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 جلنة مصايد األمساك

 الدورة الثانية والثالثون

 2016يوليو/ متوز  15-11روما، 

اكتساب مزيد من املعارف عن املقاربات اخلاصة مبصايد األمساك واملستندة إىل احلقوق: برنامج 

 عمل عاملي لتعزيز األمن الغذائي والتغذية والقضاء على الفقر وحتقيق أهداف التنمية املستدامة

 

 موجز
 

، اخلطوو  العريةوة والسومات    COFI/2016/7.2توفر هذه الوثيقة، اليت ينبغي قراءتها باالقرتان مع الوثيقة  

بشأن النهج القائمة على احلقوو    قطواع مصوايد     كتسا  مزيد من املعار الالرئيسية لربنامج العمل العاملي املقرتح 

زيز األمن الغوذائي والتغذيوة والقةواء علوى الوقور و قيوق       البحرية والداخلية، كجزء من عملية تع الطبيعية األمساك

أهدا  التنمية املستدامة. وسيحقق برنامج العمل العاملي هذا اهلد  بإتاحة املعلوموات مون خوالس  سوع املعوار       

العاملية حوس النهج القائمة على احلقو  و سع الوصوس إليها، وتبوادس اخلوربات   لواس السياسوات مون خوالس       

دس الدروس املستوادة   املناطق املختلوة وفيما بينها، وتوفري منصات حمايودة لتبوادس اخلوربات واملعوار ، ونقول      تبا

 اجلهد احلكوموات الوطنيوة وايليوة   املعرفة إىل امليدان من خالس توفري التوجيه الوين. وتشمل قائمة الشركاء   هذا 

 اإلقليميوة إلدارة مصوايد األمسواك    واملنظموات  صلةحدة األخرى ذات الواملنظمات الدولية مبا   ذلك هيئات األمم املت

والعاملع   الصيد ولتمعات الصيد ومنظمات اجملتمع املدني  وصيادي األمساك ألجهزة اإلقليمية ملصايد األمساكوا

ى مدى مثاني سنوات، وغريهم. ويغطي برنامج العمل العاملي املقرتح عل واألوسا  األكادميية واملنظمات غري احلكومية

(  ديود احلقوو    2( االقتصاد السياسوي واحلوكموة   قطواع مصوايد األمسواك؛ )     1ستة لاالت مواضيعية حاليًا: )

( احلقو  العابرة للحودود؛  5( تعزيز/تنويع سبل املعيشة؛ )4( تنمية القدرات؛ )3واإلجراءات الالزمة لتنويذ ذلك؛ )

املتوقعوة واألنشوطة الويت د  ديودها حتوى اون   وحودات ضومن كول لواس          التمويل. ويتم ترتيب النوواتج  و( 6)

 على الطلب مون الودوس األعةواء   املرتكزة  كثر مرونة واستجابة لطلبات الدعممواضيعي، جلعل برنامج العمل العاملي أ

 ومنظمات أصحا  املصلحة.  األغذية والزراعة )الواو( منظمة  
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 مقدمة -أواًل

 

، اخلطوو  العريةوة والسومات    COFI/2016/7.2لوثيقة، اليت ينبغي قراءتها باالقرتان موع الوثيقوة   توفر هذه ا -1

بشوأن الونهج القائموة علوى احلقوو    قطواع مصوايد         كتسا  مزيد من املعار الالرئيسية لربنامج العمل العاملي املقرتح 

لغذائي والتغذية والقةاء على الوقر و قيق أهودا   البحرية والداخلية، كجزء من عملية تعزيز األمن ا الطبيعية األمساك

 التنمية املستدامة.

 

 ويهد  برنامج العمل العاملي إىل تعزيز العمل الذي تةطلع بوه إدارة مصوايد األمسواك وتربيوة األحيواء املائيوة       -2

بشوأن   2015مومترر    املنظمة بشأن النهج القائمة على احلقو ، وزيادة اتساقه. وهوو يعكوا املودخالت الصوادرة عون      

بشأن حقوو    2015صايد األمساك )ممترر ملالنهج القائمة على احلقو   عن: منتدى عاملي األمساك صيدحقو  احليازة و

، 2016، واجتماعات إنتييب لعوام  األمساك صيدبشأن حقو  احليازة و 2015(، وأصدقاء ممترر األمساك صيداحليازة و

 القائمة على احلقو    قطاع مصايد األمساك.  فةال عن األعماس السابقة بشأن النهج

 

ويتم اقرتاح برنامج العمل العاملي لدعم األعةاء   املنظموة عنود تصوميم الونهج القائموة علوى احلقوو  املناسوبة          -3

للظرو  واجملتمعات واألهدا  املعينة، اليت د  ديدها من خالس عمليات شوافة وتشاركية، وعند تنويوذ هوذه الونهج    

و تعزيزها. وبهذه الطريقة، سيعزز برنامج العمل العاملي املقرتح تنويذ اخلطوو  التوجيهيوة الطوعيوة بشوأن احلوكموة      و/أ

املسمتولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات   سيا  األمن الغوذائي الووطين، موع الرتكيوز علوى حيوازة مصوايد        

نويوذ اخلطوو  التوجيهيوة الطوعيوة لةومان اسوتدامة مصوايد األمسواك         األمساك. كما أنه سيقدم الدعم واملعرفة لتعزيوز ت 

اخلطو  التوجيهية لةمان استدامة مصايد األمساك الصوغرية  الصغرية احلجم   سيا  األمن الغذائي والقةاء على الوقر )

 (.  5( مع الرتكيز بوجه خاص على احلوكمة املسمتولة للحيازة )الوصل احلجم

 

 واملنظمات الدولية مبوا   ذلوك هيئوات األموم     اجلهد احلكومات الوطنية وايليةاء   هذا وتشمل قائمة الشرك -4

وصويادي   ألجهوزة اإلقليميوة ملصوايد األمسواك    وا اإلقليمية إلدارة مصايد األمسواك  واملنظمات املتحدة األخرى ذات الصلة

 واألوسوا  األكادمييوة   املنظمات غري احلكوميوة والعاملع   الصيد ولتمعات الصيد ومنظمات اجملتمع املدني و األمساك

 وغريهم.

