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 تمهيد الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األسماك صغيرة النطاق 

ألسماك صغيرة النطاق في سياق األمن الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد اإّن 
)الخطوط التوجيهية الطوعية( هي أول صك متفق عليه دولياً  الغذائي والقضاء على الفقر

مخصص بالكامل لقطاع مصايد األسماك صغيرة النطاق الذي ال يزال يعاني اإلهمال في كثير من 

 األحيان على الرغم من أهميته البالغة.

 

صغيرة النطاق هو في العادة متجذّر بقوة في المجتمعات المحلية وفي القيم وقطاع مصايد األسماك 

والتقاليد. والعديد من صغار الصيادين يعملون لحسابهم الخاص ويؤّمنون األسماك عادة ألغراض 

االستهالك المباشر ألسرهم أو لمجتمعاتهم المحلية. وتساهم المرأة بشكل ملحوظ في هذا القطاع 

في المائة من  09ما بعد الصيد والتجهيز. وتشير التقديرات إلى أّن نسبة خاصة في أنشطة 

األشخاص الذين يعتمدون بشكل مباشر على المصايد الطبيعية يعملون في قطاع مصايد األسماك 

ً يؤّمن  ً واجتماعيا ً اقتصاديا صغيرة النطاق. وعليه، تُعتبر مصايد األسماك صغيرة النطاق محركا

لغذائي وفرص العمل وعوامل مضاِعفة أخرى لالقتصادات المحلية بموازاة األغذية واألمن ا

 اعتماد سبل العيش عليه في المجتمعات المشاطئة.

 

وثمة حاجة منذ وقت طويل إلى وضع هذه الخطوط التوجيهية الطوعية نظراً إلى الحاجة إلى 

ً حول المبادئ والتوجيهات الخاصة بالمصاي د صغيرة النطاق. وجود صك دولي يؤّمن إجماعا

وتكّمل هذه الخطوط التوجيهية مدّونة السلوك بشأن الصيد الرشيد التي تُعتبر، إلى جانب اتفاقية 

األمم المتحدة لقانون البحار، أكثر الصكوك الدولية المعنية بمصايد األسماك إقراراً بها وتنفيذاً. 

التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة بالخطوط وترتبط الخطوط التوجيهية كذلك ارتباطا وثيقا 
، المسؤولة لحيازة األراضي ومصايد األسماك والغابات في سياق األمن الغذائي الوطني والتغذية

والخطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال المطرد للحق في غذاء كاٍف في سياق األمن الغذائي 
. وتُسند الخطوط اعة والنظم الغذائيةالوطني والمبادئ الخاصة باالستثمارات المسؤولة في الزر

التوجيهية الطوعية، على غرار هذه الصكوك، أولوية عالية إلعمال حقوق اإلنسان وللحاجة إلى 

 العناية بالمجموعات الضعيفة والمهّمشة. 

 

والخطوط التوجيهية الطوعية هي نتيجة عملية تشاركية لوضعها من أسفل إلى أعلى استناداً إلى 

ورتين التاسعة والعشرين والثالثين للجنة مصايد األسماك في منظمة األغذية توصيات الد

إلى تيسير عملية عالمية  0902و 0909والزراعة )الفاو(. وكانت الفاو قد عمدت بين عامي 

ممثل عن الحكومات وصغار الصيادين والعاملين في مجال األسماك  999 4شارك فيها أكثر من 

والباحثين والشركاء في التنمية وغيرهم من المعنيين من أصحاب والمنظمات التابعين لها 

اجتماعاً تشاورياً قطرياً  09بلداً في ستّة اجتماعات إقليمية وأكثر من  009المصلحة من أكثر من 

أخذت منظمات المجتمع المدني بزمامها. وشّكلت حصيلة هذه المشاورات األساس لعمل المشاورة 

لالتفاق على النص  0904وفبراير/شباط  0902مت في شهر مايو/أيار التقنية للفاو التي التأ

النهائي. ويشّكل إقرار الخطوط التوجيهية الطوعية من قبل الدورة الحادية والثالثين للجنة مصايد 
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ً باتجاه بناء مصايد صغيرة النطاق آمنة  0904األسماك في شهر يونيو/حزيران  إنجازاً هاما

 ومستدامة. 

 

طوط التوجيهية الطوعية أداة أساسية لدعم رؤية المنظمة الخاصة باستئصال الجوع وتشّكل الخ

. وهي ستُرشد الحوار فاووتشجيع التنمية المستدامة كما نص عليه اإلطار االستراتيجي الجديد لل

وعمليات رسم السياسات واإلجراءات المتخذة على المستويات كافة، كما أنها ستساعد هذا القطاع 

ساهمة بشكل كامل في تحقيق األمن الغذائي والقضاء على الفقر. ويكمن التحدي اآلن على الم

 بالنسبة إلى األعضاء في المنظمة وإلى جميع الشركاء في تطبيق الخطوط التوجيهية الطوعية. 

 

وال تزال الفاو ملتزمة بدعم تطبيق الخطوط التوجيهية الطوعية وتتطلع إلى مواصلة التعاون مع 

بمن فيهم الحكومات وصغار صيادي األسماك والعاملين في مجال  -أصحاب المصلحة كافة 

األسماك والمنظمات التابعين لها ومنظمات المجتمع المدني والباحثين واألوساط األكاديمية 

مستدامة في سياق األمن  النطاقبغية بناء مصايد صغيرة  -الخاص ومجتمع المانحين والقطاع 

 الغذائي والقضاء على الفقر. 

 

      سيلفا زيه غرازيانو داجو

 المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
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 تمهيد
 

فمي مصايد األسمماك صمغيرة النطماق لضمان استدامة الخطوط التوجيهية الطوعية "هذه  تم صياغة
)المدونمة( مدونمة السملوك بشمأن الصميد الرشميد ل استكماال "األمن الغذائي والقضاء على الفقرسياق 

 اتتسممتكمل التوجيهمملكممي وقممد وضممعت  .1995منظمممة األغذيممة والزراعممة فممي عممام الصممادرة عممن 
. وبناء عليه، فمنن وألحكامهامدونة للدعما للمبادئ العامة مصايد األسماك صغيرة النطاق ب علقةالمت

المدور الهمام لمصمايد األسمماك صمغيرة  تسليط الضوء علىالهدف من الخطوط التوجيهية يتمثل في 
 المسمماهمة فممي الجهممود العالميممة والوطنيممة الراميممة إلممىكممذلك و ،واالعتممراف بممه وتعزيممزه ،نطمماقال

المسمممؤولة والتنميمممة مصمممايد األسمممماك وتمممدعم الخطممموط التوجيهيمممة  القضممماء علمممى الجممموع والفقمممر.
صمغار االجتماعية واالقتصمادية المسمتدامة لصمالأل األجيمال الحاليمة والمسمتقبلية، ممع التركيمز علمى 
الفئممات صمميادي األسممماك والعمماملين فممي مجممال صمميد األسممماك واألنشممطة  ات الصمملة بممما فممي  لممك 

 على حقوق اإلنسان. اقائم انهج جة، مروّ ة والمهمشة الضعيف
 

وهممذه الخطمموط التوجيهيممة هممي بالتأكيممد خطمموط توجيهيممة طوعيممة  ات نطمماق عممالمي وترّكممز علممى 
 احتياجات البلدان النامية.

 
 –تشمتمل علمى جميمع أنشمطة سلسملة القيممة التمي  يمةوالحرف نطاقالصغيرة األسماك صايد موتؤدي 

على التي يضطلع بها الرجال والنساء، دورا هاما  -والحصاد وما بعد الحصاد  ما قبل الحصاد،أي 
 .1واالسمتخدام المسمتدام للمموارد والقضاء علمى الفقمر والتنميمة العادلمة األمن الغذائي والتغذية صعيد

همي الطعمام المغمذي لوسمواق المحليمة والوطنيمة والدوليمة، ومصايد األسماك صغيرة النطاق تيأل وت
 .لدعم االقتصادات المحلية والوطنيةتولد الدخل 

 
 يتعلمق في مماأما . بنحو نصف المصيد العالمي من األسماك نطاقال صغيرة األسماكصايد موتسهم 

مصممايد األسممماك  سمماهم بهمماتالحصممة التممي فممنن  ،المصمميد المخصممص لالسممتهالك البشممري المباشممرب
 لك أن غالبية  ،الثلثين. وللمصايد الداخلية أهمية خاصة في هذا الصدد نسبةبترتفع صغيرة النطاق 

مصمايد األسمماك يعمل في و .توجه لالستهالك البشريمصايد األسماك صغيرة النطاق من المصيد 
األسمماك فمي  قطماعالمصمايد الطبيعيمة وفمي  العاملين فميفي المائة من  91أكثر من صغيرة النطاق 
باإلضافة إلمى فمرص العممل كصميادين وكعماملين فمي مجمال  ريبا من النساء.تق هؤالء العالم ونصف
الصيد الموسمي أو العرضي واألنشطة  ات الصملة تموفر  ، فننبدوام كامل أو جزئي كصيد األسما

 األنشطة عبمارة عمن نشماط هامشمي متكمرر أو تلكقد تكون و مكمالت حيوية لسبل معيشة الماليين.
كثيممر ممن صممغار الصميادين والعمماملين فمي قطمماع و ي أوقممات الشمدة.تصممبأل  ات أهميمة خاصممة فم قمد

هم فضمال اتتموفير الغمذاء مباشمرة ألسمرهم ومجتمعم إلمى يسمعوناألسماك يعملون لحسابهم الخاص و
وغالبما مما يكمون الصميد واألنشمطة  ات الصملة  عن العمل في الصيد التجاري والتجهيز والتسمويق.

 أشبه بدعامة أساسا 
القتصادات المحلية في المجتمعات السماحلية والواقعمة علمى ضمفاف البحيمرات واألنهمر ا تقوم عليها

 وهي تشكل محركا يولد آثارا مضاعفة في قطاعات أخرى.
ً  اقطاعما فرعيما متنوعممصمايد األسمماك صمغيرة النطماق تعد  فمي الكثيمر ممن األحيمان  سمميت وديناميما

صمايد م نمرىالقطماع الفرعمي تبعما للموقمع، فلهمذا  محمددةوتختلف الخصمائص ال بالهجرة الموسمية.
تعكممب بممذلك العالقممات والمجتمعممات المحليممة،  صمملب بقمموة فممي ضمماربة نطمماقالصممغيرة  األسممماك

تمدعم التماسمك  أنهما التاريخية في كثير من األحيان بالموارد السمكية المجاورة والتقاليد والقيم، كمما
ين والعمماملين فممي قطمماع صمميد األسممماك تمثممل وبالنسممبة إلممى العديممد مممن صممغار الصممياد االجتممماعي.

                                        
مستخدمة في هذه الوثيقة كل الموارد المائيمة الحيمة )فمي كمل ممن الميماه البحريمة والميماه التشمل عبارة "الموارد السمكية"   1

 .المصيدالعذبة( التي تخضع عادة إلى 
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 أهميمة عالميمة.  ا اتنوعموم اثقافيم ثمراءاً يجسمد همذا القطماع الفرعمي كما مصايد األسماك نمط عيش 
بممممن فممميهم  -ويعتممممد الكثيمممر ممممن صمممغار الصممميادين والعممماملين فمممي قطممماع األسمممماك ومجتمعممماتهم 

اعتمادا مباشرا على وصولهم إلى المموارد السممكية واألراضمي.  --المجموعات الضعيفة والمهمشة
حقمموق حيممازة األراضممي فممي المنطقممة السمماحلية/الواجهة البحريممة عامممل حاسممم لضمممان  والحقيقممة أن
)بمممما فمممي  لمممك التجهيمممز  ملحقمممةوصمممول إلمممى مصمممايد األسمممماك، ولممارسمممة األنشمممطة الوتسمممهيل ال

وتعممد صممحة الممنظم اإليكولوجيممة  والتسممويق(، ولكسممكان وغيممر  لممك مممن دعممم لسممبل كسممب العمميش.
معيشممتهم ولقممدرة القطمماع الفرعممي علممى لالمائيممة والتنمموع البيولمموجي المممرتبط بهمما ركيممزة أساسممية 

 م.لمساهمة في الرفاه العاا
 

وال تمزال  ازال مهمشميمال  اهمفعمدد كبيمر من نطماقالمجتمعات الصيد صمغير  أهميةوعلى الرغم من 
مسمماهمتها فممي األمممن الغممذائي والتغذيممة والقضمماء علممى الفقممر والتنميممة العادلممة واالسممتخدام المسممتدام 

 بالكامل. ةغير متحقق -عود بالفائدة عليها كما على الغيرتالتي  -لموارد ل
 

فقمد وزيادة مساهمتها العديمد ممن التحمديات والعقبمات.  نطاقالصغيرة  األسماك مصايد تأمينيواجه 
أدى تطمموير قطمماع مصممايد األسممماك علممى مممدى العقممود الثالثممة أو األربعممة الماضممية فممي كثيممر مممن 
الحمماالت فممي جميممع أنحمماء العممالم إلممى االسممتغالل المفممرط للممموارد وإلممى تهديممد الموائممل والممنظم 

تخصيص وتقاسم المنافع ممن المموارد فمي مصمايد على صعيد الممارسات العرفية  أما جية.اإليكولو
نتيجة لمنظم إدارة المصمايد  تغيّرت فقدمنذ عدة أجيال،  تجري، والتي لعلها نطاقالاألسماك صغيرة 

 التطورات التكنولوجية والتغيرات الديموغرافيةبسبب غير التشاركية والمركزية في أحيان كثيرة و
عادة من عالقمات القموة غيمر المتكافئمة. ففمي  نطاقالمجتمعات الصيد صغير كما تعاني  .المتسارعة
 إلممى مصمماف المشمماكل الضممخمةالصمميد  مشمماريع ترقممى النزاعممات بينهمما وبمميناألممماكن،  الكثيممر مممن

قمد و وغيرهما ممن القطاعمات.مصايد األسمماك صمغيرة النطماق بين  منافسة متزايدةأو  كافلتوهناك 
وهممي  منهمما لهممذه القطاعممات األخممرى فمي كثيممر مممن األحيممان نفممو  سياسمي أو اقتصممادي أقمموىون يكم

تشمممل: السممياحة وتربيممة األحيمماء المائيممة والزراعممة والطاقممة والتعممدين والصممناعة، وتطمموير البنيممة 
 التحتية.

