهجًا متعدد املستويات   -40
 

  لتموفا المدعم يف جممال    ، علمى املسمتويات العامليمة واإلقليميمة، وت:موير العناصمر       يسهل الربنامج التوعيمة

السياسات، واالسمتجابة إىل ال:لبمات املباشمرة ممن الشمركاى الرئيسميني، مثمل األجهمزة اإلقليميمة ملصمايد           
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األااا ومنظمات االتمع املدني، لتقمديم المدعم يف جممال تن يمذ اخل:موط التوجيهيمة ال:وعيمة ملصمايد         

عن االهتممام وطلبمات المدعم والتعماون ممن قبمل بعم          اإلبداىاألااا الص اة الن:او. وقد تلق  املنظمة 

 ؛الشركاى اإلقليميني هرالى

       .ويوفر الربنامج الدعم التقين للبلدان، على املستوى الوطين، بشمأن قضمايا خمتمارة وذات أولويمة واضمحة

، وستناق  منظمة األغذية والزراعة مع شركائها، حتديد أولويمات البلمدان وأولويمات تقمديم المدعم ال مين      

 كما يوفر الربنامج املساعدة للبلمدان أو املنظممات ممن أجمل ت:موير املزيمد       على طول النتائج املذكورة أعاله. 

 .من املشاريع الوطنية

 

تقع مسرولية إدارة الربنامج على عاتق فرقمة العممل املعنيمة لصمايد األاماا الصم اة الن:ماو التابعمة إلدارة          -41

املائية. وتتكون فرقة العمل هذه من املوظ ني ال نميني ممن إدارة مصمايد األاماا وتربيمة       مصايد األااا وتربية األحياى

 .األحياى املائية، وكذلك املوظ ني من اإلدارات األخرى يف املنظمة واملكات  اإلقليمية واإلقليمية ال رعية املعنية بالربنامج

 

األوىل ملشروع يف إطار الربنامج الشمامل. كمما أن الصمندوو    وُيعرب عن االمتنان حلكومة النرويج كصاحبة املبادرة  -42

 الدولي للتنمية الزراعية قد أمن وخصص التمويل التكميلي الذي يسهم يف حتقيق أهمدا  الربنمامج الشمامل. وممن أجمل     

ة الن:ماو  السماح للمنظمة لواصلة دورها كميسر فيما يتعلق بتن يذ اخل:وط التوجيهية ال:وعية ملصمايد األاماا الصم ا   

 ورصدها، تتم دعوة الشركاى يف املوارد إىل البدى يف املشاريع يف إطار هذا الربنامج الشامل.

 

 مالحظات ختامية   -سادسًا

 

تشكل اخل:وط التوجيهية ال:وعية ملصايد األااا الص اة الن:او أداة قوية لدعم مصمايد األاماا الصم اة     -43

الشامل للسياسات واإلجراىات. غا أن تن يذها سميت:ل  تضمافر اجلهمود ممن قبمل      الن:او من خالل مشوليتها وإطارها 

اجلميع، لا يف ذلك اإلرادة السياسمية واملموارد. وإن احلكوممات، واملنظممات الدوليمة واإلقليميمة، ومنظممات االتممع         

ن حميعهم إىل دعمم   وواملدني، واملنظمات غا احلكومية، ومرسسات البحوث، وحيع أصحاب املصلحة اآلخرين، مدع

 .هذه العملية

 

وينب ي تعزيز التن يذ على خمتلف املستويات وبوسائل خمتل ة. وهنماا حاجمة إىل املبمادرات للتن يمذ املباشمر       -44

لاحكام األساسية للخ:وط التوجيهية ال:وعية ملصايد األااا الص اة الن:او، فضال عن مبادرات دعم التوعية وتبادل 

للسماح باستخدام أوسع للخ:وط التوجيهيمة ال:وعيمة ملصمايد األاماا الصم اة الن:ماو يف حيمع األنشم:ة         اخلربات، 

 املتعلقة باملصايد الص اة الن:او. وينب ي تعميم أحكام اخل:موط التوجيهيمة ال:وعيمة ملصمايد األاماا الصم اة الن:ماو        

وا،ليمة. ومما أن تصمبا اخل:موط التوجيهيمة ال:وعيمة        يف السياسات واالسرتاتيجيات وخ:  العمل اإلقليمية والوطنية

ملصايد األااا الص اة الن:او جزىا ال يتجزأ وطبيعيًا من كل ما يتعلق زوكمة وإدارة وت:وير الق:اع، ستتحقق خ:موة  

 .كل عامكباة إىل األمام نو ضمان استدامة مصايد األااا الص اة الن:او لصاحل املعنيني املباشرين واالتمع بش
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 املرفق
 

 برنامج منظمة األغذية والزراعة الشامل ملصايد األمساك الصغرية النطاق ونواتجنتائج 
 

 برنامج منظمة األغذية والزراعة الشامل ملصايد األمساك الصغرية النطاق ونواتجمكونات ونتائج 

 بشأن املنتجات  التوعية وتقديم الدعم يف جمال السياسات  املعرفة والتوعية 1املكون 

وعي عند احلكومات وأصحاب املصملحة املعنميني بشمأن اخل:موط التوجيهيمة ال:وعيمة ملصمايد        مت حتقيق ال  1النتيجة 

 األااا الص اة الن:او، وهم ي همون مبادئها وأحكامها، وميكنهم أن ي:بقوها يف عملهم.