 

وسيعتمد تنويذ برنامج العمل العاملي على توضيح أصوحا  املصولحة مون فتلوق القطاعوات علوى املسوتويات         -5

عم ايلية والوطنية واإلقليمية والعاملية، ألولوياتهم املعينة وقةاياهم واحتياجاتهم. ومن املتوقع أن  دد مسوتويات الود  

 أيةًا أولويات األنشطة وتنويذها، فةال عن فعالية الربنامج. 
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 وصف برنامج العمل العاملي املقرتح -ثانيًا

 

تعزيوز الونهج القائموة    /أو يهد  برنامج العمل العاملي بشكل عام إىل دعم األعةاء   املنظمة   تصميم وتنويذ و -6

امة ملصايد األمساك وتعزيز األمن الغذائي والقةاء علوى الوقور و قيوق    ( تساهم   التنمية املستد1على احلقو ، اليت: )

( تتناسب مع الظرو  واألهودا  ايليوة االجتماعيوة واالقتصوادية والبيئيوة، كموا يوتم        2أهدا  التنمية املستدامة، و)

  ديدها من خالس عمليات شوافة وتشاركية تشمل مجيع أصحا  املصلحة. 

 

ستة لاالت مواضيعية حاليوًا:  م، يغطي برنامج العمل املقرتح على مدى مثاني سنوات، ولتحقيق اهلد  العا -7

( تنميوة  3(  ديود احلقوو  واإلجوراءات الالزموة لتنويوذ ذلوك؛ )      2حوكمة مصايد األمسواك؛ ) ( االقتصاد السياسي و1)

 التمويل.و( 6( احلقو  العابرة للحدود؛ )5( تعزيز/تنويع سبل املعيشة؛ )4القدرات؛ )

 

ويتم ترتيب النواتج املتوقعة واألنشطة اليت د  ديدها حتوى اون   وحودات ضومن كول لواس مواضويعي،        -8

املرتكوزة علوى الطلوب مون األعةواء   املنظموة        كثر مرونة واستجابة لطلبات الودعم أ املقرتح جلعل برنامج العمل العاملي

 ومنظمات أصحا  املصلحة.

 

 من خالس:  هدفهملي وسيحقق برنامج العمل العا -9
 

 سع املعار  العاملية حوس النهج القائمة على احلقو  و سع الوصوس إليها؛ عرب إتاحة املعلومات  

 تبادس الدروس املستوادة   املناطق املختلوة وفيما بينهوا، عون طريوق     عرب تبادل اخلربات يف جمال السياسات

 والواسوعة   املصلحة املعنيع مبصايد األمسواك الصوغرية   حوارات شاملة وشوافة وموتوحة، يشارك فيها أصحا

 النطا  بنشا  وعلى قدم املساواة؛

 لتبادس اخلربات واملعار ، و سع التعاون والتنسيق بع أصوحا  املصولحة املعنويع     توفري منصات حمايدة

املتوأثرين بشوكل   النطا ، وكذلك اجملموعات األخورى ألصوحا  املصولحة     والواسعةمبصايد األمساك الصغرية 

 مباشر وغري مباشر بالنهج القائمة على احلقو ؛  

 توفري التوجيه الوين بشأن إدخاس الونهج القائموة علوى احلقوو  إىل قطواع مصوايد        عرب ونقل املعرفة إىل امليدان

 األمساك، أو تعزيزها. 
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 جماالت العمل املواضيعية: النتائج والنواتج واألنشطة -ثالثًا
 

 مصايد األمساكحوكمة االقتصاد السياسي و: 1يعي اجملال املواض

 

إىل النهوض باملعرفة بشأن عناصر االقتصاد السياسوي واحلوكموة السوتخدام    هذا املواضيعي  العمل لاسيسعى  -10

ة النهج القائمة على احلقو    املصايد الطبيعيوة. وهوذا اجملواس املواضويعي شوامل ويورتب  بقووة باجملواالت املواضويعي         

 اخلمسة األخرى لربنامج العمل العاملي املقرتح هذا.

 

 وتبادس اخلربات   لواس السياسوات   وتقع األنشطة الرئيسية ايددة حتى اون ضمن نتائج إتاحة املعلومات -11

 بشوأن الونهج القائموة    جورد  ونقل املهارات واملعرفوة إىل امليودان. وتشومل األنشوطة إنشواء قووائم       وتوفري منصات حمايدة

وتوفري املساعدة لتعزيز فهم أطر االقتصاد  على احلقو  يسهل الوصوس إليها، ودعم منظمات وممتسسات أصحا  املصلحة

 السياسي واحلوكمة   سيا  النهج القائمة على احلقو . 