 
ناتجما يكون متعمدد األبعماد وال يكمون  نطاقالمجتمعات الصيد صغير يكون الفقر موجودا في  وحين

بما فمي  لمك  ،عوامل تعوق التمتع الكامل بحقوق اإلنسان عنفقط عن الدخل المنخفض ولكن أيضا 
 نطاقالمجتمعات الصيد صغير وتقع  لحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.ا

 عممممممممممادة فممممممممممي المنمممممممممماطق النائيممممممممممة ويكممممممممممون وصممممممممممولها إلممممممممممى األسممممممممممواق محممممممممممدودا 
أمما  على التعليم والصحة والخدمات االجتماعية األخمرى. ها، مع صعوبة حصولباإلجمال أو معوقا

الخصائص األخرى فتشمل المستويات المنخفضة من التعليم الرسمي واعتالل الصحة )بما في  لك 
في كثير من األحيان نسب فوق المعدل ممن حماالت فيمروس نقمص المناعمة البشمرية/اإليدز(، وعمدم 

 نطماقالمجتمعمات الصميد صمغير مية. وتكمون الفمرص المتاحمة محمدودة بمما أن كفاية الهياكل التنظي
وظمروف العممل غيمر الصمحية  بطالمة الشمبابتعماني ممن تواجه نقصا فمي مصمادر المرزق البديلمة و
التلوث والتدهور البيئي وآثار تغير المنماخ  ضاف كل منوي وغير اآلمنة والسخرة وعمالة األطفال.

مجتمعمات الصميد صمغيرة ي من صنع اإلنسان إلى التهديدات التي تواجهها والكوارث الطبيعية والت
جعلممت مممن الصممعب علممى صممغار الصمميادين والعمماملين فممي قطمماع قممد كممل هممذه العوامممل و .نطمماقال

وضمممان  الخاصممة بهممم تهم والممدفاع عممن حقمموق اإلنسممان وحقمموق الحيممازةاصمموأاألسممماك سممماع 
 يعتمدون عليها. االستخدام المستدام للموارد السمكية التي

 
ن عفيها ممثلون  ساهموقد وضعت هذه الخطوط التوجيهية من خالل عملية تشاركية وتشاورية 

منظمات المجتمع المدني والحكومات والمنظمات اإلقليمية عن و نطاقالمجتمعات الصيد صغير 
 )الفاو( الزراعةمنظمة األغذية نظمتها مشاورة تقنية  بعد  لكوقامت . نياآلخر وأصحاب المصلحة
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هذه بمراجعة  2114فبراير/شباط  7-3وفي الفترة  2113مايو/أيار  24-21في اجتماعين في الفترة 
طائفة واسعة من االعتبارات والمبادئ الهامة، بما في  الحسبانفي  ي تأخذوهالخطوط التوجيهية. 

ن جميع إ القائل مبدأالو نانو لك المساواة وعدم التمييز والمشاركة واإلدماج والمساءلة وسيادة الق
حقوق اإلنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتكافلة. كما أن هذه الخطوط التوجيهية تتفق 

تكّمل هذه الخطوط التوجيهية المدونة والصكوك المتصلة ومع حقوق اإلنسان الدولية وتعززها. 
كالخطوط التوجيهية الفنية  ة بالمدونة، ات الصل كما أنها تراعي الخطوط التوجيهية الفنية .بها

في الحد من الفقر وتحقيق مصايد األسماك صغيرة النطاق "زيادة مساهمة  11للصيد الرشيد رقم 
مثل الخطوط التوجيهية الطوعية  األمن الغذائي"، فضالً عن غيرها من الصكوك الدولية الطوعية،

سماك والغابات في سياق األمن الغذائي المسؤولة لحيازة األراضي ومصايد األ لحوكمةبشأن ا
اإلعمال المطرد للحق  لدعموالخطوط التوجيهية الطوعية  (،الخطوط التوجيهية للحيازة)الوطني 

، حسب (في الغذاء الخطوط التوجيهية للحق)في غذاء كاف في سياق األمن الغذائي القطري 
ً الدول وأصحاب المصلحة اآلخرين علىو .المقتضى الخطوط  االطالع كذلك على تشّجع أيضا

 الكامل دماجاإلالتوجيهية األخرى ناهيك عن الصكوك الدولية واإلقليمية  ات الصلة من أجل 
 .المعمول بهالموجبات وااللتزامات الطوعية واإلرشادات المتاحة ل
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 مقدمة :1الجزء 
 
 األهداف -1
 
 تهدف هذه الخطوط التوجيهية إلى: 1-1
 

فمي فمي تحقيمق األممن الغمذائي والتغذيمة  نطماقالصمغيرة األسماك  صايدمتعزيز مساهمة  )أ(
 ،دعم اإلعمال المطرد للحق في غذاء كافإلى والعالم 

المسمماهمة فممي التنميممة العادلممة لمجتمعممات صمميادي األسممماك علممى نطمماق صممغير وفممي و )ب(
وللعاملين  القضاء على الفقر والنهوض باألوضاع االجتماعية واالقتصادية لصيادي األسماك

 في مجال الصيد في سياق التنمية المستدامة لمصايد األسماك،

التوصل إلى استخدام مستدام وإلى إدارة حذرة ومسمؤولة وإلمى صمون مموارد المصمايد و )ج(
 بما يتماشى ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد )المدونة( والصكوك  ات الصلة

فمي كفالمة مسمتقبل مسمتدام لكوكمب رة النطماق مصمايد األسمماك صمغيالترويج لمسماهمة و )د(
 األرض وللشعوب كافة من النواحي االقتصادية واالجتماعية والبيئية،

إعطمماء توجيهيممات يمكممن أن تسممتعين بهمما الممدول وأصممحاب المصمملحة لوضممع وتنفيممذ و )هـ(
مصممايد سياسممات واسممتراتيجيات وأطممر قانونيممة صممديقة للبيئممة وتشمماركية مممن أجممل تحسممين 

 المسؤولة والمستدامة،ك صغيرة النطاق األسما

مصممايد األسممماك صممغيرة زيممادة المموعي العممام والتممرويج لتعزيممز المعممارف حممول ثقافممة و )و(
ودورها ومساهمتها وطاقاتها الكامنة، بالنظر إلى المعمارف المتوارثمة والتقليديمة ومما النطاق 

 يتصل بها من قيود وفرص.
 
 لمك ممن خمالل خمالل نهمج مسمتندة إلمى حقموق اإلنسمان، ووينبغي تحقيق همذه األهمداف ممن  1-2

لمشماركة ممن االرجمال والنسماء،  ن فميهمبمم ،على نطاق صغيرين دتمكين المجتمعات المحلية للصيا
 االستخدام المسمتدام للمموارد السممكية إزاء اتهممسؤوليب االضطالعو وفي العمليات في صنع القرار

 وممممممممممممممممممممممممع التركيمممممممممممممممممممممممز علمممممممممممممممممممممممى احتياجمممممممممممممممممممممممات البلمممممممممممممممممممممممدان الناميمممممممممممممممممممممممة
 وبما يصب في مصلحة المجموعات الضعيفة والمهّمشة.
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 الطبيعة والنطاق -2
 
 . ويجمب أن تنطبمق همذه الخطموط التوجيهيمةبطبيعتهما هذه الخطوط التوجيهية طوعيةً  تعتبر 2-1

 عالميمة النطماق ممع التركيمزوأن تكمون فمي جميمع السمياقات،  نطماقالصمغيرة األسماك  صايدمعلى 
 البلدان النامية.احتياجات بصفة خاصة على 

 
الميماه فمي الميماه البحريمة و نطاقالصغيرة األسماك صايد مبالخطوط التوجيهية  تعلق هذهتو 2-2

األنشمطة علمى امتمداد سلسملة القيممة،  كافمةالداخلية على حد سواء أي الرجمال والنسماء العماملين فمي 
بممين  القائمممة بممالروابط الهامممة الخطمموط التوجيهيممة وتعتممرف .هوممما بعممدالصمميد قبممل ممما مراحممل وفممي 

 ز أساسا على المصايد الطبيعية.تركّ  هاوتربية األحياء المائية، ولكن نطاقالمصايد صغيرة ال
 
علمى جميمع فيها غير األعضاء واألعضاء في المنظمة إلى الخطوط التوجيهية  هذه وتتوجه 2-3

المسممتوى اإلقليممي الفرعممي كمل ممن ، فضممالً عمن المنظممات الحكوميممة الدوليمة علممى لمدبالمسمتويات 
ن فمي قطماع ون والعماملو)الصميادمصايد األسماك صغيرة النطاق واإلقليمي والدولي والعاملين في 
والمنظممممات المهنيمممة  ات الصممملة والسممملطات التقليديمممة والعرفيمممة األسمممماك ومجتمعممماتهم المحليمممة 

األكاديميمة والقطماع المؤسسمات ث ووأيضما مؤسسمات البحمتسمتهدف الممدني(. وومنظمات المجتمع 
والتنميممة  المصممايدالمعنيممة بقطمماع  الخمماص والمنظمممات غيممر الحكوميممة وجميممع الجهممات األخممرى

  الساحلية والريفية واستخدام البيئة المائية.
 
وبعمدم مصمايد األسمماك صمغيرة النطماق الخطموط التوجيهيمة بمالتنوع الكبيمر ل همذه تعترفو 2-4

همذه الخطموط التوجيهيممة فمرض ال ت، تبعما لمذلكو. للقطماع الفرعمميوجمود تعريمف واحمد متفمق عليمه 
تطبيقهما فمي السمياق الموطني. كيفيمة فمرض ال تكمما مصايد األسماك صمغيرة النطماق ل اموحد اتعريف

الصمغيرة الحجمم واألشمخاص مصايد أسمماك الكفماف بهذه الخطوط التوجيهية بشكل خاص تصل وت
ضمان الشفافية والمسماءلة فمي تطبيمق ومن أجل  المستضعفون العاملون في مجال مصايد األسماك.

 ،الحجمم ةعتبمر صمغيرالتمي تلة األنشمطة والجهمات المشمغّ  ممنالخطوط التوجيهيمة، ممن المهمم التأكمد 
علمى المسمتوى   لمكغمي إجمراء اهتمام أكبر. وينب إلىهمشة التي تحتاج موتحديد الفئات الضعيفة وال

أن وفقمما للسممياق المعممين الممذي تطبممق فيممه. وينبغممي للممدول و ،دون اإلقليمممي أو المموطني وأاإلقليمممي 
 ات وتشماركية وبعمليات استشارية متعمددة المسمتويات والتطبيق  عريفهذا الت بأن يسترشدضمن ت

ال والنسمماء. وينبغممي سمممع أصمموات كممل مممن الرجممكممي تُ ل معممين، موجهممة إلممى هممدفومغممزى وأهميممة 
 .ة، بحسب االقتضاء والصلفيها وتشاركمثل تلك العمليات لجميع األطراف أن تدعم 

 
ينبغي تفسير همذه الخطموط التوجيهيمة وتطبيقهما وفمق المنظم القانونيمة الوطنيمة والمؤسسمات  2-5

 التابعة له.
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 التوجيهيةالمبادئ  -3
 
معمايير وممارسمات المعمايير الدوليمة لحقموق اإلنسمان، وتستند هذه الخطموط التوجيهيمة إلمى  3-1

لمصممايد األسممماك طبقمماً لوثيقممة نتممائج مممؤتمر األمممم والتنميممة المسممتدامة  ةالمسممؤول مصممايد األسممماك 
"المسممتقبل الممذي نصممبو إليممه" والمدونممة والصممكوك  (21المتحممدة بشممأن التنميممة المسممتدامة )ريممو 

لحاجمة إلمى دعمم اإلعممال لاص للفئات الضعيفة والمهمشة ومع إيالء اهتمام خاألخرى  ات الصلة، 
 المطرد للحق في غذاء كاف.

