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 افتتاح المشاورة التقنية
 
دعا السيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة األغذية والزراعةة لممةا المدةةد   -1

)الفاو(، إلى عقد المشاور  الدقنية بشأن الخطوط الدوجيهية الدولية لضمان اسددامة مصايد األسماك 
ة لممةا الصغير  الةجا، وذلك بناء على توصية لجنة مصايد األسماك في منظمة األغذية والزراعة

. وُعقةةدب بالفعةةم المشةةاور  الدقنيةةة فةةي المقةةر الر يسةةي 2112المدةةةد  فةةي دورتهةةا الفي ةةي  فةةي عةةام 
الةدور  بعةد ذلةك فةي المقةر  واسةدننف . 2112مايو/أيةار  22إلةى  21للمنظمة في روما، إيطاليا، مة  

مويةم المشةاور  . وقةد جةرت ت2112فبراير/شةباط  7إلةى  2الر يسي للمنظمة في روما، إيطاليا، مة  
مةة  قلبةةم اتومةةاب البرازيةةم والنةةروي  والوديةةاب المدةةةد  األمريتيةةة بازرةةافة إلةةى مجلةة  وزراء 

لةةدولي للدنميةةة الزراعيةةة دول الشةةمال. وقةةدكم   ةةذلك اتومةةة فنلنةةدا الدمويةةم مةة   ةةيل الصةةندو  ا
 )إيفاد(.

 
م  المنظماب الةتومية  11م  أعضاء المنظمة ومراقبون م   77واضر المشاور  الدقنية  -2

مة  ممفلةي منظمةاب المجدمةم المةدني. وتةرد  95المنظمةاب غيةر الةتوميةة الدوليةة وم   2الدولية و
. www.fao.org/fishery/nems/40424/en علةى العنةوان ازلتدرونةي الدةالي قا مة بالمندوبي  والمراقبي  

 .باءوترد قا مة بالو ا ق المعرورة على المشاور  في المرفق 
 
بةا  بالمنةدوبي  الةارةري  فةي الفةاو وفةي  -2 وأعل  أمي  المشاور  افدداح المشاور  الدقنية مراك

 المشاور . 
 
ةةا السةةيد  -2 ، المةةدير العةةام المسةةاعد زدار  مصةةايد األسةةماك وتربيةةة Árni M. Mathiesenوراك

ةر السةيداألاياء الما ية فةي الفةاو، بالمنةدوبي  المشةار ي  فةي المشةاور  الدقنيةة. وذ فةي  neseiataM  ك
 لمده ادفددااية بأنك لجنة مصايد األسماك  ان  قد اتفق  في دورتها الداسعة والعشري  على إعةداد 
 طوط توجيهية دوليةة بشةأن مصةايد األسةماك الدا ليةة والبةريةة الصةغير  الةجةا، علةى أن تتةون 

ك الموجود  وتتمكم مدونةة السةلوك طوعية وتر كز على اادياجاب البلدان النامية وتسدند إلى الصتو
بشأن الصيد الرشةيد. وأوصة  اللجنةة  ةذلك بضةرور  إشةراك أصةةاح المصةلةة  افةة فةي عمليةة 
ورةةم الخطةةوط الدوجيهيةةة. ونديجةةة لةةذلك، اسةةدفادب عمليةةة ورةةم الخطةةوط الدوجيهيةةة مةة  عمليةةة 

لةةة بمشةةار ة العديةةد مةة  األطةةرا  فةةا  عةةدد ا  لةةذي  صةةلةة امةة  أصةةةاح الم 2111تشةةاورية مطوك
 شار وا فيها بصور  مباشر .