 

 ، من خالس  سع16و 14و 10و 8   قيق أهدا  التنمية املستدامة هذا املواضيعي  العمل لاسوسيساهم  -12

 األمسواك الطبيعيوة   مصوايد ن للونهج القائموة علوى احلقوو        فهم الظرو  االجتماعية واالقتصادية والبيئيوة الويت ميكو   

 األمن الغذائي والتغذية واحلد من الوقر.   قيق البحرية والداخلية أن تعمل ضمنها مبسمتولية، وأن تسهم  

 

 ي واحلوكمة.: نتائج ونواتج وأنشطة اجملال املواضيعي املتعلق باالقتصاد السياس1اجلدول 
 

 النتائج النواتج األنشطة العاملية األنشطة اإلقليمية األنشطة الوطنية/احمللية

دعووووم مجووووع البيانووووات   

واملعلوموووات مبوووا   ذلوووك   

 املعار  التقليدية

تنظوويم حلقووات عموول  

جلموووووع املعلوموووووات 

والبيانووات ذات الصوولة 

 وتبادهلا اجلرد قوائمب

بالنهج  جرد إعداد قائمة

املوجووودة القائمووة علووى   

احلقو    قطواع مصوايد   

ضووومن أطووور   األمسووواك

 وسياسووووواتية قانونيوووووة

 وثقافيوووووة واقتصوووووادية

 وبيئية فتلوة

قاعدة معرفة عاملية 

يسوووهل الوصووووس  

حووس الونهج    إليها

القائموووووة علوووووى  

 احلقو 

 إتاحة املعلومات

 ديد املنهجيوات واألدوات  

 واملمتشرات احلالية

تنظوويم حلقووات عموول  

جلموووووع املعلوموووووات 

نووات ذات الصوولة والبيا

 بقاعدة البيانات

قاعووودة بيانوووات بشوووأن 

املنهجيووووووات واألدوات 

واملمتشرات احلالية لتقييم 

الووونهج القائموووة علوووى   

 احلقو 

قاعوووودة بيانووووات  

يسوووهل الوصووووس  

بشووووووأن  إليهوووووا 

املنهجيوووووووووووات 

واألدوات 

واملمتشوورات لتقيوويم  
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 النتائج النواتج األنشطة العاملية األنشطة اإلقليمية األنشطة الوطنية/احمللية

النهج القائمة علوى  

 احلقو 

نشوور اخلطوووو  التوجيهيوووة  

الوهم بع واملعلومات السهلة 

 مجيع أصحا  املصلحة

 

إعداد مواد اتصاس بشوأن  

الوونهج احلاليووة القائمووة  

على احلقو  واملنهجيات 

واألدوات واملمتشوووووورات 

 لتقييمها  

مواد االتصاس بشأن 

النهج القائمة علوى  

احلقوووو  والسوووبل 

 لتقييمها  

 

 

تنظوويم حلقووات عموول  

حوووووس كيويووووة إدرا  

اخلطوووو  التوجيهيوووة  

الطوعيووووووة بشووووووأن 

ة املسوووومتولة احلوكموووو

حليوووووازة األراضوووووي 

ومصوووووايد األمسووووواك 

والغابووووات   سوووويا  

األمن الغوذائي الووطين   

واخلطووو  التوجيهيووة  

ةووووومان الطوعيوووووة ل

مصوووووايد اسوووووتدامة 

األمسوووواك الصووووغرية  

،   أطووووور احلجوووووم

السياسووووات واألطوووور  

 القانونية

 

حلقوات   عن تقارير

 العمل اإلقليمية

تبادل اخلربربات  

يف جمربربربربربربربربربربربال 

 السياسات

توفري التوجيوه الووين بشوأن    

اتسووا  السياسووات املشوورتكة 

 بع القطاعات

 
 

مواد املعرفة بشوأن  

السياسات املشرتكة 

بووووع القطاعووووات 

حوس النهج القائمة 

علوووى احلقوووو     

 مصايد األمساك 

 

  
عقووود مووومتررات عامليوووة 

جلميع أصحا  املصلحة 

تقووارير املوومتررات  

 العاملية

تربربربوفري منصربربربة  

 حمايدة
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 النتائج النواتج األنشطة العاملية األنشطة اإلقليمية األنشطة الوطنية/احمللية

لتبووادس وجهووات النظوور  

 واخلربات

نشاء منظمات أصحا  دعم إ

املصووووولحة وااراطهوووووا   

املناقشوووات حووووس الووونهج   

 القائمة على احلقو 

 
 

إنشووواء املنظموووات  

وجتهيزهووووووووووووا 

للمشوووووووووواركة   

حوكمووووة مصووووايد 

 األمساك

نقربربربل املاربربربارات  

واملعرفربربربربربربربة إىل 

 امليدان

 

 : حتديد احلقوق واإلجراءات ذات الصلة2اجملال املواضيعي 

 

 بشوأن األنوواع العرفيوة والقانونيوة القائموة     اكتسا  مزيود مون املعوار     هذا إىل  يهد  لاس العمل املواضيعي -13

الطبيعيوة.   األمسواك  مصوايد ديد و/أو إسناد احلقو    لاس من احلقو  والعمليات اليت د استخدامها عند توضيح و 

 قطاعوات، مصايد األمساك، فإن تووفري منصوات حمايودة إلجوراء احلووارات البنواءة بوع ال        قطاع ونظرًا لتنوع املصاحل  

 أمر   غاية األهمية. 

 

وتبوادس اخلوربات   لواس السياسوات،      لومات جلميوع أصوحا  املصولحة   ة املعتهد  هذه األنشطة إىل إتاح -14

وتوفري منصة حمايدة، ونقل املهارات واملعرفة إىل امليدان. وتعترب اخلطو  التوجيهية الطوعيوة بشوأن احلوكموة املسومتولة     

ةمان اسوتدامة  د األمساك والغابات   سيا  األمن الغذائي الوطين واخلطو  التوجيهية الطوعية لحليازة األراضي ومصاي

 ، مبثابة ركائز للعمل على هذا املوضوع. احلجممصايد األمساك الصغرية 

 

، مون خوالس النهووض    16، و14، و8وسيساهم هذا اجملاس املواضويعي    قيوق أهودا  التنميوة املسوتدامة       -15

 والتخويوق  ويتصميم وختصيص احلقو    قطواع مصوايد األمسواك لتعزيوز األمون الغوذائي والتغوذ       باملعرفة حوس كيوية 

 صوايد من حدة الوقور، وبالتوالي إفوادة أولئوك الوذين يعتمودون بشوكل مباشور أو غوري مباشور علوى التنميوة املسوتدامة مل             

 األمساك الطبيعية. 