 
لجميع األفراد بالكراممة المتأصملة والمسماواة وحقموق  االعتراف :حقوق اإلنسان وكرامته -1

 مبمادئ حقموق اإلنسمانب االعتمرافجميمع األطمراف يجب علمى و اإلنسان غير القابلة للتحويل
والتممرويج لهمما وحمايتهمما بالنسممبة إلممى المجتمعممات المعتمممدة  والقممدرة علممى تطبيقهمما، واحترامهمما
، علممى النحممو المنصمموص عليممه فممي المعممايير الدوليممة نطمماقالعلممى مصممايد األسممماك صممغيرة 

 تهما؛وعمدم قابليمة تجزئ هما؛وعمدم قابليمة تحويل ؛السمة العالمية والمطلقمة :لحقوق اإلنسان وهي
القانون.  سيادةوالمساءلة و ؛والمشاركة واإلدماج تمييز؛والمساواة وعدم ال ؛الترابطتكافل والو

ويتعين على الدول احترام وحماية حقوق المدافعين عن حقموق اإلنسمان فمي عملهمم فمي مجمال 
 .نطاقالمصايد األسماك صغيرة 

 
مصمايد لمتصملة با التجاريمة شماريعبمما فيهما الم من غير الدول،الجهات الفاعلة جميع وتتحمل 

وينبغمي للمدول أن  .مسؤولية احترام حقموق اإلنسمان أو المؤثرة فيها،األسماك صغيرة النطاق 
للجهمات الفاعلمة ممن غيمر المدول  نطماقالالمصمايد صمغيرة تنظم نطاق األنشطة في ما يتعلمق ب

 بغية التأكد من التزامها بالمعايير الدولية لحقوق اإلنسان.
 

والمعمممارف المحليمممة لتنظممميم والتقاليمممد ل الحاليمممة شمممكالاألاالعتمممراف ب احتررررال الفقافرررات: -2
الشممعوب األصمملية  ن فمميهمبمممعلممى نطمماق صممغير، لممدى مجتمعممات الصمميادين والممارسممات 

اتفاقيمة ممن  واألقليات العرقية مع تشجيع المرأة على تمولي دور قيمادي وممع مراعماة الممادة 
 . القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 
علممى القضمماء علممى جميممع مصممايد األسممماك صممغيرة النطمماق التشممجيع فممي  عرردل التمييررز: -3

 .ةالسياسات وفي الممارسات العمليأشكال التمييز في 
 

هما عنصران أساسيان فمي أي عمليمة تنميمة. وينبغمي  المساواة واإلنصاف بين الجنسين -4
مصممايد األسممماك صممغيرة النطمماق التشممجيع علممى االعتممراف بالممدور الحيمموي للنسمماء فممي 

 وبالمساواة في الحقوق والفرص.
 

سواء من الناحية القانونيمة أم  - ةلعدالة والمعاملة المنصفالترويج ل اإلنصاف والمساواة: -5
، بممما فممي  لممك المسمماواة فممي حقمموق التمتممع األفممراد والشممعوبلجميممع  -الممارسممة مممن حيمم  

وفي الوقت نفسه، ينبغي االعتراف باالختالفات بمين الممرأة والرجمل  بجميع حقوق اإلنسان.
ضميلية فأي اسمتخدام المعاملمة الت الفعليمة،المسماواة  تحقيمقفمي واتخا  تدابير محددة للتعجيمل 

 حيثما تدعو الحاجة إليها من أجل تحقيق نتائج منصفة، ال سيما للفئات الضعيفة والمهمشة.
 

مجتمعمات لومسمتنيرة  هادفمةمشاركة نشطة وحرة وفعالمة و ضمان التشاور والمشاركة: -6
إعالن األمم المتحدة على نطاق صغير، بما في  لك الشعوب األصلية مع مراعاة  الصيادين

الموارد السممكية بم ككمل فيمما يتعلمق  القمرار صمنع  عمليمةفمي  عن حقوق الشمعوب األصملية
األراضمي المجماورة، فضمالً عمن مصايد األسماك صغيرة النطاق  فيها تعمل التيوالمناطق 

ينبغممي أن يشمممل  لممك و مممع مراعمماة اخممتالل تمموازن القمموى القممائم بممين األطممراف المختلفممة.
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 واالسمممتجابةدعمممم  أولئمممك المممذين يمكمممن أن يتمممأثروا بمممالقرارات قبمممل اتخا هممما، تعليقمممات و
  م.لمساهماته

 
من خالل مصايد األسماك صغيرة النطاق ل قواعدعلى الاعتماد نهج قائم : سيادة القانون -7

القمموانين التممي يممتم التممرويج لهمما علممى نطمماق واسممع فممي اللغممات المعتمممدة، التممي تنطبممق علممى 
القائمممة  االلتزاممماتالجميممع، وتطبممق بالتسمماوي ويفصممل فيهمما بصممورة مسممتقلة، وتنسممجم مممع 

تبار الواجب لاللتزامات الطوعيمة بموجب القانون الوطني والقانون الدولي، ومع إيالء االع
 بموجب الصكوك اإلقليمية والدولية المعمول بها.

 
التحديممد الواضممأل والنشممر الواسممع النطمماق للسياسممات والقمموانين واإلجممراءات : الشررفافية -8

باللغممات المسممتخدمة، ونشممر القممرارات علممى نطمماق واسممع باللغممات المسممتخدمة، وفممي صممي  
 .متاحة للجميع

 
اعتبمممار األفمممراد والوكممماالت الحكوميمممة والجهمممات الفاعلمممة غيمممر الحكوميمممة  :المسررراءلة -9

 ن.مسؤولين عن أعمالهم وقراراتهم وفقا لمبادئ سيادة القانو
 

وإدارة المخاطر  االحترازينهج التطبيق االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية:  -11
 لمك االسمتغالل المفمرط للمموارد السممكية بمما فمي للوقاية ممن النتمائج غيمر المرغموب فيهما، 

 االجتماعية واالقتصادية.والتأثيرات واآلثار البيئية السلبية 
 

االعتمممراف بمممنهج النظمممام اإليكولممموجي لمصمممايد األسمممماك : ةمتكاملرررالو ةكليرررالهج ن  الررر -11
ظم مفهممومي الشمممولية واالسممتدامة لجميممع أجممزاء الممنوتبنممي باعتبمماره مبممدأ مرشممدا هاممما، 

وضممان لمجتمعات الصميادين علمى نطماق صمغير، عيش السبل باإلضافة إلى  ،اإليكولوجية
العديمد ب تمرتبط بشمكل وثيمقمصايد األسمماك صمغيرة النطماق التنسيق بين القطاعات بما أن 

 من القطاعات األخرى وتعتمد عليها.
 

تعزيمز التضمامن المجتمعمي والمسمؤولية الجماعيمة ومسمؤولية  المسؤولية االجتماعية: -12
 التعاون بين أصحاب المصلحة. زالتشجيع على خلق بيئة تعزو الشركات

 
السياسممممات  تكممممون ضمممممان أن قابليرررة التنفيررررذ والجرررردو  االجتماعيررررة واالقتصرررادية: -13

صمغيرة  األسمماك صمايدم حكممتحسمين الراميمة إلمى واالستراتيجيات والخطط واإلجمراءات 
ينبغمي لهما االسترشماد بمالظروف كمما  وتنميتها سليمة اجتماعيا واقتصاديا وعقالنية. نطاقال

أن تمدعم  يجمب عليهماالحالية، وأن تكون قابلة للتنفيذ وللتكيمف ممع الظمروف المتغيمرة، كمما 
 .على مواجهة العقبات المجتمع المحلي قدرة
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 العالقة بالصكوك الدولية األخر  -4
 
االلتزاممات القائممة الحقموق وينبغي تفسمير همذه الخطموط التوجيهيمة وتطبيقهما بمما يتفمق ممع  4-1

بموجممب القممانون المموطني والممدولي، ومممع إيممالء االعتبممار الواجممب لاللتزامممات الطوعيممة بموجممب 
الصكوك اإلقليمية والدولية النافذة. فهمي تكممل وتمدعم المبمادرات الوطنيمة واإلقليميمة والدوليمة التمي 

وقممد وضممعت الخطمموط  والتنميممة المسممتدامة. ةالمسممؤولمصممايد األسممماك  تتنمماول حقمموق اإلنسممان 
واالسممتخدام المسممتدام  ةالمسممؤولمصممايد األسممماك  ممدونممة وهممي تممدعمكملممة للالتوجيهيممة باعتبارهمما 

 هذا الصك.بما يتفق مع للموارد 
 
حقموق قموض أي يالخطوط التوجيهية على أنه يقيمد أو  هذه في ال ينبغي أن يفّسر أي شيءو 4-2

يمكمن االسترشماد بهمذه الخطموط وى القمانون المدولي. بمقتضم االتزامات تكون الدولمة خاضمعة لهمأو 
  أو إضافية. جديدةوتنظيمية أحكام تشريعية  الستلهامتعديالت والتوجيهية إلجراء 
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 الصيد الرشيد والتنمية المستدامة :2الجزء 
 
 وإدارة المواردمصايد األسماك صغيرة النطاق في  حوكمة الحيازة -5
 
تعتمممرف همممذه الخطممموط التوجيهيمممة بالحاجمممة إلمممى االسمممتخدام المسمممؤول والمسمممتدام للتنممموع  5-1

تلبيممة المتطلبمات اإلنمائيممة والبيئيمة لوجيممال الحاليممة ممن أجممل البيولموجي المممائي والمموارد الطبيعيممة 
المموارد التمي تشمكل  2إلى ضمان حقوق حيازة نطاقالمجتمعات الصيد صغير والمستقبلية. وتحتاج 

تمممدعم الخطممموط كمممما  .رفممماهيتهم االجتماعيمممة والثقافيمممة وسمممبل عيشمممهم وتنميمممتهم المسمممتدامة أسممماس
لمصمايد األسمماك والمنظم اإليكولوجيمة،  رشميدال حكمالتوجيهية التوزيع العادل للفوائد الناجمة عن ال

 ن الرجال والنساء.صغار صيادي األسماك والعاملين في قطاع الصيد مومكافأة 
  

                                        
الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي تستخدم  عبارة "حق الحيازة" بما يتماشى مع الخطوط التوجيهية   2

 .في سياق األمن الغذائي الوطنيومصايد األسماك والغابات 
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 الحوكمة المسؤولة للحيازة -ألف 5
 
األراضممي ومصممايد  ينبغممي لجميممع األطممراف االعتممراف بممأن الحوكمممة المسممؤولة لحيممازة 5-2

محموري إلعممال حقموق  عامملمصايد األسماك صغيرة النطماق األسماك والغابات المعمول بها في 
سمتقرار االجتمماعي سبل العيش المستدامة واالتحقيق اإلنسان واألمن الغذائي والقضاء على الفقر و

  ة.االجتماعيالتنمية الريفية والنمو االقتصادي واآلمن  واإلسكان
 
صممغار الصمميادين والعمماملين فممي صمميد  طبقمماً لتشممريعاتها حصممولينبغممي أن تكفممل الممدول  5-3

الممموارد  بحيممازةمضمممونة وعادلممة ومناسممبة اجتماعيمما وثقافيمما  قحقمموعلممى األسممماك ومجتمعمماتهم 
إيمالء ممع  ومناطق الصيد على نطاق صغير واألراضي المحا ية لهما،السمكية )البحرية والداخلية( 

 .عناية خاصة للمرأة بالنسبة إلى حقوق الحيازة
 
اإلقرار بجميع أشكال حقوق وجميع األطراف األخرى ، طبقاً لتشريعاتها، الدوليتعين على  5-4

وحمايتها مع مراعاة، حسب االقتضاء، الحقوق العرفية، بالنسبة إلمى الحيازة المشروعة واحترامها 
الموارد المائية واألراضي ومناطق الصيد على نطاق صغير التي تتمتع بها مجتمعات الصميد علمى 

ينبغي، بغية حماية مختلف أشكال حقوق الحيمازة المشمروعة، إيجماد عند االقتضاء، نطاق صغير. و
ينبغممي للممدول أن تتخممذ التممدابير المناسممبة لتحممدد وتسممجل وتحتممرم و تشممريعات خاصممة لهممذا الغممرض.

أممما القواعممد والممارسممات المحليممة، فضممال عممن الوصممول  .أصممحاب الحيممازة المشممروعين وحقمموقهم
 نطماقالالتفضيلي إلى الموارد السمكية واألراضمي ممن قبمل مجتمعمات الصميد صمغير ف وإالالعرفي 
، فيجمب االعتمراف بهما واحترامهما وحمايتهما بطمرق واألقليمات العرقيمة الشمعوب األصملية ابمن فيهم

إعممالن األمممم المتحممدة لحقمموق الشممعوب . وينبغممي مراعمماة حقمموق اإلنسممان الممدوليقممانون تتفممق مممع 
 إعمممالن حقممموق األشمممخاص المنتممممين إلمممى أقليمممات قوميمممة أو إثنيمممة وإلمممى أقليمممات دينيمممة و األصممملية
دي اإلصالحات الدسمتورية أو القانونيمة إلمى تعزيمز حقموق الممرأة . وحيثما تؤعند االقتضاء ولغوية

وتضعها في صراع مع األعراف، ينبغي أن تتعاون جميع األطمراف السمتيعاب همذه التغييمرات فمي 
 ة.عرفيالحيازة النظم 
 
يتعين على الدول االعتراف بمدور  مجتمعمات الصميد علمى نطماق صمغير وحقموق الشمعوب  5-5

، وصمون وحمايمة والمشماركة فمي إدارة المنظم اإليكولوجيمة السماحلية والمائيمة األصلية في اسمترداد
 المحلية.