 
فةي تعزيةز  ةللخطوط الدوجيهية والمدمفل ةالشامل باأل دا المندوبي   neseiataM وذ كر السيد -9

مسةةا مة مصةةايد األسةةماك الصةةغير  الةجةةا فةةي تةقيةةق األمةة  الغةةذا ي والدغذيةةة وفةةي دعةةا ازعمةةال 
ية الدي تمارس الصيد على نطةا  صةغير مة  المطرد للةق في الغذاء وفي تمتي  المجدمعاب المةل

ةم مسةنولياتها مة  أجةم اسةدخدام  المشار ة في عملية صنم القراراب والدمدكم بةقو  ازنسةان وتةمك
 د مصايد األسماك على نةو مسددام.موار
 
لةسة  السيد ألقا ا افددااية بتلمة  2112وقد اسدُهلك  الدور  المسدأنفة في شهر فبراير/شباط  -6

و نكةأ فةي  لمدةه مصةايد األسةماك وتربيةة األايةاء الما يةة. واقدصةاد ، مدير شةعبة سياسةاب عبابوش



 

 2112المشاور  الدقنية على ما أارزته م  تقدكم ملةوظ في الدور  الدةي ُعقةدب فةي شةهر مايو/أيةار 
 سةةيدواةة ك المشةةاور  الدقنيةةة علةةى بةةذل مةةا أمتنهةةا مةة  جهةةود زنجةةاز الخطةةوط الدوجيهيةةة. وأبةةرز ال

م الةةدول األعضةةاء علةةى الدوصةةم إلةةى توافةةق فةةي ا راء  عبةةابوش مجةةددا  أ ميةةة  ةةذل العمليةةة وشةةجك
الضوء على مشةار ة عةدد  بيةر  عبابوش بصيغدها النها ية. وسلكط السيد الخطوط الدوجيهيةلورم 

 مصةةايدإزاء  الرفيةةم ادلدةةزام الةةدولي مسةةدوترأيةةه علةةى فةةي مةة  البلةةدان فةةي المشةةاور ، ممةةا يةةدكل 
 األسماك الصغير  الةجا.

 
ةةر السةةيد -7  المشةةاور  الدقنيةةة بةةأنك تقريةةرا  إداريةةا  سةةو  يصةةدر فةةي  دةةامأيضةةا   عبةةابوش وذ ك

المشاور  عمي  بالعاد  الدي درج  عليها المنظمةة. وأرةا  أنك  ةذا الدقريةر سةو  يدنةاول الوقةا م 
. الدقنيةة علةى ندةا   المشةاور  كلجنةة مصةايد األسةما عوسدُرفق به الخطوط الدوجيهية. وسيداك إطي

 .دال على الدواليو جيافي المرفقي  نص التلمدي  ادفدداايدي  ويمت  ادطيع على 
 

 انتخاب الرئيس
 
، و ةةو أسةةداذ مشةةارك ومةةدير إدار  مصةةايد األسةةماك وتربيةةة Fabio Hazinاندُخةةا الةةد دور  -7

األاياء الما ية في جامعة بيرنمبو و الريفية الفيدراليةة فةي البرازيةم، ر يسةا  للمشةاور  الدقنيةة. وقةد 
صةه مة   ةيل اندخابةه لهةذا علةى الفقةة الدةي ورةعدها فةي شخالدقنيةة أعرح ع  امدنانةه للمشةاور  

 المنصا.
 

  



 

 األعمال وترتيبات المشاورة التقنيةاعتماد جدول 
 
 على النةو الوارد في المرفق ألف.جدول األعمال الدقنية اعدمدب المشاور   -5
 

 انتخاب نواب الرئيس وتعيين المقرر
 
 Anang Noegroho Setyo Moeljono )ألمانيةةا( والسةةيد Uwe Scholz اندُخةةا  ةةم مةة  الةةد دور -11

)جمهوريةة  وريةا( لشةغم مناصةا النا ةا األول والفةاني والفالة   Wong-gyu)إندونيسيا( والد دور 
 )الودياب المدةد  األمريتية( مقررا . Dean Swansonالد دور للر ي  على الدوالي؛ فيما اندُخا 

 

استعراض الخطوط التوجيهية الدولية لضمان استدامة مصايد األسماك الصغييرة 
 الحجم

 
طوط الدوجيهية مشيرا  إلى أنك  ذا أمر مطلةوح منةذ زمة  أ كد الر ي  على أ مية ورم الخ -11

أوص  الفاو بأن تأ ذ بزمام عمليةة إعةداد بعيد. وذ كر المندوبي  بأنك لجنة مصايد األسماك  ان  قد 
 دوجيهية في دورتيها الداسعة والعشري  والفي ي  على اد سواء. الخطوط ال
 
مصايد األسماك،  دقنية سو  تلدزم بإجراءاب لجنةوذ كر الر ي  المندوبي  بأنك المشاور  ال -12

 شتي  ومضمونا .
 