 

 بتحديد احلقوق واإلجراءات ذات الصلة اجملال املواضيعي املتعلق نشطةأو: نتائج ونواتج 2اجلدول 
 

 النتائج النواتج األنشطة العاملية األنشطة اإلقليمية األنشطة الوطنية/احمللية

جتميووع دراسووات احلوواالت  

عوون الوونهج احلاليووة القائمووة 

 على احلقو 

  

سووووووووويناريوهات 

أساسية، ودراسات 

حوواالت، و ليوول 

 إتاحة املعلومات
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 الوجوات

واع دعووم وضووع خوورائ  األنوو 

املختلوووة للحقووو    مواقووع  

 حمددة 

 

توثيوووق أنوووواع احلقوووو  

القائمووة املتعلقووة مبوووارد  

مصايد األمسواك )مثول،   

الوصوووس، واالسووتخدام، 

 واإلدارة، والبيع(

 (خوورائ ) خريطووة

أنوووواع احلقوووو ،  

لوهم مودى مالءموة   

أنوووواع احلقوووو    

 سياقات فتلوة

 

دعوووووم وضوووووع خووووورائ    

اجملموعوووووات الةوووووعيوة  

صوووووهلا إىل واملهمشووووة، وو

العدالة، وإمكانوات التنظويم   

 اخلاصة بها

عموول  حلقوة )حلقوات(  

بشوووووووأن وصووووووووس  

اجملموعووات الةووعيوة  

واملهمشووة إىل العدالووة، 

وكيويوووووة  سوووووع  

إمكانوووووات التنظووووويم 

 واملشاركة اخلاصة بها

 

 (خوورائ ) خريطووة

اجملموعووووووووووات 

 الةعيوة واملهمشة

 

دعوووووووم تقيووووووويم أثووووووور 

القطاعات/األنشووطة األخوورى 

ائمووة علووى بشووأن الوونهج الق

احلقووو    مصووايد األمسوواك 

 والعكا بالعكا

 
 

 تقريوووور )تقووووارير(

تقيووووووويم أثووووووور 

القطاعوووووووووووات/ 

األنشووطة األخوورى  

بشأن النهج القائمة 

علووووى احلقووووو ، 

 والعكا بالعكا

 

العناصوور  مقايةووات ليوول 

ضمن نهج قائم على احلقوو   

وبع األنواع املختلوة للونهج  

 القائمة على احلقو 

  

وثوووووائق بشوووووأن  

داخوول   مقايةووات

األنوووواع املختلووووة 

للنهج القائمة علوى  

 احلقو  وفيما بينها

 

وصووووق األدوات القائمووووة  

جلموووع البيانوووات، ودعوووم  

تطبيقها، لتعزيز فهوم حالوة   

املووووارد ايليوووة كأسووواس  

 لتنسيق احلقو 

 

 
 

توثيووووووق األدوات 

املسوووتخدمة لوهوووم 

حالة موارد مصوايد  

 األمساك
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 النتائج النواتج األنشطة العاملية األنشطة اإلقليمية األنشطة الوطنية/احمللية

وضووووع أطوووور وعمليووووات   

اذهووا وإجووراءات ميكوون اخت 

لوووودعم اجلهووووود الوطنيووووة 

إلصوووالح أو تعزيوووز الووونهج 

القائمووة علووى احلقووو  الوويت 

تتماشووووى مووووع اخلطووووو   

التوجيهيووة الطوعيووة بشووأن  

احلوكمووة املسوومتولة حليووازة  

األراضووي ومصووايد األمسوواك  

والغابوووات   سووويا  األمووون 

اخلطووو  الغووذائي الوووطين و 

التوجيهية الطوعيوة لةومان   

اسووتدامة مصووايد األمسوواك   

  الصغرية احلجم

 
 

األطووور والعمليوووات 

واإلجووراءات الوويت  

ميكوووون اختاذهووووا 

لوووودعم اجلهووووود  

الوطنية إلصوالح أو  

تعزيوووووز الووووونهج 

القائموووووة علوووووى  

احلقوووووو  الووووويت 

تتماشوووووى موووووع  

اخلطو  التوجيهية 

الطوعيووووة بشووووأن 

احلوكمووة املسوومتولة 

حليوووازة األراضوووي 

ومصووايد األمسوواك  

والغابات   سويا   

األموووون الغووووذائي 

اخلطووو  الوووطين و

التوجيهية الطوعية 

لةووومان اسوووتدامة  

مصوووايد األمسووواك 

 الصغرية احلجم

تبادل اخلربربات  

يف جمربربربربربربربربربربربال 

 السياسات

دعم تنسويق احلووارات بوع    

أصووحا  املصوولحة داخوول   

 القطاعات وفيما بينها 

اجتماعوووات لتنسووويق  

احلوووووووارات بووووووع 

أصوووحا  املصووولحة،  

وخاصووة فيمووا يتعلووق   

بقةايا احلقو  العوابرة  

 للحدود

 

تقووووووارير عوووووون  

اجتماعووات تبووادس 

 املعرفة

تربربربوفري منصربربربة  

 حمايدة

وضووووع تليووووات لتسوووووية   

وإتاحتهوا جلميوع    النزاعات

 أصحا  املصلحة

وضووع تليووات لتسوووية  

وإتاحتهوووا  النزاعوووات

جلميوووووع أصوووووحا  

 املصلحة

 

تليووووات لتسوووووية 

تكوون     زاعاتالن

متنوووواوس مجيووووع  

فئوووات أصوووحا   
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 النتائج النواتج األنشطة العاملية األنشطة اإلقليمية األنشطة الوطنية/احمللية

 املصلحة

تقووووديم الوووودعم لتحسووووع 

الوصووووووووس إىل العدالوووووووة 

عواء للمجموعات واألفراد الة

 واملهمشع

 
 

تقووووديم املشووووورة  

القانونيووة جلميووع   

 أصحا  املصلحة

نقربربربل املاربربربارات  

واملعرفربربربربربربربة إىل 

 امليدان

 

 : تنمية القدرات 3اجملال املواضيعي 

 

يسعى لاس العمول املواضويعي هوذا إىل تنميوة قودرات مجيوع أصوحا  املصولحة للتواصول بشوأن مصواحلهم             -16

 ع القورار املتعلقوة بوالنهج القائموة علوى احلقوو . وتتعلوق أنشوطة بنواء القودرات          واملشاركة   املناقشوات وعمليوات صون   

 اليت د  ديدها حتى اون بتطوير القدرات البشرية، وتطوير البنية التحتية ومعدات مصايد األمساك.