 
حيثممما تملممك الممدول أو تممتحكم بممالموارد مممن الممماء )بممما فممي  لممك الممموارد السمممكية( ومممن  5-6

 ممع مراعماة جملمة أممور ممن بينهمااألراضي، يجمب أن تحمدد حقموق اسمتخدام وحيمازة همذه المموارد 
ينبغممي للممدول، حسممب االقتضمماء، أن تعتممرف واألهممداف االجتماعيممة واالقتصممادية والبيئيممة األوسممع. 

ممن  ، ال سميماوتحمي الموارد المملوكة من القطاع العام التي يتم استخدامها وإدارتها بشكل جماعي
 .نطاقالمجتمعات الصيد صغير قبل 
 
إمكانيممة أن تمممنأل  نممة، وحسممب االقتضمماء،مممن المدو 18-6، مممع مراعمماة المممادة ينبغممي للممدول 5-7

فممي الميمماه الخاضممعة للواليممة  ألسممماكإلممى ا النطمماقصممغيرة األسممماك لمصممايد الوصممول التفضمميلي 
الوطنيممة بغيممة تحقيممق نتممائج منصممفة للمجموعممات المختلفممة مممن النمماس، وال سمميما الفئممات الضممعيفة. 

لمصممايد ء وإنفمما  منمماطق حصممرية إنشمما مممن بينهمماتممدابير محممددة،  حسممب االقتضمماء، اتخمما وينبغممي 
قبمل إبمرام  الواجبمةالعنايمة  مصايد األسمماك صمغيرة النطماق. وينبغي إيالء األسماك صغيرة النطاق

 اتفاقات بشأن الوصول إلى الموارد مع بلدان ثالثة وأطراف ثالثة. 
مجتمعممات الصمميد علممى نطمماق صممغير بشممكل تسممهيل وصممول لوينبغممي للممدول اعتممماد تممدابير  5-8

األسمماك، بمما فمي  لمك، حسمب االقتضماء، اإلصمالحات الراميمة إلمى  عادل إلى الموارد من مصمايد
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أحكممام الخطمموط التوجيهيممة الطوعيممة بشممأن الحكممم الرشمميد لحيممازة إعممادة توزيممع الممموارد، مراعمماة 
  .الغذائي الوطني األمن الثروة السمكية والغابات في سياقاألراضي و

 
عمدم وللطمرد التعسمفي  نطماقالعدم تعمرض مجتمعمات الصميد صمغير  ينبغي للدول أن تكفل 5-9

إبطممال حقمموقهم الشممرعية بالحيممازة أو امتهانهمما. ويجممب أن تعتممرف الممدول بممأن المنافسممة مممن جانممب 
مناطق الصيد على نطاق صغير وأن مجتمعات الصيد صغير  داخلالمستخدمين اآلخرين في تزايد 

والمهمشة، غالبا ما تكون الطرف األضمعف فمي الصمراعات ممع ، وال سيما الفئات الضعيفة نطاقال
ض رزقهما للتهديمد بسمبب أعممال اإلنمماء القطاعات األخرى وهي قد تحتاج إلى دعم خاص إ ا تعمرّ 

 وأنشطة القطاعات األخرى.
 
للدول وغيرها من األطراف أن تقوم، قبل تنفيذ مشاريع إنمائية واسعة النطاق يمكمن  ينبغي  5-11

أن تؤثر في مجتمعمات الصميد علمى نطماق صمغير، بمالنظر فمي التمأثيرات االجتماعيمة واالقتصمادية 
والبيئيممة مممن خممالل دراسممات للتممأثيرات وعقممد مشمماورات فعالممة وهادفممة مممع هممذه المجتمعممات، وفقمما 

 طنية.للتشريعات الو
 
لمجتمعات الصيد من خالل هيئات قضائية وإدارية محايدة ومختصة، أن تتيأل  على الدول 5-11

الحصول على وسائل فعالة بما فيهم الضعفاء والمهمشين، إمكانية  ولوفراد،نطاق الصغير 
بما  ،طبقاً للتشريعات الوطنية حقوق الحيازة بشأن لتسوية النزاعات ومقبولة السعر وحسنة التوقيت

التي  كما ينبغي لها توفير سبل االنتصاف الفعالة، في  لك الوسائل البديلة لتسوية تلك المنازعات،
ً للتشريعات بسرعة  لتلك الحلوإنفا  قد تشمل الحق في الطعن، حسب االقتضاء. ويترتب  طبقا

 .ويمكن أن تشمل رد الحقوق وإعادة الملك والتعويض وجبر الضررالوطنية 
 
مناطق الصيد التقليدية واألراضمي  إمكانية الوصول إلىتسعى إلى استرداد ينبغي للدول أن  5-12

تعرضمموا للتهجيممر بسممبب  كممانوا قممد الممذيننطمماق الصمميد صممغير المجتمعممات  بالنسممبة إلممىالسمماحلية 
الكوارث الطبيعية و/أو النزاعات المسلحة مع األخذ بعين االعتبار استدامة موارد المصايد. ويتعين 
على الدول استحداث آليات لدعم مجتمعات الصيادين التي كانت عرضة النتهاكات خطيمرة لحقموق 

القضماء علمى أي اإلنسان لكي يعيمدوا بنماء حيماتهم وسمبل عيشمهم. ويجمب أن تشممل همذه الخطموات 
في حاالت حصمول كموارث طبيعيمة و/أو  شكل من أشكال التمييز ضد المرأة في ممارسات الحيازة

 .لحةنزاعات مس
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 الموارد المستدامة إدارة -باء 5
 
اتخما  تمدابير لحفمل المموارد السممكية علمى  يدمصماالفي إدارة  ولجميع العاملينينبغي للدول  5-13

. وعلمميهم ولضمممان وجممود أسمماس إيكولمموجي إلنتمماج األغذيممة سممتخدامها المسممتدامالالمممدى الطويممل و
القممانون المموطني  بموجممبنظممم اإلدارة المناسممبة، بممما يتسممق مممع التزاممماتهم القائمممة  طبيممقتعزيممز وت

مصمايد متطلبمات وب اعترافما وافيما تعتمرفمدونمة التمي الوالدولي وااللتزامات الطوعية بما في  لك 
  .وبفرصهااألسماك صغيرة النطاق 

 
ن حقموق الحيمازة وبأ ؛بالترابط بين الحقوق والمسؤوليات االعترافينبغي لجميع األطراف  5-14
والمحافظمة علمى  واسمتخدامها المسمتدام علمى الممدى الطويمل لممواردا حفمل ودعمم بلها الواجبات،اتق

ممارسمات مصايد األسماك صغيرة النطماق األساس اإليكولوجي إلنتاج األغذية. ويجب أن تستخدم 
حق بالبيئة البحرية واألنمواع المتصملة بهما وتمدعم اسمتدامة صيد تحد قدر المستطاع من الضرر الال

  الموارد.
 
تتحممل لكمي تشمارك و نطماقالمجتمعمات الصميد صمغير ودعمم وتمدريب ينبغي للدول تيسمير  5-15

عليهما  تعتممدإدارة المموارد التمي و، المشروعة الخاصة بهاونظم الحيازة  حقوقوتراعي  المسؤولية
مجتمعممات الممدول  تشممرك. وبنمماء عليممه، ينبغممي أن اتقليممديا لكسممب عيشممه هاوالتممي تسممتخدم الرفاهيتهمم

الفئات الضعيفة والمهمشمة مع إيالء اهتمام خاص للمشاركة العادلة للنساء، و  نطاقالصيد صغير ال
 ، بمما فمي  لمك فمي المنماطق المحميمة،تنفيمذ التمدابير اإلداريمة، وعند االقتضاء، في تخطيط وتصميم

تعزيممز نظممم اإلدارة التشمماركية، مثممل اإلدارة  جممب أيضممااتهم المعيشممية. ويالتممي تممؤثر علممى خيممار
 المشتركة، وفقا للقانون الوطني.

 
أو التممرويج السممتخدام أنظمممة للرصممد والمراقبممة واإلشممراف  إنشمماءينبغممي للممدول أن تضمممن  5-16

ن تقدم الدعم يجب أو. وتناسبهامصايد األسماك صغيرة النطاق األنظمة الموجودة التي تنطبق على 
بحسمب الحاجمة مصايد األسمماك صمغيرة النطماق هذه األنظمة، مع إشراك الجهات الفاعلة في مثل ل

ويتعمين علمى المدول أن تحمرص علمى وأن تعزز التدابير التشاركية ضمن سمياق اإلدارة المشمتركة. 
 مؤ يمةال/أو والصميد غيمر القمانوني ممارسمات جميع أشمكال وجود آليات فعالة للرصد واإلنفا  لمنع 

تؤثر سلباً على النظم اإليكولوجية البحرية والداخليمة، ومنمع تلمك الممارسمات والقضماء عليهما. التي 
. ويتعين على الصيادين على نطاق صغير الصيد ويجدر بالدول أن تسعى إلى تحسين تسجيل نشاط
لوممات الالزممة الحكوميمة المختصمة المع السملطاتدعم نظم الرصد والمراقبة واإلشمراف وإعطماء 

 إلدارة هذا النشاط.
 
ترتيبمات اإلدارة المشمتركة إطمار فمي توضميأل األدوار والمسمؤوليات  ضممنلدول أن تعلى ا 5-17

ومستندة إلى أسماس  لوطراف المعنية وأصحاب المصلحة واالتفاق عليها من خالل عملية تشاركية
ينبغي بذل ما عليها. و المتفقدارة أدوار اإلب االضطالعتعتبر جميع األطراف مسؤولة عن و. علمي

المصممايد المحليممة أجهممزة المهنيممة و االتحمماداتفممي مصممايد األسممماك صممغيرة النطمماق أمكممن لتمثيممل 
المتعلقة  السياسات ورسمبنشاط في جميع عمليات صنع القرارات  تهاوالوطنية  ات الصلة ومشارك

 .بالمصايد
 
دعم دور تمتشمجع وأن  األسمماك صمغيرة النطماق مصمايدينبغي للدول والجهمات الفاعلمة فمي  5-18

فمي  الصميدبعمد ما أو  الصيدأو  الصيدفي عمليات ما قبل الرجال والنساء، سواء أساهموا ومشاركة 
معممارفهم ووجهممات نظممرهم  مقممدميناإلدارة المشممتركة وتعزيممز مصممايد األسممماك المسممؤولة، إطممار 

تممولي اهتماممما خاصمما لضممرورة ضمممان  علممى جميممع األطممراف أن يترتممبواحتياجمماتهم المحممددة. و
 المشاركة العادلة للمرأة، وتصميم تدابير خاصة لتحقيق هذا الهدف.
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حيثممما توجممد مشمماكل عممابرة للحممدود ومشمماكل أخممرى مشممابهة مثممل الميمماه والممموارد السمممكية  5-19
لمجتمعمات الصميد صممغير المشمتركة، ينبغمي للمدول العمممل معما لضممان أن يممتم ممنأل حقموق الحيممازة 

  .وحمايتهانطاق ال
 
تفادي السياسات والتدابير المالية التي قد تساهم فمي وجمود طاقمات الصميد  الدوليتعيّن على  5-21

مصمايد األسمماك صمغيرة المفرطة وتؤدي بالتالي إلى استغالل مفرط للموارد، بما يمؤثر سملباً علمى 
 . النطاق
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 والعمالة والعمل الالئقالتنمية االجتماعية  -6
 
النظر في إمكانية استخدام نهمج متكاملمة وشماملة للمنظم اإليكولوجيمة ينبغي لجميع األطراف  6-1

قد تدعو سبل العيش. و اتتراعي تعقيدالتي  والتنمية مصايد األسماك صغيرة النطاقمن أجل إدارة 
كممين مجتمعممات ن تمضمممواالقتصممادية، بممما يلتنميممة االجتماعيممة ل الحاجممة إلممى إيممالء العنايممة الواجبممة

  .الخاصة بها على التمتع بحقوق اإلنسان إعطائها القدرةو نطاقالالصيد صغير 
 
السمتثمار فمي تنميممة المموارد البشمرية مثممل الصمحة والتعلميم ومحممو تممروج لينبغمي للمدول أن  6-2

مضمافة لمموارد المصمايد فضمالً  التي تولد قيمة األخرىالفنية والمهارات والمشاركة الرقمية األمية 
عن التوعية. ويتعين على الدول اتخا  خطوات تكفل تدريجياً لوعضماء فمي مجتمعمات الصميد علمى 

ممن  األساسميةنطاق صغير الحصول بكلفة زهيمدة علمى همذه الخمدمات وعلمى غيرهما ممن الخمدمات 
المأمونة والنظيفمة رافق الصحية والمالسكن الالئق خالل إجراءات وطنية وإقليمية فرعية، بما فيها 

المعاملممة  جممب تقبّمملويلالسممتخدام الشخصممي والمنزلممي ومصممادر الطاقممة. لحة للشممرب والميمماه الصمما
ممن حيم  تقمديم الخمدمات وعمدم  -شمة لفئات الضمعيفة والمهملووللشعوب األصلية للمرأة التفضيلية 

 وبة لضمان المنافع العادلة.وتشجيعها عندما تكون مطل -من حقوق اإلنسان  لك التمييز وغير
 
. مصمايد األسمماك صمغيرة النطماقتمروج للحمايمة االجتماعيمة للعماملين فمي ينبغي للدول أن  6-3

وتطبيمق خطمط للضممان مصمايد األسمماك صمغيرة النطماق  خصمائصأن تأخذ في االعتبمار وينبغي 
 . االجتماعي على امتداد سلسلة القيمة

 
مناسممبة  والحصممول عليهمما، وهممي خممدماتألخممرى الخممدمات اينبغممي للممدول أن تممدعم تطمموير  6-4

سممبيل المثممال، باالدخممار واالئتمممان وخطممط  علممىيتعلممق،  فممي ممما نطمماقاللمجتمعممات الصمميد صممغير 
 التأمين، مع التركيز بشكل خاص على ضمان وصول المرأة إلى مثل هذه الخدمات.