وفةةي أعقةةاح  ةةذل الشةةروااب وازيضةةاااب، دعةةا الةةر ي  المنةةدوبي  إلةةى إلقةةاء  لمةةاتها  -12

ادفددااية. وقد أجمم المندوبون في  لماتها ادفددااية على أ مية قطةاع مصةايد األسةماك الصةغير  
فةةي  ةةذل  اغةةذا ي والقضةةاء علةةى الفقةةر وعلةةى رةةرور  إبةةراز مسةةا مدهالةجةةا بالنسةةبة إلةةى األمةة  ال

المجادب. وأجمع  الدول األعضاء أيضا  على األ ر ازيجابي الذي يمت  أن يدرتكةا عة  الخطةوط 
الدوجيهية م  اي  تنمية  ذا القطاع وررور  أن تةظى مصايد األسةماك الصةغير  الةجةا بعنايةة 

ط األعضةةاء الضةةوء علةةى صةةعوبة ادتفةةا  علةةى تعريةةف شةةامم أ بةةر علةةى المسةةدوت الةةدولي. وسةةلك 
لمصايد األسماك الصغير  الةجا لتنها اعدبةرب أنكةه يدعةيك  تطبيةق الخطةوط الدوجيهيةة مةم مراعةا  

 في  مك بلد.الظرو  الرا نة 
 
. وشةةتكل   ةةذل الو يقةةة TC-SSF/2013/2وبعةةد التلمةةاب ادفدداايةةة، عةةر  الةةر ي  الو يقةةة  -12

ش وادسدعرا   يل المشاور  الدقنية. وقد أعدكب األمانة  ذل الو يقة في رةوء عمليةة أساس النقا
ب م  سنة  . وأُتية  للعموم تقةارير سة ك القةاب عمةم 2112ادى سنة  2111تشاورية عالمية اسدمرك

تشةةةاورية إقليميةةةة ومعلومةةةاب إرةةةافية عةةة  العمليةةةة الدشةةةاورية علةةةى موقةةةم إلتدرونةةةي  ةةةا   
www.fao.org/fishery/ssf/guidelines/ar. 

 
المشةاور  الدقنيةة فةي   وانطيقا  م  العاد  المدبعة في مشاوراب تقنية أ ةرت، نصةا الةر ي -19
، بأن تصبا ندةا   المشةاور  مم اندهاء الدور  TC-SSF/2013/2ة عدم اسدتمال اسدعرا  الو يق لاا

 نص الر ي  وتداح للعموم على الموقم ازلتدروني المذ ور للمنظمة.الدقنية 
 
واتفق  المشاور  الدقنية على أن تجري مناقشاتها تبعا  لفصول مشروع الخطةوط الدوجيهيةة  -16
(TC-SSF/2013/2وذلك ارصا  على اس  تنظيا النقاش واتساقه وسعيا  منها إلى إا ) .راز تقدم 
 

http://www.fao.org/fishery/ssf/guidelines/ar
http://www.fao.org/fishery/ssf/guidelines/ar


 

وبما أنك  ذا الصكك طوعي بطبيعدةه، فقةد اتفةق علةى أن يتةون عنوانةه طالخطةوط الدوجيهيةة  -17
مة  الغةذا ي والقضةاء علةى الطوعية لضمان اسددامة مصايد األسماك الصغير  الةجا في سةيا  األ

 الفقرط.
 