 

لالحتياجوات   يوة متأّن وسيكون من الةروري إشراك مجيع أصوحا  املصولحة واملمتسسوات، وإجوراء تقييموات      -17

 لكل حالة على حدة، كآليوة لتحديود االحتياجوات املختلووة لتنميوة القودرات   املواقوع املختلووة. وباإلضوافة          ايلية

إىل ذلك، ستعاجل أنشطة تنمية القدرات أيةًا، عودم املسواواة بوع اجلنسوع، وستشومل اجملتمعوات واألفوراد الةوعواء         

 واملهمشع. 

 

، مون خوالس دعوم القودرات     16و 14و 11هدا  التنمية املسوتدامة  وسيسهم هذا اجملاس املواضيعي    قيق أ -18

 املوارد املائية.  وصونالالزمة لتعزيز التنمية البشرية 

 

 : نتائج ونواتج وأنشطة اجملال املواضيعي املتعلق بتنمية القدرات 3اجلدول 
 

 النتائج جالنوات األنشطة العاملية األنشطة اإلقليمية األنشطة الوطنية/احمللية

  
إجوووراء جووورد للموووواد   

 التدريبية لتنمية القدرات  

قائموووووة بووووواملواد 

التدريبيووة احلاليووة 

 لتنمية القدرات  

 إتاحة املعلومات

 ديوود العمليووات ايليووة  

لتنمية القودرات ومقارنتهوا،   

وتطووووير املعوووايري الوصووووية 

 األساسية

 

 ديوود عمليووات تنميووة  

القوودرات )مبووا   ذلووك   

وات( الويت  اوليات واألد

ميكوون أن تنطبووق علووى   

مجيووع احلوواالت بغوو   

قائموووة بالعمليوووات 

ايليوووة لتنميوووة  

 واملعووايريالقوودرات 

 املعموس بها عامليًا
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 النتائج جالنوات األنشطة العاملية األنشطة اإلقليمية األنشطة الوطنية/احمللية

النظووور عووون الظووورو    

 ايلية  

 
 

إنشووواء منصوووة لتبوووادس  

املعرفووووووووة حوووووووووس  

اسوووورتاتيجيات تنميووووة 

القدرات الناجحوة وغوري   

 الناجحة  

منصووووة لتبووووادس  

املعرفوووووة حووووووس 

ت اسووووووورتاتيجيا

تنميوووة القوووودرات  

الناجحووووة وغووووري 

 الناجحة  

 

دعم مجوع املعلوموات حووس    

أفةووول املمارسوووات لتنميوووة 

 القدرات  

عموول  حلقوواتتنظوويم 

لتبوووووووادس أفةووووووول 

املمارسووووات لتنميووووة  

 القدرات  

 

مواد إعالمية حوس 

أفةوول املمارسووات  

 لتنمية القدرات  

تربربربوفري منصربربربة  

 حمايدة

عقوود حلقووات عموول لتطوووير  

فهم مشورتك حووس فتلوق    

ملواضووويع املتعلقوووة بوووالنهج ا

 القائمة على احلقو 

 
 

زيوووووادة الوهوووووم  

املشووووورتك بوووووع 

أصووحا  املصوولحة 

بشأن النهج القائمة 

 على احلقو   

 

 حمليووة عقوود حلقووات عموول 

وإنشوووواء منصووووات حلووووّل  

   النزاعات

 
 

زيوووووادة الوهوووووم  

املشووووورتك بوووووع 

أصووحا  املصوولحة 

بشووووووأن حووووووّل  

   النزاعات

 

أدوات   دعووم تطوووير وتوووفري 

" لدعم قدرات ونهج "حديثة

مجيووع أصووحا  املصوولحة   

واملمتسسوووات فيموووا يتعلوووق   

 بالنهج القائمة على احلقو   

 

توووووفري أدوات  ونهووووج 

"حديثووة" لوودعم قوودرات 

مجيع أصحا  املصولحة  

العووواملون   )وال سووويما 

( واملمتسسات )مثل الصيد

 مهوووووارات التوووووواوض 

ومووا  والتنظوويم واالتصوواس

 إىل ذلك(

أدوات لتنميووووووووة 

املهوووووووووووووارات  

"حديثووووة"، موووون 

جوول فهووم أفةوول  أ

للنهج القائمة علوى  

 احلقو 

 نقربربربل املاربربربارات

واملعرفربربربربربربربة إىل 

 امليدان

دعم تبوادس الزيوارات لوتعلم      
 

  تقريوووور )تقووووارير(
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 النتائج جالنوات األنشطة العاملية األنشطة اإلقليمية األنشطة الوطنية/احمللية

 تبادس الزيارات   الدروس 

تووووفري املوووواد التدريبيوووة،  

والووووودورات التدريبيوووووة،  

واملعرفوووة، بشوووأن جتهيوووز  

املقّيموة  واستخدام املنتجوات  

 بأقل من سعرها

و/أو إقامووووة نوووودوات 

  حلقات عمل تدريبية

عون   تقرير )تقارير(

نوووووووووودوات و/أو 

عمووووول حلقوووووات 

 تدريبية

 