 
مصمايد لة القيممة لسلس امتداد األنشطة علىبأن الطائفة الكاملة من  أن تعترف لدولوينبغي ل 6-5

ومهنية أي: مراحل ما قبل وما بعمد الحصماد، سمواء  اقتصاديةهي عمليات األسماك صغيرة النطاق 
وينبغي النظر فمي جميمع األنشمطة: أي  ؛ التي يضطلع بها الرجال أو النساء.البرالبيئة المائية أم  في

وينبغممي تعزيممز فممرص التطمموير  .ة و/أو للكفممافتلممك التممي تمممارس بوقممت جزئممي أو بصممورة متقطعمم
ن فمي مجمال الصميد مما بعمد الحصماد ، وال سميما للفئمات األكثمر ضمعفا ممن العمامليوالتنظيمي المهني

 .مصايد األسماك صغيرة النطاقفي  لنساءاو
 
مصممايد األسممماك صممغيرة فممي مجممال تعممزز العمممل الالئممق لجميممع العمماملين ينبغممي للممدول أن  6-6

ينبغي للدول أن تهيم  الظمروف كما الرسمي.  وغيرا في  لك كل من القطاعين الرسمي ، بمالنطاق
أنشممطة مصممايد األسممماك فممي كممل مممن القطمماعين الرسمممي وغيممر الرسمممي مراعمماة المناسممبة لضمممان 
 وفقا للقانون الوطني.مصايد األسماك صغيرة النطاق لضمان استدامة 

 
تتخذ خطوات من أجل اإلعممال المطمرد لحمق الصميادين علمى نطماق صمغير لدول أن ا على 6-7

لحقموق والوطنيمة في مستوى معيشي الئق والعمل وفقا للمعمايير الدوليمة والعاملين في مجال الصيد 
. نطماقالمجتمعات الصيد صغير المستدامة في  للتنميةاتية وخلق بيئة م ويتعين على الدولاإلنسان. 

تسممتخدم فممي لكممي  عامممة شمماملة وغيممر تمييزيممة وسممليمةاقتصممادية  بممع سياسمماتوينبغممي للممدول أن تت
نطماق اللمجتمعات الصيد صمغير مأل المناطق البحرية ومناطق المياه العذبة والمناطق البريّة بما يس
 إدارتهمم،ل ممن أعممالهم ورأسممالهم ووالمنتجين اآلخرين للغذاء وال سيما النساء، بكسمب عائمد عماد

 ارد الطبيعية واإلدارة المستدامة.لموا حفلوتشجع 
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الفمرص  أن تطمورالفمرص القائممة، أو وأصحاب المصملحة اآلخمرون بغي أن تدعم الدول ين 6-8
 –األربممام مممن األنشممطة المتعلقممة بالمصممايد  جنممي باإلضممافة إلممى -التكميليممة والبديلممة المممدرة للممدخل 

مطلوب ولدعم االستخدام المستدام للموارد وتنويمع  هوكما ، نطاقالمجتمعات الصيد صغير صالأل ل
فممي االقتصممادات المحليممة مصممايد األسممماك صممغيرة النطمماق سممبل العمميش. ويجممب االعتممراف بممدور 

لمجتمعمات الصميد االقتصماد األوسمع، واالسمتفادة منهما. وينبغمي وهذا القطاع المحلمي  بين روابطالو
احة القائمة على المجتمع المحلي والتربيمة الرشميدة االستفادة من التطورات مثل السي نطاقالصغير 

 .صغيرة النطاقلوحياء المائية 
 
مجتمعات الصميد صمغير الظروف للرجال والنساء في   تهيأن األطراف جميع على ينبغي  6-9
 ائماألنشمطة  ات الصملة بالمصمايد فمي بيئمة خاليمة ممن الجمرصميد األسمماك و لكمي يمارسموا نطماقال

خدام اسمتوالفسماد وإسماءة  والقرصنة والسرقة واالعتداء الجنسمي الجريمة المنظمةأنشطة والعنف و
 ير تهممدف إلممى القضمماء علممى العنممفينبغممي لجميممع األطممراف اتخمما  خطمموات لوضممع تممدابوالسمملطة. 

. وينبغممي مصممايد األسممماك صممغيرة النطمماقفممي  ع مممن العنممفوحمايممة النسمماء المعرضممات لهممذا النممو
بمما فمي  لمك داخمل األسمرة  ،العنف وسوء المعاملمةجملة أمور منها، ، وصول ضحاياللدول ضمان 
 .المحلي أو المجتمع

 
، بما فمي  لمك السملطات مصايد األسماك صغيرة النطاقينبغي للدول واألطراف الفاعلة في  6-11

مصايد األسمماك صمغيرة التقليدية والعرفية، أن تفهم دور الصيادين المهاجرين والعاملين في مجال 
مصمايد وتقّره وتحترمه، على اعتبار أّن الهجرة همي اسمتراتيجية شمائعة لكسمب العميش فمي  النطاق 

مصمايد األسمماك صمغيرة . ويتعين على الدول وعلى األطراف الفاعلمة فمي األسماك صغيرة النطاق
ئممم للمهمماجرين الممذين  التعمماون علممى وضممع األطممر المالئمممة للسمممام  باإلدممماج العممادل والمالالنطمماق 

يشاركون  في االسمتخدام المسمتدام لمموارد المصمايد والمذين ال يقوضمون، حوكممة مصمايد األسمماك 
وفقما للقمانون مصمايد األسمماك صمغيرة النطماق القائمة علمى مسمتوى المجتممع المحلمي والتنميمة فمي 

 فمي مماطنيمة الخاصمة بهما بمين الحكوممات الو فمي مماالوطني. وينبغي للدول اإلقرار بأهمية التنسيق 
عبمر الحمدود الوطنيمة. مصايد األسماك صغيرة النطماق يتعلق بهجرة الصيادين والعاملين في مجال 

وينبغي وضمع السياسمات والتمدابير اإلداريمة الالزممة بالتشماور ممع المنظممات والمؤسسمات المعنيمة 
 .مصايد األسماك صغيرة النطاقب
 
المسماهمة عبر الحمدود و تنقل صيادي األسماك أسباب وتبعات إدراك ومعالجةينبغي للدول  6-11

 . مصايد األسماك صغيرة النطاقاستدامة لحدود التي تؤثر في ل ةبراعالقضايا الفي فهم 
 
ينبغممي للممدول معالجممة قضممايا الصممحة المهنيممة وظممروف العمممل غيممر العادلممة لجميممع صممغار  6-12

الضمرورية وتنفيمذها  توجود التشمريعامن عبر التأكد األسماك صيد الصيادين والعاملين في مجال 
طرفماً  الدولمة كونتوالصكوك الدولية التي الدولية  اإلنسانلمعايير حقوق للتشريعات الوطنية ووفقا 

الميثاق الدولي حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمعاهدات فيها، ومنها مثالً متعاقدا 
مسألة الصحة  أنضمان إلى  السعيويجب على جميع األطراف  ل الدولية. ات الصلة لمنظمة العم

 مبادرات التنمية.وجزء ال يتجزأ من إدارة المصايد تين والسالمة المهني
 
ن للرجال والنساء والدي على أساس عبوديةالومنع  ،ينبغي للدول القضاء على العمل الجبري 6-13

فمي قطماع صميد األسمماك، بمما فمي  لمك  والعماملينالصميادين لحمايمة  فعالمةواألطفال واتخا  تمدابير 
مصمايد ن، و لمك بهمدف القضماء التمام علمى العممل القسمري فمي مصمايد األسمماك بمما فيهما يالمهاجر

 .األسماك صغيرة النطاق
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المممدارس والمرافممق التعليميممة التممي تلبممي احتياجممات  إمكانيممة دخممولالممدول  تمميألينبغممي أن ت 6-14
 تحتمرمو الئق،ل مربأل ولى عمعصول حال من الشبابمّكن والتي ت نطاقالمجتمعات الصيد صغير 
 متساوية لجميع الفتيان والفتيات والشبان والنساء. ار فرصخياراتهم الوظيفية وتوف

 
أن تعتمرف بأهميمة رفماه األطفمال مصايد األسمماك صمغيرة النطماق على الجهات الفاعلة في  6-15

يجمب أن يمذهب األطفمال إلمى و. عاممةً  المجتممعومسمتقبل  تحديمداأجل مستقبل األطفال  وتعليمهم من
ا يتفمق ممع معاهمدة حقموق حقموقهم كافمة بمم تحتمرماعتمداء وأن بمنمأى عمن أي  واالمدرسة وأن يكونم

 الطفل.
 
ينبغي لجميع األطراف أن تعتمرف بالتعقيمد المذي يحميط بقضمايا السمالمة فمي عمرض البحمر  6-16

. وهمذا ينطبمق المنقوصمة السالمة وراء المتعددة واألسباب)في مصايد األسماك البحرية والداخلية( 
للمدول أن تكفمل تطموير وسمن وتنفيمذ القموانين واللموائأل المناسمبة  على جميع أنشطة الصميد. وينبغمي

تتفممق مممع الخطمموط التوجيهيممة الدوليممة لمنظمممة األغذيممة والزراعممة ومنظمممة العمممل الدوليممة  التممي
مصمايد األسمماك صمغيرة والمنظمة البحرية الدولية للعمل فمي مجمال الصميد والسمالمة البحريمة فمي 

 .3النطاق
 
، نيةشمل الصحة والسالمة المهي ذيالسالمة البحرية، ال تحسين ينبغي أن تعترف الدول بأن 6-17

تحقمق بأفضمل صمورة ممن خمالل وضمع ي)الداخليمة والبحريمة(  مصايد األسماك صمغيرة النطماقفي 
مع عناصر  بمشاركة فاعلة من قبل الصيادين أنفسهم ة متماسكة ومتكاملةوتنفيذ استراتيجيات وطني

وعمالوة علمى  لمك، يجمب إلدارة المصمايد بشمكل عمام أن تموفر ، حسب االقتضماء. التنسيق اإلقليمي
الممدعم، مممن بممين أمممور أن تقممدم علممى نطمماق صممغير. ويجممدر بالممدول  السممالمة فممي البحممار للصمميادين

وطنممي لكبممال  عممن الحمموادث وتقممديم بممرامج للتوعيممة بالسممالمة فممي البحممار نظممام  مسممكأخممرى، و
االعتمراف فمي  ينبغيوواعتماد التشريعات المناسبة للسالمة البحرية في المصايد الصغيرة النطاق. 

المؤسسممات والهياكممل القائمممة فممي المجتمعممات المحليممة لزيممادة االمتثممال، وجمممع  سممياق العمليممة بممدور
ويتعين على الدول التمرويج للحصمول علمى  البيانات والتدريب والتوعية، وعمليات البح  واإلنقا .

 لحجم.المعلومات وعلى نظم الطوارئ لعمليات اإلنقا  في البحار للسفن الصغيرة ا
 
الحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي ومصايد الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن مع مراعاة  6-18

، يتعميّن علمى األطمراف 254بمما فمي  لمك القسمم  األسماك والغابات في سياق األمن الغمذائي الموطني
 فمميمصممايد األسممماك صممغيرة النطمماق كافممة حمايممة حقمموق اإلنسممان وكرامممة أصممحاب المصمملحة فممي 

حاالت النزاعات المسلّحة طبقاً للقانون اإلنساني الدولي بما يمّكنهم من تأمين سمبل عيشمهم التقليديمة 
ومن النفا  إلى مواقع الصيد المتعارف عليها وممن حمايمة ثقمافتهم وطريقمة عيشمهم. وينبغمي تسمهيل 

 مشاركتهم في صنع القرارات المتعلقة بمسائل تعنيهم.
  