والفصةول  الدمهيةدنيةة ، ناقشة  المشةاور  الدق2112ومم نهاية الدور  المنعقد  في مايو/أيةار  -17

 -2المبةاد  ازرشةادية؛ و -2الطبيعةة والنطةا ؛ و -2األ ةدا ؛ و -1الدالية مة  الخطةوط الدوجيهيةة  
الدنميةة ادجدماعيةة  -6او مة الةياز  وإدار  الموارد؛ و -9العيقة مم الصتوك الدولية األ رت؛ و

 سيسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم القيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ومرالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -7والعمالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم الي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق؛ و
 .5-7ما بعد الةصاد والدجار  ادى الفقر  

 
اتفق  الدور  المسدأنفة على مواصلة النقاش اسدنادا  إلى النص والفصول الوارد  في و -15

 (.TC-SSF/2014/2النص الذي أعدكل الر ي  )
 
م  جدول األعمال  اسدعرا  مشروع  9وتابع  الدور  المسدأنفة مناقشاتها في إطار البند  -21

 الخطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوط 
اتفقة  الةدور  المسةدأنفة علةى الدوجيهية الدولية لضمان اسددامة مصايد األسماك الصغير  الةجا. و
 مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدء المناقشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ناقش  الةدور  المسةدأنفة  .  ا5-7سيسم القيمة ومرالة ما بعد الةصاد والدجار ، الفقر   -7 الفصم
 الداليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الفصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول

اتسةةا  السياسةةاب  -11وارك وتغيةةر المنةةا ؛ وأ طةةار اةةدوك التةة -5المسةةاوا  بةةي  الجنسةةي ؛ و -7
؛ تنمية القدراب - 12المعلوماب والبةوك وادتصادب؛ و -11والدنسيق بي  المنسساب والدعاون؛ و

 دعا الدنفيذ ورصدل وتقييمه. - 12و
 
ليصبا او مة الةيازاب في مصايد  9اتفق  المشاور  الدقنية على تغيير اسا الفصم و -21

 ليصبا دعا الدنفيذ ورصدل. 12األسماك الصغير  الةجا وإدار  الموارد وعنوان الفصم 
 
توصل  المشاور  الدقنية إلى توافق في ا راء اول جميم فقراب الخطوط الدوجيهية و -22

)المعرورة مم  يار بديم(  17-6. وأبلغ الر ي  المشاور  الدقنية بأنك الفقر  17-6باسدفناء الفقر  
 سو  تبقى موروعة رم  قوسي  معقوفي  لتي تنظر فيها لجنة مصايد األسماك.

 
بعةةد ورةةعه بصةةيغده النها يةةة وطلبةة  المشةةاور  الدقنيةةة إلةةى األمانةةة اسةةدعرا   ةةذا الةةنص  -22

والعناوي   القانوني وإعاد  تنظيا الفقراب تة  العناوي وعلى المسدوت لضمان اتساقه الدا لي م  
 وتصويا شتم الدرقيا اسا المقدضى.الفرعية المناسبة 

 
أ دب الودياب المدةد  األمريتية مجددا  قلقها بشأن رأيها م  أنكه د يدعي  تفسير و -22

ازشاراب المرجعية إلى معايير اقو  ازنسان في الخطوط الدوجيهية على أنها تنطوي على أي 
تغيير في المعا د  الةالية أو في القانون الدولي العرفي. و ي د تنطوي مفي  على ررور  أن 

لدول أطرافا  في الصتوك الدي ليس  طرفا  فيها والوفاء بالواجباب الدي نص  عليها تصبا ا
الصتوك الخاصة بةقو  ازنسان والدي ليس  طرفا  فيها أو ادعدرا  بأي اقو  أو مباد  لا 
تعدر  بها م  قبم. وشددب الودياب المدةد  األمريتية على أنك اقو  ازنسان يدمدم بها األفراد، 

المجدمعاب المةلية أو المجموعاب األ رت، وأنك الستان األصليي  يدمدعون بةقو  جماعية ولي  
إرافية. وإنك الودياب المدةد  األمريتية تفها البياناب الدي تعدبر أنك الخطوط الدوجيهية تسدند إلى 

بما  اقو  ازنسان على أنها تعني أنه يدعي  على الدول تطبيق سياساب  اصة بمصايد األسماك
يدماشى والدزاماتها بموجا القانون الدولي لةقو  ازنسان. وتفها بالطريقة نفسها طالنه  القا ا 



 

على اقو  ازنسانط على أنه يعني اتباع نه  مدجذكر في نظام لةقو  ازنسان والواجباب 
 المصاابة لها  ما ادد ا القانون الدولي لةقو  ازنسان.