 

 : تعزيز/تنويع سبل املعيشة4اجملال املواضيعي 

 

لئك الذين وعزيز و/أو تنويع سبل املعيشة، أليقّر لاس العمل املواضيعي هذا بالقدرة على الصمود اليت يوفرها ت -19

 ر أو غري مباشر.يعتمدون على مصايد األمساك بشكل مباش

 

 وستتم إتاحة املعرفة بشأن االسرتاتيجيات لتعزيز وتنويوع سوبل املعيشوة بالتشواور موع اجملتمعوات ايليوة.        -20

عدم املسواواة بوع اجلنسوع، وسوتهد  إىل  سوع سوبل املعيشوة        مسألة كما ستتناوس اسرتاتيجيات التعزيز والتنويع 

 . شة والةعيوةملهّمإىل الوئات ابالنسبة 

 

 قووائم  وإعوداد  ايليوة  شطة املقرتحة حتى اون إتاحة املعلومات ألصحا  املصولحة واجملتمعوات  وتشمل األن -21

خوالس املشواورات    أصحا  املصلحة مون وتبادس اخلربات   لاس السياسات بع  للمعلومات يسهل الوصوس إليها جرد

امليودان مون خوالس تووفري األدوات      ونقل املعرفة إىل ت حمايدة الستكشا  الورص اجلديدةوتوفري منصا وتبادس الزيارات

 للمجتمعات ايلية إلجراء تقييم ذاتي خليارات سبل املعيشة ايتملة. 

 

، عن طريق احلّد من الوقور  14و 8و 5وسيسهم لاس العمل املواضيعي هذا    قيق أهدا  التنمية املستدامة  -22

 زنة وغري احلصرية. ودعم التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة واملتوا

 

 : نتائج ونواتج وأنشطة اجملال املواضيعي املتعلق بتعزيز/تنويع سبل املعيشة4اجلدول 
 

 النتائج النواتج األنشطة العاملية األنشطة اإلقليمية األنشطة الوطنية/احمللية

التحاليووووول االجتماعيوووووة  

واالقتصووادية ضوومن مصووايد   

األمسوواك وخارجهووا، لوهووم  

 عزيزالت/التنوعفرص 

 
 

التحاليووووووووووول 

االجتماعيووووووووة 

 واالقتصادية

 إتاحة املعلومات
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التشوووواور مووووع أصووووحا   

املصووولحة بشوووأن الوووورص   

 لتعزيز/تنويع سبل املعيشة 

دعوووم مجوووع املعلوموووات 

حوس اسرتاتيجيات سبل 

 املعيشة 

 جووورد إعوووداد قائموووة

لتعزيز/تنويووووووووووووع 

اسووورتاتيجيات سوووبل 

 املعيشة 

عاملية  جرد قائمة

باسوووورتاتيجيات 

 سبل املعيشة 

 

تعزيوووز مشووواركة املووورأة     

سلسوووولة القيمووووة ملصووووايد  

األمسوواك وأنشووطة مووا بعوود   

الصيد، لتعزيز املسواواة بوع   

 اجلنسع

 

تعزيووز مشوواركة املوورأة  

  سلسووووولة القيموووووة 

ملصوووووايد األمسووووواك  

وأنشووووطة مووووا بعوووود 

الصيد، لتعزيز املساواة 

 بع اجلنسع

 تقريوور )تقووارير( 

حوووس دور املوورأة  

   سلسلة القيمة 

 

 

مقارنووة بشووأن   لوويالت

اسوووتخدام املووووارد غوووري 

املطوووووووورة بالكامووووووول 

 واملنتجات الثانوية

 

سياسووات بشووأن  

اسووتخدام املوووارد 

غووووري املطووووورة  

بالكاموووووووووووول 

واملنتجوووووووووات 

 الثانوية 

 

استكشوووا  اسووورتاتيجيات  

تعزيز/تنويووع سووبل املعيشووة 

وتعزيزها من خوالس حلقوات   

 العمل والدورات التدريبية

استكشا  اسورتاتيجيات  

/تنويوووووع سوووووبل  تعزيز

املعيشووة وتعزيزهووا مووون   

خوووالس حلقوووات العمووول 

 والدورات التدريبية

 

 تقريوور )تقووارير( 

عوووون حلقووووات  

العمل والودورات  

 التدريبية 

تبربربادل اخلربربربات  

يف جمربربربربربربربربربربربربربال 

 السياسات

تسوووهيل االتصووواالت بوووع  

البلوودان واجملتمعووات فيمووا  

املقّيموة  يتعلق بتحديد املوارد 

 واستخدامها  بأقل من سعرها

تصوواالت بووع تسوهيل اال 

البلدان واجملتمعات فيما 

يتعلووق بتحديوود املوووارد   

 املقّيمة بأقول مون سوعرها   

 واستخدامها 

 

 تقريوور )تقووارير( 

عن نتائج تبوادس  

 الزيوووووووووووارات

 وحلقات العمل

تربربربربوفري منصربربربربة  

 حمايدة

 

تنظيم حلقات عمل للرب  

بع اخلرباء االجتماعيع 

واالقتصاديع والبيئويع،  

وبوووع أربوووا  العمووول   

ملع خووار  قطوواع ايووت

 

 تقريوور )تقووارير( 

عوووون حلقووووات  

 العمل 
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 النتائج النواتج األنشطة العاملية األنشطة اإلقليمية األنشطة الوطنية/احمللية

 مصايد األمساك 

دعووووم اسووووتخدام األدوات  

التشوواركية لتعزيووز املشوواركة 

/االارا  موووووع  النشوووووطة 

 أصحا  املصلحة

دعم نشور املعرفوة بشوأن    

اسووتخدام أدوات التقيوويم 

الوووووووووووذاتي واألدوات 

التشوووووواركية لتعزيووووووز 

املشووووووووووووووووووووواركة 

/االارا  موووع النشوووطة

 صلحةأصحا  امل

 