                                        
)المعدلمة منمذ  لمك  1968تشمل من بين جملة أمور المدونة بشأن سالمة صيادي األسماك وسفن الصميد الصمادرة فمي عمام   3

الحين( والخطوط التوجيهيمة الطوعيمة الصمادرة عمن الفماو ومنظممة العممل الدوليمة والمنظممة البحريمة الدوليمة بشمأن تصمميم 
لسفن الصيد التي ال  2111وتوصيات السالمة الصادرة في عام  1981وتشييد وتجهيز سفن الصيد الصغيرة الصادرة في عام 

 وسفن الصيد التي ليب لها متن. متراً  12يتعدى طول متنها 
 .بحيازة األراضي ومصايد األسماك والغابات فيما يتعلق النزاعاتعنوان  25يحمل القسم  4
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 والتجارة حصادالسالسل القيمة ومرحلة ما بعد  -7
 
مصمايد األسمماك صمغيرة ينبغي لجميع األطمراف االعتمراف بالمدور المركمزي المذي تؤديمه  7-1

ينبغمي لجميمع و .فمي سلسملة القيممة ة فيمهجهمات الفاعلمالو والقطاع الفرعمي لمما بعمد الحصمادالنطاق 
 ات  اتصمنع القمرار اتحصاد جزءا ممن عمليمما بعد اللاألطراف ضمان أن تكون الجهات الفاعلة 

متكافئة بين الجهات الفاعلة في في بعض األحيان عالقات قوة غير الصلة، مع االعتراف بأن هناك 
 سلسلة القيمة وبأن الفئات الضعيفة والمهمشة قد تتطلب دعما خاصا.

 
قطاع المرأة في كثير من األحيان في ال ؤديهطراف االعتراف بالدور الذي تينبغي لجميع األ 7-2

ينبغمي أن تكفمل والعممل. همذا مشماركة الممرأة فمي  لتسهيل التحسيناتدعم الفرعي لما بعد الحصاد و
الدول إتاحة وسائل الراحة والخدمات المناسبة للمرأة بحسب الحاجمة، لتمكينهما ممن االحتفماظ بسمبل 

 .زهاتعزيرعي لما بعد الحصاد وعيشها في القطاع الف
 
 والهياكمل التنظيميمةّكنها في البنمى التحتيمة تمأن االستثمارات ووتقدم الدول تشجع ينبغي أن  7-3

لنطماق الفرعمي لمما فمي ا مصايد األسماك صغيرة النطماقدعم  أجلتنمية القدرات من في و المناسبة
 تصممديرال مممن أجمملألسممماك والمنتجممات السمممكية، نتمماج نوعيممة جيممدة وآمنممة مممن اإلبعممد الحصمماد 

  واألسواق المحلية، بطريقة مسؤولة ومستدامة.
 
االعتمممراف باألشمممكال التقليديمممة التحمممادات الصممميادين التنميمممة فمممي شمممركاء الينبغمممي للمممدول و 7-4

بالشكل المناسب وعلى بنماء قمدراتهم علمى  أنفسهموالعاملين في مجال الصيد وتشجيعهم على تنظيم 
طبقمماً  دخلهممم وتممأمين سممبل عيشممهم تعزيممزفممي جميممع مراحممل سلسمملة القيمممة، مممن أجممل النحممو الممالزم 

والمنظمممات المهنيممة فممي التعاونيممات وتطمموير  إنشمماءوفقمما لممذلك، ينبغممي دعممم و. للتشممريعات الوطنيممة
فضالً عن آليات التسمويق علمى والهياكل التنظيمية األخرى،  مصايد األسماك صغيرة النطاققطاع 

 حسب االقتضاء.مزاد، غرار البيع بال
 
والبحم  عمن سمبل  الصميدمما بعمد  والهدر في مرحلمة خسائرالينبغي لجميع األطراف تجنب  7-5
التكنولوجيمات ولوجيات التقليدية الموجودة والتكن االستفادة أيضاً منخلق القيمة المضافة من خالل ل

التكنولوجيمما المناسممبة ثقافيمما. وينبغممي نقممل االبتكممارات المحليممة وو ،لممة مممن حيمم  التكلفممةلفعااالمحليمة 
، التمي تمنمع علمى سمبيل اإليكولموجي بالنظمامضممن نُهمجٍ خاصمة  ياتشجيع الممارسات المستدامة بيئ

( فمي عمليمة تنماول األسمماك الصمغيرة والوقمود الخشمبي وغيمر  لمكالممدخالت )الميماه  همدرالمثال، 
  وإعدادها.

 
ألسواق المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية لمنتجمات ينبغي للدول أن تسهل الوصول إلى ا 7-6

ينبغي للدول أن تعممل والترويج لتجارتها العادلة وغير التمييزية. و مصايد األسماك صغيرة النطاق
جمات اإلقليميمة بالمنت التجمارةبمدعم  الستحداث أنظمة وإجراءات تجارية التي تقوم بالخصوص معا 
، مممع مراعمماة االتفاقممات المبرمممة تحممت إطممار منظمممة التجممارة النطمماقمصممايد األسممماك صممغيرة مممن 

 العالمية، ومع األخذ بعين االعتبار حقوق وواجبات أعضاء منظمة التجارة العالمية عند االقتضاء.
 
ينبغممي للممدول إيممالء العنايممة الواجبممة لتممأثير التجممارة الدوليممة باألسممماك والمنتجممات السمممكية  7-7

وللعاملين في مجمال الصميد ولمجتمعماتهم.  صغيرلصيادين المحليين على نطاق واإلدماج العمودي ل
ويتعين على الدول أن تحرص على أال يؤثر الترويج للتجارة الدولية باألسماك واإلنتاج المخصص 

لوشممخاص الممذين  تشممكل األسممماك بالنسممبة إلمميهم الغذائيممة للتصممدير تممأثيراً سمملبياً علممى االحتياجممات 
 ً للحصول على نظام غذائي مغٍذ ولصحتهم ورفاهيتهم والذين ال تتوافر لديهم بسمهولة  عنصراً حيويا

 وبمتناولهم مصادر مماثلة للغذاء.
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وغيرهما ممن الجهمات  مصمايد األسمماك صمغيرة النطماقلجهمات الفاعلمة فمي ولينبغي للمدول  7-8
ن التجمارة الدوليمة توزيعمماً عم الناشمئةالمنمافع  ه يتعميّن توزيمعالفاعلمة فمي سلسملة القيممة أن تمدرك بأنم

عادالً. ويجدر بالدول أن تحرص على وجود نظمم فعالمة إلدارة مصمايد األسمماك لتفمادي االسمتغالل 
المفرط نتيجة الطلب فمي األسمواق، ممما قمد يهمدد اسمتدامة مموارد مصمايد األسمماك واألممن الغمذائي 

ت وسياسات وإجراءات رشميدة والتغذية. ويجب أن تتضمن نظم إدارة مصايد األسماك هذه ممارسا
في مرحلة ما بعد الصيد لكي يستفيد صغار الصيادين وغيرهم من األفرقاء من عائدات الصمادرات 

 بصورة منصفة على امتداد سلسلة القيمة. 
 
 ينبغممي للممدول أن تعتمممد سياسممات وإجممراءات، بممما فممي  لممك التقييمممات البيئيممة واالجتماعيممة 7-9

لبية للتجمارة الدوليمة علمى المنصمفة لثثمار السم المعالجمة، لضمان الصلةوغيرها من التقييمات  ات 
األمن المتصملة بم الخاصمةحتياجمات االوسمبل العميش و مصايد األسماك صغيرة النطاقثقافة البيئة و

الغممذائي. ويجممب أن يكممون التشمماور مممع أصممحاب المصمملحة المعنيممين جممزءا مممن هممذه السياسممات 
 واإلجراءات.

 
معلومات السوق والمعلوممات التجاريمة  ات الصملة كافة الوصول إلى  تيألللدول أن تينبغي  7-11

. ويحمب أن تمتمكن الجهمات مصمايد األسمماك صمغيرة النطماقلألصحاب المصلحة في سلسلة القيمة 
ة عممن السمموق وفممي الوصممول إلممى معلومممات دقيقمم مممننطمماق الصممغيرة األسممماك  صممايدمالفاعلممة فممي 

ا على التكيف مع الظروف المتغيرة للسموق. أمما تنميمة القمدرات فمطلوبمة اعدتهسالوقت المناسب لم
وال سيما النساء ، مصايد األسماك صغيرة النطاقأصحاب المصلحة في  جميعهي أيضا كي يتمكن 

التمي تتيحهما فمرص الممن بصورة منصمفة من التكيف واالستفادة  ،والمجموعات الضعيفة والمهمشة
 الحاالت المحلية مع التخفيف من أي آثار سلبية محتملة.العالمية واألسواق توجهات 
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 المساواة بين الجنسين -8
 
على كل األطراف االعتراف بمأن تحقيمق المسماواة بمين الجنسمين يحتماج إلمى تضمافر جهمود  8-1

نميمة أن يكون جزءا متأصال ممن اسمتراتيجيات ت يجبأن تعميم المسائل الجنسانية باألطراف كافة و
 هذه االسمتراتيجيات  تقتضي  ،الجنسينلتحقيق المساواة بين و. األسماك صغيرة النطاق مصايدكافة 

 .وتجاوز  الممارسات التمييزية بحّق النساء مختلفة في سياقات ثقافية مختلفةاعتماد نهج 
 
ذ تنفمأن الدولية لحقموق اإلنسمان وتفي بالتزاماتها التي نصت عليها القوانين ينبغي للدول أن  8-2

بما في  لك من ضمن جملة أمور، اتفاقيمة القضماء علمى ، التي هي طرف فيها الصكوك  ات الصلة
إعالن بيجين ومنهج العمل الخاص به. كافة أشكال التمييز ضد المرأة وعليها أن تضع في الحسبان 

للمرأة في عمليات صنع القرارات الخاصمة  عادلةويتعين على الدول أن تسعى إلى ضمان مشاركة 
وينبغمي للمدول أن تعتممد تمدابير محمددة . مصمايد األسمماك صمغيرة النطماقالسياسات الموجهة نحو ب

للتصممدي للتمييممز ضممد المممرأة، مممع خلممق مسمماحات لمنظمممات المجتمممع المممدني، وبخاصممة للنسمماء 
لمشمماركة فممي رصممد تنفيممذها. ويتوجممب مممن أجممل ا ،العممامالت فممي مجممال صمميد األسممماك ومنظممماتهن

الصملة علمى  يكما ينبغي تقديم المدعم   سماك،ى المشاركة في منظمات مصايد األتشجيع المرأة عل
 مستوى التطوير التنظيمي.

 
يتعممين علممى الممدول سممّن سياسممات وتشممريعات تحقممق المسمماواة بممين الجنسممين والعمممل، حسممب  8-3

نسمين ممع المقتضى، على تكييف التشريعات والسياسات والتدابير غير المتوائمة مع المسماواة بمين الج
ينبغمممي للمممدول أن تكمممون فمممي طليعمممة تنفيمممذ مراعممماة الجوانمممب االجتماعيمممة واالقتصمممادية والثقافيمممة. و

تجنيمد كمل ممن الرجمال والنسماء  ممن بينهما جملة أممور عبرالمساواة بين الجنسين، لتحقيق اإلجراءات 
اد اإلرشممفممي  للحصممول علممىوالنسمماء فممرص متسمماوية للرجممال وضمممان  ممموظفي إرشممادباعتبممارهم 

كافمة  األطمرافويتعمين علمى  المتعلقة بمصايد األسماك. ،القانوني، بما في  لك الدعم والخدمات الفنية
التعاون معاً البتكار نظمم عمليمة لتقيميم تمأثير التشمريعات والسياسمات واإلجمراءات ممن أجمل النهموض 

 بوضع المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.
 
يتعيّن علمى األطمراف كافمة تشمجيع تطموير أنمواع محّسمنة ممن التكنولوجيما التمي تهمّم الممرأة  8-4

 . مصايد األسماك صغيرة النطاقوتناسبها في عملها في مجال 
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 الكوارث وتغير المناخ حدوث أخطار -9
 
األسمماك مصمايد يتعيّن على الدول أن تقّر بأّن مكافحة تغير المناخ، بمما فمي  لمك فمي سمياق  9-1

ً ملّحمة وطموحمة،  إجراءات، يتطلّب صغيرة النطاق لوهمداف والمبمادئ واألحكمام المواردة فمي  طبقما
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المنماخ، ممع مراعماة نتمائج الوثيقمة الختاميمة لممؤتمر األممم 

 "المستقبل الذي نصبو إليه". (21المتحدة بشأن التنمية المستدامة )ريو 
 
يتعيّن على األطراف كافة أن تقّر وتأخمذ بعمين االعتبمار التمأثير المتميّمز للكموارث الطبيعيمة  9-2

علممى . ومصممايد األسممماك صممغيرة النطمماقوللكموارث التممي يتسممبب بهمما اإلنسممان وتغيممر المنمماخ علممى 
يمف الدول أن تضع سياسات وخطط تتنماول تغيّمر المنماخ فمي المصمايد، وال سميما اسمتراتيجيات للتك

فضممال عممن بنمماء المرونممة و لممك بالتشمماور الكامممل والفعممال مممع  ، حسممب المالئممم،ولتخفيممف األثممر
خماص  االهتممام بشمكلالرجال والنسماء، ممع السكان األصليون، ومجتمعات الصيادين، بما في  لك 

الممذين النطمماق لمجتمعممات الصمميد صممغيرة تقممديم دعممم خمماص شممة. ويجممب لفئممات الضممعيفة والمهمبا
ومممن الغممذائي ل معينممة بالنسممبةتغيممر المنمماخ تبعممات عممن  تترتّممب فيهمماعلممى جممزر صممغيرة  نيعيشممو
 .والسكن وسبل العيش والتغذية

 
أن تعتممرف بالحاجممة إلممى اتبمماع نهممج متكامممل وشممامل، بممما فممي  لممك  األطممرافينبغمي لجميممع  9-3

يد األسمماك مصماخ فمي الكموارث وتغيمر المنما حمدوثالقطاعات، و لك للتصدي لخطر  التعاون بين
قضمايا مثمل  لمعالجمةأن تتخمذ خطموات ولوطمراف المعنيمة األخمرى . وينبغي للدول صغيرة النطاق

التعريممة والتلمموث السمماحلي وتممدمير الموائممل السمماحلية نتيجممة لعوامممل مممن فعممل اإلنسممان ال تتعلممق 
ى بالمصايد. فنن هذه الشواغل تقوض بصمورة جديمة سمبل عميش مجتمعمات الصميادين وقمدرتهم علم

 التكيف مع اآلثار الممكنة لتغيّر المناخ.
 