 
األمريتية  ذل الخطوط الدوجيهية في روء مواقفها السابقة في ما وتفسر الودياب المدةد   -29

يدعلق بالةقو  ادقدصادية وادجدماعية والفقافية، بما في ذلك تلك المدعلقة بالغذاء. وتفسر  ذلك 
الودياب المدةد  األمريتية ازشاراب المرجعية الوارد  في  ذل الو يقة إلى الةق في الغذاء في 

( م  العهد الدولي الخا  بالةقو  ادقدصادية وادجدماعية والفقافية بالنسبة إلى 1)2روء الماد  
الدول األطرا  في  ذا الصك، فضي  ع  البياناب الصادر  ع  الودياب المدةد  األمريتية 

لدعا ازعمال المطرد في الةق في  2112بالنسبة إلى الخطوط الدوجيهية الطوعية الصادر  في سنة 
 لتافي في سيا  األم  الغذا ي الوطني.الغذاء ا

 
 الصغير  الةجاورأب شيلي أنك  ذل الخطوط الدوجيهية مجدية لدطوير مصايد األسماك  -26

وأشارب إلى مشار دها الفاعلة في ورم  ذل الخطوط الدوجيهية لما توليه م  أ مية للمسا مة الدي 
لدةليم  ذل الخطوط الدوجيهية في شيلي في  تشتلها في  ذا القطاع. وتدمفم إادت النوااي الر يسية

 ذل  في اي  أنك . والةرفيةاادرام القواعد الوطنية الدي تنظكا القطاع الوطني لمصايد األسماك 
ع م  المشار ي  في مصايد األسماك الصغير  تعدر  الخطوط الدوجيهية  بوجود عدد  بير ومدنوك

نك  ذل الخطوط ألدولية أو بالنسبة إلى شيلي، إن بالنسبة إلى المشاور  اتعدبر شيلي، الةجا، 
 الةرفية وعلى المجموعاب الضعيفة.الدوجيهية تسري على مصايد أسماك التفا  

 
وأشارب بنغيديش بقلق إلى عدم الدطر  إلى موروع اقو  ازنسان الخاصة بالصيادي   -27

 وعية التافية.أ رت لعدم وجود الدالمةدجزي  بسبا د ولها الميال ازقليمية لدول 
 
على اعدبار أنك إندونيسيا  21-9أبدب إندونيسيا تةفظها على اللغة المدفق عليها في الفقر  و -27

مة لمصايد األسماك الصغير  الةجا م   ترت أنه د ينبغي تجنكا السياساب والددابير المالية الداعل
 أجم المةافظة على سبم عيشها والنهو  بها.

 
منظمة أمريتا الوسطى والجمهورية الدومينيتية إلى أنك  ريتا الوسطىوأشارب بلدان أم -25

 ي المنظمة النظير  بالنسبة إلى  ذل  المعنية بقطاع مصايد األسماك وتربية األاياء الما ية
 الخطوط الدوجيهية في ازقليا الدابعة له.

 

 المتابعة
 
نةةةو تنفيةةذ الخطةةوط مةة  جةةدول األعمةةال  المدابعةةة   9المشةةاور  الدقنيةةة البنةةد  لةةا تنةةاقش -21

، علما  بأنك دراسة  ةذل المسةا م، لضمان اسددامة مصايد األسماك الصغير  الةجا الدوجيهية الدولية
 .بما في لك رصد تنفيذ الخطوط الدوجيهية، يجا أن تدودل لجنة مصايد األسماك

 

 المسائل األخرى
 
يةةة  بةةرت علةةى مصةةايد األسةةماك الصةةغير  الةجةةا وعلةةى تنميةةة تُعلكةةق المملتةةة المغربيةةة أ م -21

المهةةاراب ادجدماعيةةة والمهنيةةة للعةةاملي  فةةي  ةةذا القطةةاع. ولقةةد اتُخةةذب فةةي  ةةذا المجةةال إجةةراءاب 
للنهو  بظرو  عةيش وعمةم جميةم الف ةاب المعنيةة فةي  ةذا القطةاع وذلةك فةي إطةار اسةدراتيجية 