زيووادة املشوواركة  

/ اارا   لنشطةا

 أصحا  املصلحة

نقربربربربل املاربربربربارات  

 واملعرفة إىل امليدان

ودعووووووم  توووووووفري األدوات

املقّيمة بأقول  تقييمات املوارد 

 وتنميتها من سعرها

  

 تقريوور )تقووارير( 

املنتجووات  بشووأن

القيمووووووووة  ذات

املةووافة واملوووارد  

املقّيمة بأقول مون   

 سعرها

 

تنميوووووووووة القووووووووودرات  

ز/تنويوع  السرتاتيجيات تعزي

سوووبل املعيشوووة )وخاصوووة   

 للشبا (

 
 

أدوات ونتوووووائج 

الربامج التدريبية 

السوووورتاتيجيات 

تعزيوووز وتنويوووع  

 سبل املعيشة 

 

دعم تبوادس الزيوارات لوتعلم    

 الدروس

تسهيل تبوادس الزيوارات   

  لتعلم الدروس

 تقريوور )تقووارير( 

بشووووأن نتووووائج  

 تبادس الزيارات

 

 

 دود: احلقوق العابرة للح5اجملال املواضيعي 
 
إلدارة يهد  لاس العمل املواضويعي هوذا إىل النهووض باملعرفوة بشوأن األدوار املختلووة للمنظموات اإلقليميوة          -23

  سيا  النهج القائمة على احلقوو  املسوتخدمة   مصوايد األمسواك      ألجهزة اإلقليمية ملصايد األمساكمصايد األمساك وا

 الطبيعية الداخلية والبحرية.

 

سواطيل احلرفيوة   ملوضوعات ايددة حتى اون بإتاحة املعلومات فيما يتعلق مبشواركة احلقوو  بوع األ   تتعلق ا -24

االقتصوادية واالجتماعيوة والبيئيوة بوع األنوواع املختلووة        مقايةوات وتطوير األدوات الالزمة لتحديود   والوطنية والدولية
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تووفري منصوات حمايودة لتبوادس الودروس       وايلية. وتشمل املوضووعات أيةواً   من قبل السون األجنبيةلرتتيبات الصيد 

 املستوادة. 

 

، من خوالس النهووض باملعرفوة    16و 14وسيسهم لاس العمل املوضوعي هذا    قيق هد  التنمية املستدامة  -25

 املوارد البحرية.  صونحوس دور املنظمات اإلقليمية   

 

 احلقوق العابرة للحدود: نتائج ونواتج وأنشطة اجملال املواضيعي املتعلق ب5اجلدول 
 

 النتائج النواتج األنشطة العاملية األنشطة اإلقليمية األنشطة الوطنية/احمللية

  

 ليوول فتلووق الوونهج  

القائموووة علوووى احلقوووو  

املسوووتخدمة مووون قبووول  

املنظمات اإلقليمية إلدارة 

مصووووووايد األمسوووووواك  

)واألجهووووزة اإلقليميووووة 

 ملصايد األمساك(

 تقريوور )تقووارير(  

عووون اسوووتخدام  

ملنظموووووووووووات ا

اإلقليميوووة إلدارة 

مصووايد األمسوواك 

للووونهج القائموووة  

 على احلقو 

 إتاحة املعلومات

 

 لوووووويالت مقارنووووووة 

احلقووووو   ملخصصووووات

العابرة للحدود ومشاكلها 

 وحلوهلا

املخصصووووات  ليوووول 

األسوواطيل  املوزعووة علووى

احلرفيوووووة والوطنيوووووة  

 والدولية  

تقوووووارير عووووون 

 املخصصووووووووات

والووووووووووودروس 

 املستوادة 

 

  

األدوات الالزمووة تطوووير 

 مقايةاتلتحليل وتقييم 

)االقتصادية واالجتماعية 

األمن ب اخلاصةوالبيئية و

من قبول  الغذائي( للصيد 

مقابووول  سوووون أجنبيوووة

 اإلنتا  ايلي

  أدوات التقييم

تسووهيل املناقشووات حوووس  

القةووايا العووابرة للحوودود، 

 وحلوهلا

عموول  حلقووة )حلقووات( 

بشووأن احلقووو  العووابرة   

 للحدود
 

 تقريوور )تقووارير(  

حلقوووووة عووووون 

العمول   )حلقات(

بشوووأن احلقوووو  

 العابرة للحدود

تربربربربوفري منصربربربربة  

 حمايدة
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 : التمويل6اجملال املواضيعي 
 
 رويول األنوواع املختلووة للونهج القائموة      كيويوة يهد  لاس العمل املوضووعي هوذا إىل تووفري املعلوموات عون       -26

 رويلها.   طريقةعلى احلقو ، أو 

 

املعلومات فيما يتعلق بتمويل النهج القائموة علوى احلقوو  والشوركاء املواليع       وتشمل األنشطة مزجيًا من إتاحة -27

هلا، وتبادس اخلربات   لاس السياسات، وتوفري منصة حمايدة لتعزيز الشراكات الشوافة بع احلكومات واجملتمعات 

توتم معاجلوة القةوايا املتصولة     وأصحا  املصلحة اوخرين. وتشمل األنشوطة أيةوًا نقول املهوارات واملعرفوة إىل امليودان ل      

االجتماعيوة   التوداعيات أصوحا  املصولحة مون فهوم     مجيوع  ، بطريقوة ركنون   وتوداعياتها باالستثمار اخلارجي، وتثارها 

 االستثمارية.  اخلط واالقتصادية والقانونية والبيئية لألنواع املختلوة من 

 

يع سبل املعيشوة، وسيسواهم    قيوق    بقوة باجملاس املوضوعي لتعزيز/تنوهذا املواضيعي  العمل لاسويتصل  -28