يتعين على الدول أن تبح  في إمكانية مساعدة ودعم مجتمعمات الصميد علمى نطماق صمغير  9-4

المتضررة من تغير المناخ أو الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي يتسبب بها اإلنسان، بما فمي  لمك 
 معونة، حسب االقتضاء. التأثيرات وال منمن خالل خطط للتكيف والتخفيف 

 
مصممايد األسممماك صممغيرة فممي حالممة الكمموارث التممي يتسممبب بهمما اإلنسممان، والتممي تممؤثر فممي  9-5

 . للمساءلة، ينبغي أن يخضع الطرف المسؤول النطاق
 
يتعين على األطراف كافة أن تأخذ بعين االعتبار تأثير تغير المناخ والكوارث على قطاعي  9-6

في أنواع األسمماك وكمياتهما ونوعيمة األسمماك  التغيراتما بعد الصيد والتجارة الفرعيين من حي  
ومممدة صممالحيتها والتممداعيات علممى المنافممذ فممي األسممواق. ويتعممين علممى الممدول أن تممدعم أصممحاب 

بالنسبة إلى تدابير التكيف للحد من التأثيرات السلبية. مصايد األسماك صغيرة النطاق ة في المصلح
تكون األنواع الجديدة من التكنولوجيا عند اعتمادها مرنة ومكيّفة مع التغيرات المقبلة في  أنويجب 

 األنواع والمنتجات واألسواق والتقلبات المناخية.
 
مصمايد وارث فمي بين االستجابة لحاالت الطوارئ والتأهب للكم الرابطنبغي للدول أن تفهم ي 9-7

. ويجممب النظممر فممي والتنميممةبممين اإلغاثممة  التواصمملوأن تطبممق مفهمموم  األسممماك صممغيرة النطمماق
األهممداف اإلنمائيممة األطممول أجممال عبممر سلسمملة حمماالت الطمموارئ، بممما فممي  لممك فممي مرحلممة اإلغاثممة 

للحمد ممن  التأهيل وإعادة اإلعمار واإلنعما  إجمراءات العاجلة، كما يجب أن تتضمن عمليات إعادة
إعمادة البنماء علمى نحمو "لية المحتملة. ويجب تطبيمق مفهموم لتهديدات المستقبإزاء امواطن الضعف 

 في االستجابة للكوارث وإعادة التأهيل. "أفضل
 



 
 

 

26 

 

فمي الجهمود المتصملة مصمايد األسمماك صمغيرة النطماق تعزيمز دور  األطمرافينبغي لجميع  9-8
بتغيمر المنماخ، وينبغممي لهما تشممجيع ودعمم كفمماءة اسمتخدام الطاقممة فمي القطمماع الفرعمي، بممما فمي  لممك 

 والتسويق والتوزيع.  الصيدأي صيد األسماك، وما بعد -سلسلة القيمة بأسرها
 
ينبغممي للممدول النظممر فممي أن تتمميأل  لمجتمعممات الصمميد علممى نطمماق صممغير إمكانيممة الوصممول  9-9

بصورة شفافة إلى الموارد المالية المخصصمة للتكيّمف، والمرافمق و/أو التكنولوجيمات المناسمبة ممن 
 الناحية الثقافية من أجل التكيف مع تغير المناخ، حسب االقتضاء.
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 ضمان تهيئة بيئة تمكينية ودعم التنفيذ :3الجزء 
 
 والتعاون بين المؤسساتاتساق السياسات والتنسيق  -11
 
فمي يتعلمق،  فمي مما والعممل ممن أجلهما ينبغي للدول أن تعترف بالحاجة إلى اتساق السياسات 11-1

والصمكوك الدوليمة األخمرى،  ؛المدولي لحقموق اإلنسمان القانون و ؛بالتشريعات الوطنية جملة أمور،
لتعلمميم والطاقممة وا؛ وسياسممات التنميممة االقتصممادية ؛يةالشممعوب األصمملب بممما فيهمما تلممك  ات الصمملة 

وسياسمات العممل  ؛وسياسمات التغذيمة ،واألممن الغمذائي ؛وحماية البيئة ؛صحة والسياسات الريفيةوال
إدارة أخطار حمدوث الكموارث والتكيمف ممع تغيّمر  لسياسات التجارية؛ واستراتيجياتوا ؛والتوظيف

وغيرهمما مممن السياسممات والخطممط واإلجممراءات  ؛وترتيبممات الوصممول إلممى مصممايد األسممماك المنمماخ
األسماك من أجل تشجيع التنمية الشاملة في مجتمعات الصميد  الخاصة بقطاع مصايد ماراتواالستث
 لضمان المساواة والعدالة بين الجنسين.وينبغي إيالء اهتمام خاص نطاق.  الصغير 

 
، بما فمي  لمك التخطميط استخدام نهج التخطيط المكاني، عند االقتضاء، وضع وينبغي للدول 11-2

مصممايد األسممماك صممغيرة النطمماق لبحممري، الممذي يأخممذ بعممين االعتبممار مصممالأل المكمماني البممري وا
 ودورها في اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. 

بشممأن سياسممات وقمموانين وضممع ، عنممد االقتضمماء، ينبغممي، مممن خممالل التشمماور والمشمماركة والنشممرو
 لممك مناسممبا، ينبغممي لممنظم حيثممما يكممون تراعممي المسمماواة بممين الجنسممين. و المممنظمالتخطمميط المكمماني 

التخطيط الرسمية أن تنظر في أساليب التخطيط والتنمية اإلقليمية التي يستخدمها صمغار الصميادين 
 عمليات صنع القرار داخل تلك المجتمعات.في و ت األخرى مع نظم الحيازة العرفيةوالمجتمعا

 
لسياسممات التممي تممؤثر علممى أن تعتمممد تممدابير سياسممية محممددة لضمممان مواءمممة اينبغممي للممدول  11-3

 مصمممايدتعمممزز الولضممممان أن  اإليكولوجيمممةوالمممنظم  البحريمممة والبريمممةصمممحة المسمممطحات المائيمممة 
ابطمة المسمتمدة بشمكل جمماعي سمبل معيشمة المتر ها من سياسات المموارد الطبيعيمةوالزراعة وغير

 من هذه القطاعات.
 
مصمايد األسمماك لة طويلة األجل رؤيتتيأل صايد األسماك م سياساتضمان أن ينبغي للدول  11-4

للنظمام اإليكولموجي. نهمج  باسمتخداموالقضاء علمى الجموع والفقمر، و لمك  المستدامة صغيرة النطاق
وعلى اإلطار العام للسياسات الخاصة بمصمايد األسمماك أن يكمون متسمقا ممع الرؤيمة طويلمة األجمل 

و حقموق اإلنسمان، ممع إيمالء اهتممام خماص مصايد األسماك صغيرة النطاق لوإطار السياسة العامة 
 .ينوالمهمش فينضعمستال لوشخاص

 
بما في  لمك المروابط والشمبكات  -ها إقامة الهياكل والروابط المؤسسية وتعزيزينبغي للدول  11-5

الالزمممة لتحقيممق اتسمماق السياسممات، والتعمماون بممين القطاعممات  -المحليممة الوطنيممة اإلقليميممة العالميممة 
، هنماك اإليكولوجي في قطاع مصايد األسماك. وفي الوقت نفسه ج الكلية والشاملة للنظاموتنفيذ النه

السمملطات  لممدى محممددة اتصممال جهممات كينبغممي أن تكممون هنمماكممما حاجممة إلممى مسممؤوليات واضممحة 
 .نطاقاللمجتمعات الصيد صغير مية والوكاالت الحكو

 
 متعزيز التعاون بين جمعياتهطاق مصايد األسماك صغيرة النفي  ألصحاب المصلحةينبغي  11-6
إنشمماء  وينبغممي لهمممومنظمممات المجتمممع المممدني. األسممماك تعاونيممات مصممايد  فممي  لممكبممما مهنيممة، ال

اركتها في السياسات وعمليات صنع القرار لتبادل الخبرات والمعلومات وتسهيل مش ابرشبكات ومن
 .نطاقالصغير  الصيد  ات الصلة بمجتمعات
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قد تسهم في اإلدارة المحلية  ةكموالح، عند االقتضاء، أن هياكل تشجعتقر وأن ينبغي للدول  11-7
 بممما يتماشممى مممعو، مممع مراعمماة نهممج النظممام اإليكولمموجي مصممايد األسممماك صممغيرة النطمماقلالفعالممة 

 لقانون الوطني.ا
 
تعزيز التعاون المدولي واإلقليممي ودون اإلقليممي فمي تمأمين اسمتدامة  أن تشجعينبغي للدول  11-8
وكمممذلك المنظممممات الدوليمممة واإلقليميمممة ودون  ،ينبغمممي للمممدولو. نطممماقالصمممغير األسمممماك صمممايد م

مصممايد األسممماك صممغيرة النطمماق فهممم لتحسممين أن تممدعم تنميممة القممدرات اإلقليميممة، عنممد االقتضمماء، 
، بمما أو دولميأو إقليممي إقليممي دون ائل التمي تحتماج إلمى تعماون ومساعدة القطاع الفرعي في المس

 .نقل التكنولوجيا المالئم والمتفق عليه بصورة متبادلةفي  لك 
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 المعلومات والبحوث واالتصاالت -11
 
د األسممماك، بممما فممي  لممك البيانممات يلممدول إنشمماء نظممم لجمممع البيانممات المتعلقممة بمصممالينبغممي  11-1

صنع مهمة بالنسبة إلى عملية التي هي  واالقتصاديةاالجتماعية والثقافية اإليكولوجية، والبيولوجية 
بهمدف ضممان اسمتدامة المنظم مصمايد األسمماك صمغيرة النطماق اإلدارة المسمتدامة لبشمأن  اتالقرار

ممن أجمل القيمام اإليكولوجية، بما فمي  لمك األرصمدة السممكية، بطريقمة شمفافة. وينبغمي بمذل الجهمود 
 التمي البيانماتإضمافة إلمى في اإلحصاءات الرسمية، الجنب بيانات مصنفة حسب نوع عداد نا بأيض

 مختلفمممة،ال اومكوناتهممممصمممايد األسمممماك صمممغيرة النطممماق فهمممم أهميمممة إبمممراز وتحسمممين بسممممأل ت
 بما في  لك الجوانب االجتماعية واالقتصادية.

 
ك أهميمة ادرإمصمايد األسمماك صمغيرة النطماق لجميع أصحاب المصلحة ومجتمعات ينبغي  11-2

 .اتصنع القرارعملية فعالة لاالتصاالت والمعلومات، التي هي ضرورية ل
 
ة، ومسماءلة صمناع ينبغي للدول أن تسعى إلى منع الفساد، ال سميما ممن خمالل زيمادة الشمفافي 11-3

مجتمعمات ل ة المناسمبةالمشماركوممن خمالل ة القمرارات المحايمدة بمدون مواربم اتخا القرار وضمان 
 .نطاقالمجتمعات الصيد صغير ب االتصال المناسبونطاق الالصيد صغير 

 
 تملممكعلممى أنهمما  نطمماقالمجتمعممات الصمميد صممغير ينبغممي لجميممع األطممراف أن تعتممرف ب 11-4

إلمى الحصمول علمى المعلوممات  الحاجمةفهمم . وممن المهمم بشمكل خماص المعارف وتتيحها وتستقبلها
ومنظممماتهم مممن أجممل مسمماعدتهم علممى مواجهممة  نطمماقالمجتمعممات الصمميد صممغير المناسممبة مممن قبممل 

علمى القضمايا  المعلوممات المطلوبمةتعتمد همذه والمشاكل القائمة وتمكينهم من تحسين سبل معيشتهم 
ية واالقتصمادية واالجتماعيمة الراهنة التي تواجهها المجتمعات وتخص الجوانب البيولوجية والقانون

 والثقافية لمصايد األسماك وسبل العيش.
 