بنةوع  ةا  ببةرام  مةةو األميةة والضةمان ادجدمةاعي  ، وتدعلةقsetiaisitشاملة أطلق عليهةا اسةا 
ودعا تنظةيا تعاونيةاب الصةيادي ، د سةيما النسةاء مةنها، وتةوفير المرافةق والبنةى الدةديةة المناسةبة 



 

)مفم القرت الخاصة بالصيادي  وتجهيز نقةاط الدفريةغ( وتةسةي  شةروط السةيمة والقيمةة المضةافة 
 ددامة موارد مصايد األسماك.لمندجاب مصايد األسماك، مم مراعا  اس

 

 اعتماد التقرير
 
لت  م  دون اعدمادل بصةور   2112فبراير/شباط  7 فيتقرير المشاور  الدقنية  تمك  مناقشة -22

. لةذا فقةد 17-6رسمية بعدما تعذكر على المشاور  الدقنية الدوصم إلةى توافةق فةي ا راء اةول الفقةر  
 تقرر أن يةيم الر ي   ذا الدقرير إلى الدور  الةادية والفي ي  للجنة مصايد األسماك. 
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 المرفق جيم
 

لضمان استدامة مصايد األسماك  الدوليةالخطوط التوجيهية المشاورة التقنية بشأن 
 الحجم الصييرة
 

 0202مايو/أيار  02-02
 

 الكلمة االفتتاحية
 
 يلقيها
 

 Árni M. Mathiesenالسيد 
 

 المدير العام المساعد
 

 إلدارة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية
 

 اضراب السيداب والساد ،
 

ا بتا اليوم في منظمة األغذية والزراعة )الفاو(.   إنه لم  دواعي سروري أن أراك
 

الدعو  الموجهة لتا للمشار ة في  ذل المشاور  الدقنية بشأن وإني أ مك  للغاية قبولتا  
الخطوط الدوجيهية الدولية لضمان اسددامة مصايد األسماك الصغير  الةجا وإننا ندطلكم إلى أسبوع 

 اافم بالمناقشاب الصريةة وبالةوار الةيك وبندا   مفمر .
 

أاد األ دا  الذي تسعى  إنك مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد تنصك صرااة على أنك  
إليها  و تعزيز مسا مة مصايد األسماك في تةقيق األم  الغذا ي وجود  األغذية مم إعطاء 
األولوية ليادياجاب الغذا ية للمجدمعاب المةلية. وتدعو المدونة أيضا  الدول إلى اماية اقو  

في مصايد أسماك التفا  صيادي األسماك والعاملي  في قطاع الصيد، د سيما أول ك العاملي  
والمصايد الصغير  الةجا والةرفية بما يتفم لها سبم عيش آمنة ومنصفة. فهذل  ي األاتام الدي 
نص  عليها المدونة والدي تسعى الخطوط الدوجيهية بشأن مصايد األسماك الصغير  الةجا إلى 

 معالجدها على وجه الدةديد.
 

ن  ناك اعدرا  مدزايد بمسا مة مصايد األسماك ومنذ إقرار المدونة قبم عد  سنواب،  ا 
الصغير  الةجا في تةقيق األم  الغذا ي والةد م  الفقر و و ما دفعنا إلى مضاعفة جهودنا 
لدعزيز متانة  ذا القطاع وللدروي  لمباد  الةو مة الجيد . وقد ناقش المنتمر العالمي ع  مصايد 

في تايلند  ي ة مجادب ذاب األلوية بالنسبة إلى  2117األسماك الصغير  الةجا الذي ُعقد في سنة 
 مصايد األسماك الصغير  الةجا و ي 

 
 .فالة ادسدخدام المسددام واقو  النفاذ إلى الموارد  
  .فالة فوا د ما بعد الصيد  
 .رمان الةقو  ادجدماعية وادقدصادية واقو  ازنسان 
 

نداء الموجه م  أجم صياغة صكك دولي  ا   ذل  ي المسا م الدي شتكل  ازطار العام لل 
 بمصايد األسماك الصغير  الةجا.