 املوارد البحرية والتنمية املستدامة.  صونمن خالس املساهمة    14هد  التنمية املستدامة 

 

 : نتائج ونواتج وأنشطة اجملال املواضيعي املتعلق بالتمويل 6اجلدول 
 

 النتائج واتجالن األنشطة العاملية األنشطة اإلقليمية األنشطة الوطنية/احمللية

 

رويووول  كيويوووة ليووول 

الووونهج القائموووة علوووى   

 احلقو 

 ليووول مقارنوووة عووواملي 

بشوووأن رويووول الووونهج  

 القائمة على احلقو 

 تقريوور )تقووارير(  

بشووووأن رويوووول 

اخلوووووووووووربات 

واحلصوووس علووى  

التمويوول املتعلووق  

بووالنهج القائمووة   

 على احلقو 

 إتاحة املعلومات

مجوووع البيانوووات بشوووأن   

األرصوووودة للمسوووواعدة    

 ديوووود قيمووووة احلووووق  

 )احلقو (

 

دعوووم النظووور   الووودفع  

م مقابوول خوودمات الوونظ  

 ةاإليكولوجيوووووووووووووووو

للمجتمعووات، موون أجوول 

محايووووووووة الوووووووونظم  

 اإليكولوجية

توثيق املودفوعات  

مقابوول خوودمات  

م الووووووووووووووونظ

 ةاإليكولوجي

 

 ليل تثار االستثمار علوى  

 فتلق أصحا  املصلحة
  دراسات حاالت  

تطوووووير تليووووات للوووودفع   
 

  تقريوور )تقووارير(  
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 النتائج واتجالن األنشطة العاملية األنشطة اإلقليمية األنشطة الوطنية/احمللية

ملسووووووووووووووووووووومتوليات 

إلدارة/اخلوووودمات الوووويت ا

يتحملووووووها الصوووووويادين 

دين ومنظموووووات الصووووويا 

ولتمعاتهم )علوى سوبيل   

اإلنووووواذ ومجووووع  املثوووواس

 البيانات(

عووووون تليوووووات 

املدفوعات مقابول  

خووووودمات إدارة 

 مصايد األمساك

 ليووووول االحتمووووواالت  

لتسووهيل الوصوووس إىل نظووم 

الووودعم )مثووول اخلووودمات 

الية االجتماعية( واملوارد امل

 )مثل االئتمان(

 
 

 تقريوور )تقووارير(  

بشووووأن أنظمووووة 

الدعم االجتماعي 

واملووووارد املاليوووة 

 املتاحة

 

تيسووري  سووع إمكانيووة   

الوصوووس إىل املوووارد املاليووة 

 األمسواك  ملمتسسات مصوايد 

 ومنظمات مصايد األمسواك 

 والصيادين

تيسووري  سووع إمكانيووة 

الوصوس إىل املوارد املاليوة  

ملمتسسووووووات مصووووووايد 

ومنظموووووات  مسووووواكاأل

 مصووووووايد األمسوووووواك 

 والصيادين

 ديد الشركاء واوليات 

املاليوووة لتمويووول الووونهج 

القائمة على احلقو  على 

 فتلق املستويات

 تقريوور )تقووارير(  

لوصووق الشووركاء 

واوليووات املاليووة 

 ايتملة

تبربربادل اخلربربربات  

يف جمربربربربربربربربربربربربربال 

 السياسات

 ت(حلقوووة )حلقووواتنظووويم 

عمل للجمع بع الصيادين 

أصوووحا  وغريهوووم مووون  

 املصلحة   مصايد األمساك

 وبع اخلرباء املاليع.

 حلقووة )حلقووات(تنظوويم 

عموووول للجمووووع بووووع  

 الصوويادين وغريهووم موون  

أصووووحا  املصوووولحة   

وبووع  مصووايد األمسوواك 

 اخلرباء املاليع.

 حلقووة )حلقووات(تنظوويم 

عموووول للجمووووع بووووع  

 الصوويادين وغريهووم موون  

أصووووحا  املصوووولحة   

وبووع  مصووايد األمسوواك 

 ملاليع.اخلرباء ا

 تقريوور )تقووارير(  

حلقوووووة عووووون 

 العمل )حلقات(

تربربربربوفري منصربربربربة  

 حمايدة

 ليوول فتلووق الةووغو   

الوويت توودفع بالصوويد غووري  

القووانوني دون إبووالو ودون 

 تنظيم 

 

دعم تطوير أنظمة إصودار  

الرتاخوويص والرتاخوويص 

الوويت ال ميكوون التالعووب 

 بها/تزييوها

الرتاخوويص الوويت 

ال ميكن التالعب 

 بها

نقربربربربل املاربربربربارات  

 واملعرفة إىل امليدان

تطوووووير املعرفووووة بشووووأن 

املسوووائل املاليوووة املتعلقوووة 

بووووالنهج القائمووووة علووووى 

 
 

 سووع املعرفووة  

بشوووأن املسووواءلة 

واوثووار املتعلقووة  
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 النتائج واتجالن األنشطة العاملية األنشطة اإلقليمية األنشطة الوطنية/احمللية

بووالنهج القائمووة    احلقو  ونشرها

 على احلقو 

تيسري الوهم على املسوتوى  

 ايلي بشأن املوارد املالية

والوصوس إليها )على سبيل 

 والسووندات مووواساأل املثوواس

 والقووووووروض الصووووووغرية 

 والقروض األخرى(

تيسووري زيووادة إمكانيووة    

الوصوس إىل املوارد املاليوة  

لصيادي األمسواك )علوى   

 واساألمووو سوووبيل املثووواس

والقووووروض  والسووووندات

والقوووووروض  الصوووووغرية

 األخرى(

 

 سووع القوودرة  

على الوصووس إىل  

 املوارد املالية 

 

 

 