 ةالمسمؤولمصمايد األسمماك صمغيرة النطماق لان إتاحة المعلوممات الالزممة ضمينبغي للدول  11-5

وينبغممي أن  .بممال  ودون تنظمميمإدون  يغيممر القممانون، بممما فممي  لممك بشممأن الصمميد والتنميممة المسممتدامة
 الغمذائيالعيش واألممن  كسبوسبل  الكوارث وتغير المناخ أخطار حدوثب في جملة أمور،تتصل، 

وينبغي تطوير نظم المعلومات التي تفتقر  مع إيالء اهتمام خاص لوضع الفئات الضعيفة والمهمشة.
 إلى البيانات. تي تفتقربات البيانات في الحاالت الإلى متطل

 
قافممة والتقاليممد والممارسممات الخاصممة والث أن المعممارفجميممع األطممراف أن تضمممن ل ينبغممي 11-6
، وعنممد تحظممى بمماالعتراف ، بممما فممي  لممك الشممعوب األصمملية،نطمماقالمجتمعممات الصمميد صممغير ب

 بالمعلوممات المسمتدامةالمسمؤولة والتنميمة وكممة المحليمة الح عملياتتزود  هاوأناالقتضاء، بالدعم، 
والعامالت في قطاع األسمماك  الصيادينمن . وال بد من االعتراف بالمعرفة المحددة للنساء الالزمة

المعرفممة والتكنولوجيممات الخاصممة بمصممايد األسممماك التقليديممة فممي تحقيممق الودعمهمما. وينبغممي للممدول 
 اك المستدامة وإدارتها وتطويرها.تقييم تطبيقها على حفل مصايد األسم ها من أجلوتوثيق

 
، نطماقالمجتمعمات الصميد صمغير إلمى تقديم الدعم  المعنيةينبغي للدول واألطراف األخرى  11-7

فمي معيشمتهم، بمما فمي  لمك،  الصميدعلى  ونعتمدالذين يلى الشعوب األصلية، والنساء، وإوال سيما 
لموارد المائيمة الحيمة بما المتعلقمةوالماليمة لتنظميم المعرفمة التقليديمة  الفنيةحسب االقتضاء، المساعدة 

 .النظم اإليكولوجية المائيةالخاصة بالمعرفة ب االرتقاءو ها،تحسينتبادلها ووالحفاظ عليها و
 
همما، بممما فممي  لممك بشممأن وتبادل هاوتممدفق لمعلوممماتاتمموافر  تشممجعجميممع األطممراف أن لينبغممي  11-8

من خالل إنشاء أو استخدام المنابر والشبكات القائمة المناسمبة علمى  الموارد المائية العابرة للحدود،
قليمممي ودون اإلقليمممي، بممما فممي  لممك تممدفق المعلومممات فممي مسممتوى المجتمممع المحلممي والمموطني واإل
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اسمتخدام ، ينبغي والثقافيةومع مراعاة األبعاد االجتماعية اتجاهين على المستويين األفقي والرأسي. 
 وتنمية قدراتها. نطاقالمجتمعات الصيد صغير لالتصال ب الوسائط المناسبةالنهج واألدوات و

 
لبحموث تموفر األمموال ألجمل ا األخرى، قدر المسمتطاع، أن تضممنواألطراف ينبغي للدول  11-9

ة والتشماركية لجممع البيانمات تشجيع العملية التعاونيموينبغي ، مصايد األسماك صغيرة النطاقحول 
 المتعلقمةأن تسعى إلى إدراج همذه المعمارف وينبغي للدول واألطراف األخرى حاليل والبحوث. والت

وينبغي للمنظمات والمؤسسمات البحثيمة دعمم تنميمة باتخا  القرارات.  بالبحوث في عملياتها الخاصة
. هممالبحمموث واالسممتفادة مممن نتائجالمشمماركة فممي انطمماق اللمجتمعممات الصمميد صممغير القممدرات لتتمميأل 

مصمايد ينبغي االتفماق علمى األولويمات البحثيمة ممن خمالل عمليمة تشماورية ممع التركيمز علمى دور و
األممن الغمذائي والتغذيمة، والقضماء علمى ستخدام المستدام للموارد، واالفي األسماك صغيرة النطاق 

إدارة أخطممار الكمموارث  والتكيّمف مممع تغيّممر بمارات الفقمر والتنميممة المنصمفة، بممما فممي  لمك أيضمما اعت
 المناخ.

 
، بمما فمي ظمروف العممل حمولأن تشمجع البحموث األخمرى المعنيمة واألطراف ينبغي للدول  11-11

جملمة أممور أخمرى، منهما و ن في مجال الصيد من المهاجرين،ين والعامليصيادبالتلك الخاصة  لك 
، مممن أجممل تزويممد الجنسممينفممي سممياق العالقممات بممين وعمليممة اتخمما  القممرارات الصممحة والتعلمميم 
لضمان منافع متساوية للرجال والنساء في مصايد األسماك. وينبغمي أن  بالمعلوماتاالستراتيجيات 

اسممتخدام التحليممل الجنسمماني فممي و نالجنسمميالمسمماواة بممين ة إلممى تعممميم منظممور تشمممل الجهممود الراميمم
أجمل تصمميم  ممن نطماقالصمغيرة األسمماك م السياسات والبمرامج والمشماريع لمصمايد مرحلة تصمي

للمسمماواة بممين . وينبغممي أن تسممتخدم المؤشممرات المراعيممة للمسمماواة بممين الجنسممينتممدخالت مراعيممة 
ولفهم كيف ساهمت هذه التمدخالت فمي  لجة عدم المساواة بين الجنسينمن أجل رصد ومعا الجنسين

 .التغيير االجتماعي
 
فمي مصمايد األسمماك صمغيرة النطماق دور قمرارا منهما بمإ ،للدول واألطراف األخمرى ينبغي 11-11

إطمار بمرامج تثقيمف ضممن اسمتهالك األسمماك والمنتجمات السممكية تشمجيع البحريمة، غذيمة إنتاج األ
كيفيمة المتعلقمة ب رفاتنماول األسمماك ونقمل المعمل يمةوالتغذفوائمد الالموعي برفع من أجل  ينالمستهلك

 السمكية.المنتجات األسماك وجودة تقييم 
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 تنمية القدرات -12
 
من أجل  نطاقالمجتمعات الصيد صغيرة أن تعزز قدرات  األخرىينبغي للدول واألطراف  12-1

نطمماق وتنمموع  القممرار. ولهممذا الغممرض، ينبغممي ضمممان أنتمكينهمما مممن المشمماركة فممي عمليممات صممنع 
سلسملة القيمممة يحظممى بتمثيممل  علمى امتممداد كاممملمصممايد األسمماك صممغيرة النطمماق لالقطماع الفرعممي 

، و مممن خممالل إنشمماء هياكممل مشممروعة وديمقراطيممة وتمثيليممة. وينبغممي إيممالء اهتمممام محممدد مناسممب
حيم  يكمون األممر مناسمبا وي مثمل همذه الهياكمل. لضرورة العمل من أجل المشاركة العادلة للمرأة ف

تقممديم، مسمماحات وآليممات منفصمملة وضمرورية لتمكممين المممرأة مممن أن تممنظم نفسممها ينبغممي وضمروريا 
 باستقاللية على مختلف المستويات بشأن القضايا  ات األهمية الخاصة لها.

 
بناء القدرات، علمى سمبيل المثمال خدمات للدول وأصحاب المصلحة اآلخرين توفير لينبغي   12-2

التمي فمرص الالسمتفادة ممن بامصايد األسماك صمغيرة النطماق ل للسمام، نمائيةبرامج اإلالمن خالل 
 .السوقتتيحها 

 
ينبغي لجميع األطمراف أن تمدرك وجموب ارتكماز تنميمة القمدرات علمى المعرفمة والمهمارات  12-3

، فمتلحل مسمارات تعلمم مرنمة ومناسمبة لتلبيمة معرفةالالموجودة وأن تكون عملية  ات اتجاهين لنقل 
والمهمشمة. وعمالوة علمى  احتياجات األفراد، بما في  لك كل من الرجال والنسماء والفئمات الضمعيفة

مجتمعات الصيد صغير لتنمية القدرات أن تشمل بناء المرونة والقدرة على التكيف لدى  جب لك، ي
 رث والتكيف مع تغيّر المناخ.يتعلق بندارة أخطار الكوا في ما نطاقال
 
رف امعمالمن أجمل تنميمة على جميع المستويات العمل لسلطات والوكاالت الحكومية لينبغي  12-4

ترتيبممات اإلدارة و المسممتدامة مصممايد األسممماك صممغيرة النطمماق تنميممةوالمهممارات الالزمممة لممدعم 
الحكوميممة الالمركزيممة  للهياكمملإيممالء اهتمممام خمماص نبغممي وي .، عنممد االقتضمماءالمشممتركة الناجحممة

مجتمعمات الصميد صمغير  جنبما إلمى جنمب ممعوالتنميمة  ةكمموبعمليمات الح والمحلية المعنيمة مباشمرة
 مجال البحوث.بما في  لك  ،نطاقال
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  هدعم التنفيذ ورصد -13
 
التوجيهيممة وفقمما لوولويممات والظممروف خطمموط هممذه ال تنفيممذشممجع جميممع األطممراف علممى تُ  13-1

 الوطنية.
 
فعاليممة المعونممة واالسممتخدام المسممؤول   شممجيعتاألخممرى جميممع األطممراف للممدول وبغممي ين 13-2

تابعممة لومممم المتحممدة، الويممتم تشممجيع الشممركاء فممي التنميممة والوكمماالت المتخصصممة للممموارد الماليممة. 
بمما والمنظمات اإلقليمية على دعم الجهود الطوعية من جانب الدول لتنفيذ هذه الخطوط التوجيهية، 

شمل مثل همذا المدعم التعماون الفنمي ي ويمكن أن بين بلدان الجنوب. في مافي  لك من خالل التعاون 
وتقاسم المعرفة وتبادل الخبرات، والمساعدة في وضع  لمالية وتنمية القدرات المؤسسيةوالمساعدة ا

 ا.ونقل التكنولوجيمصايد األسماك صغيرة النطاق سات وطنية لسيا
 
وجميع األطراف األخرى العمل معا لخلق وعي بمالخطوط التوجيهيمة، وأيضما دول ينبغي لل 13-3

مصممايد األسممماك مممن خممالل نشممر إصممدارات مبسممطة ومترجمممة لصممالأل أولئممك الممذين يعملممون فممي 
. وينبغي للدول وجميع األطراف األخرى وضع مجموعة محددة من المواد المتعلقمة صغيرة النطاق

مصممايد ودور المممرأة فممي  الشممؤون الجنسممانيةعممال للمعلومممات حممول بنمموع الجممنب لتممأمين النشممر الف
تحسمين وضمع الممرأة اتخا هما ل ينبغميوتسليط الضوء على الخطوات التي األسماك صغيرة النطاق 

 وعملها.
 
تقيميم التقمدم المحمرز التمي تمكمن مؤسسماتها ممن  نظم الرصدن تعترف الدول بأهمية ينبغي أ 13-4
ثمر األ تقييمماتال وينبغمي إدراجتنفيذ األهداف والتوصيات الواردة في همذه الخطموط التوجيهيمة.  في

القضماء علمى علمى و اإلعمال المطرد للحق فمي غمذاء كماف فمي سمياق األممن الغمذائي الموطنيعلى 
ا. تتيأل استثمار نتائج الرصد في صياغة السياسمات وتنفيمذهالتي ليات اآلأيضا إدراج ينبغي الفقر. و
فمي الرصمد عبمر اسمتخدام نهمج ومؤشمرات وبيانمات تراعمي  مراعاة المسماواة بمين الجنسمينوينبغي 

قمائم علمى المشماركة لدول وجميمع األطمراف وضمع منهجيمات تقيميم لينبغي . والمساواة بين الجنسين
دارة فمممي اإلمصمممايد األسمممماك صمممغيرة النطممماق فهمممم وتوثيمممق المسممماهمة الحقيقيمممة لتحسمممين تسممممأل ب
لمموارد لتحقيمق األممن الغمذائي والقضماء علمى الفقمر بمما فمي  لمك الرجمال والنسماء علمى امة لالمستد
 السواء.

 
شمامل للقطاعمات تمثيمل تتسمم بالمستوى الوطني، برامج على ر تشكيل يينبغي للدول أن تيس 13-5
التوجيهيمة، حسمب االقتضماء. خطوط منظمات المجتمع المدني، لكشراف على تنفيذ اللتمثيل قوي و
وتطبيمق اسمتراتيجيات وضمع فمي  ين التقليمدينداينبغي إشراك الممثلين الشرعيين لمجتمعات الصيو

 الرصد.في عملية لتوجيهية وخطوط التنفيذ ال
 
وضمع برنمامج عمالمي للمسماعدة، بخطمط تدعم و والزراعة أن تشجع األغذيةلمنظمة ينبغي  13-6

 .هذه الخطوط التوجيهيةلدعم تنفيذ  عمل إقليمية