دوات االتصمال املناسمبة للجماعمات املسمتهدفة     إتاحمة ونشمر أدلمة التن يمذ ومنتجمات املعلوممات وأ       م     1-1الناتج 

 االض:الع بأنش:ة التوعية. املختل ة، لا يف ذلك الصيادين والعاملني يف جمال الصيد وجمتمعاتهم ومنظماتهم، و

إتاحة التوعية واملعرفة بشأن اخل:موط التوجيهيمة ال:وعيمة ملصمايد األاماا الصم اة الن:ماو علمى              2-1الناتج 

 اإلقليمي والعاملي.  املستويني

   تعزيز الرتاب  بني العلوم والسياسات  تبادل املعرفة ودعم إصالح السياسات2املكون 

  تعتمد السياسات الوطنية واإلقليمية مبادئ اخل:وط التوجيهيمة ال:وعيمة ملصمايد األاماا الصم اة الن:ماو       2النتيجة 

 ستخدام املستدام للموارد املائية وضمان سبل املعيشة. واسرتاتيجيات وتدخالت دليل املعلومات ذات الصلة لال

حتديد األطر القانونية والسياساتية الال مة لتن يذ اخل:وط التوجيهية ال:وعية ملصايد األااا الصم اة  مت   1-2الناتج 

جلوان  االجتماعيمة  الن:او )لا يف ذلك إدارة مصايد األااا الص اة الن:او )النهج اإليكولوجي يف مصايد األااا( وا

 واالقتصادية للتنمية(، وتعزيزها، وت:ويرها، وتباد ا.

املمارسات اجليدة واملعرفة العلمية وتوثيقها )أي ما يتعلق بتقييم مصايد األااا/املوارد يف  مت حتديد  2-2الناتج 

تدمج إدارة مصمايد األاماا لمنظم    ملة اليت ااحلاالت اليت ت تقر إىل البيانات، ونظم اإلدارة التشاركية والنهج الش

النهج اإليكولوجي يف مصايد األااا )لا يف ذلك ضمان حقوو احليا ة( ومنظور سبل املعيشة ضممن سمياو حقموو    

 اإلنسان(.

وضع  خ:  العمل االسرتاتيجية الوطنية واإلقليمية من أجل تن يذ اخل:موط التوجيهيمة ال:وعيمة ملصمايد       3-2الناتج 

 ة الن:او، وجيري حاليًا تن يذها األااا الص ا

    كني أصحاب املصلحة  تنمية القدرات وتعزيز املرسسات3املكون 

     إتاحة القدرات واآلليات املرسسية الال مة لتمثيل ومشاركة أصحاب املصلحة املعنيني يف تن يذ اخل:وط 3النتيجة 

 ساهم يف استدامة مصايد األااا وسبل املعيشة.التوجيهية ال:وعية ملصايد األااا الص اة الن:او، وأن ت

  مت حتديد االحتياجات للتنمية التنظيمية وتعزيز القدرات )ال سيما بالنسبة ملنظمات الصيادين والعاملني يف 1-3الناتج 

 جمال الصيد( على املستويات ا،لية والوطنية، ومت توفا الدعم لتلبية هذه االحتياجات.  

 إنشاى وتعزيز املنصات اخلاصة لنظمات الصيادين والعاملني يف جمال الصيد على املستوى اإلقليمي.  مت 2-3الناتج 
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  مت تعزيز قدرات املرسسات العامة لدعم حوكممة مصمايد األاماا الصم اة الن:ماو واملسماهمة يف اسمتدامة        3-3الناتج 

 مصايد األااا وسبل املعيشة. 

 الربنامج، والتعاون، والرصد  دعم التن يذ  إدارة 4املكون 

  تست يد عملية تن يذ اخل:وط التوجيهية ال:وعية ملصايد األاماا الصم اة الن:ماو ممن آليمة دعمم وتنسميق        4النتيجة 

 ورصد، تعز  تبادل اخلربات ونشر الدرو/ املست ادة.

صم اة الن:ماو، وهمو يولمد     مت وضع نظام رصمد لتن يمذ اخل:موط التوجيهيمة ال:وعيمة ملصمايد األاماا ال         1-4الناتج 

 املعلومات بشأن املمارسات اجليدة ليتم تباد ا. 

  مت حتقيق التوافق بشأن برنامج مساعدة عاملية بني الشركاى يف التنمية وأصحاب املصملحة، وجيمري تن يمذ    2-4الناتج 

 ة الن:او.  عدد متزايد من املشاريع بشأن تن يذ اخل:وط التوجيهية ال:وعية ملصايد األااا الص ا

 
 