 



 

والقاب العمم ازقليمية الفيك في سنة  2117وفي روء ندا   منتمر بانتوك في سنة  
، اتفق  لجنة مصايد األسماك في دورتها الداسعة والعشري  على ورم  طوط توجيهية 2111

دولية تدناول  ي  م  مصايد األسماك الدا لية ومصايد األسماك البةرية الصغير  الةجا، على أن 
تتون  ذل الخطوط الدوجيهية طوعية الطابم وأن تر كز على اادياجاب البلدان النامية وتسدند إلى 

توك ذاب الصلة الموجود  االيا  وتتمكم مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. وأوص  لجنة الص
 مصايد األسماك أيضا  بضرور  إشراك جميم أصةاح المصلةة في ورم الخطوط الدوجيهية. 

 
وانطيقا  م  ودية لجنة مصايد األسماك وم  روح الدعاون، تولك  الفاو تنسيق عملية  

طا  امددب على  يك سنواب وتاك ادسدناد إليها زعداد المشروع الةالي تشاورية واسعة الن
م  أصةاح المصلةة الذي  سا موا  2 111للخطوط الدوجيهية. وإننا ممدنون وشا رون أل فر م  

مباشر  في  ذل العملية في مجموعة مدنوعة م  المنددياب على المسدويي  الوطني وازقليمي، م  
  إلى الوزراء، بصور  تشار ية اقكة.صيادي األسماك وصود  

 
وقد أمت  م   يل العمم الو يق منذ البدء مم أصةاح المصلةة ورم الخطوط الدوجيهية  

وتنفيذ ا بشتلها األولي جنبا  إلى جنا. إذ يُسدفاد مفي  منذ ا ن م  ندا   المشاوراب الوطنية 
 صغير  الةجا.وازقليمية في السياساب المدعلقة بمصايد األسماك ال

 
ود بد لنا م  الدأ يد على ادلدزام الراسخ للةتوماب والمنظماب ازقليمية والدولية  

ومنظماب المجدمم المدني وعلى دعمها للعملية الدشاورية ومشار دها فيها. وإننا ندوجه بالشتر إلى 
مم تشاورية اتوماب  وسداريتا وجامايتا وموزامبيق وسلطنة ُعمان على اسدضافدها القاب ع

ال ومياظاب مفيد   إقليمية؛  ما نُعرح ع  تقديرنا لجميم الةتوماب على ما قدمده م  دعا فعك
 لهذل العملية. 

 
ني للغاية أن أداظ اليوم مشار ة  ذا العدد التبير م  شر ا نا في الدنمية.   ويسرك

 
  



 

 اضراب السيداب والساد ،
 

ل صكك دولي مخصص إنك الخطوط الدوجيهية الدي أندا بصدد   مناقشدها  ذا األسبوع  ي أوك
للدعاطي بصور  مباشر  مم مصايد األسماك الصغير  الةجا. فهي تسعى إلى دعا الةو مة 
الرشيد  لمصايد األسماك والدنمية ادجدماعية وادقدصادية المسددامة لما فيه  ير األجيال 

لضعيفة والمهمكشة  النساء واألطفال الةارر  والمقبلة، مم الدر يز على الف اب الستانية ا
 والمسني  والشعوح األصلية والمجموعاب الدي تعاني م  انعدام األم  الغذا ي.

 
ويدمفم الهد  العام للخطوط الدوجيهية في تعزيز مسا مة مصايد األسماك الصغير  الةجا  

ء. و ي تسعى، م  في تةقيق األم  الغذا ي والدغذية وفي دعا ازعمال المطرد للةق في الغذا
 يل الدشجيم على اعدماد نه  قا ا على اقو  ازنسان، إلى القضاء على الفقر وتةقيق الدنمية 
العادلة وادسدخدام المسددام للموارد. وتسعى الخطوط الدوجيهية إلى تةقيق ذلك م   يل تمتي  

معا ، م  المشار ة في مجموعاب الصيادي  المةليي  على نطا  صغير، بما يشمم النساء والرجال 
صنم القراراب والدمدكم بةقو  ازنسان الخاصة بها وادرطيع بمسنولياتها م  أجم اسدخدام 

 موارد مصايد األسماك على نةو مسددام.
 

الذي تعهكد  21وتسعى الخطوط الدوجيهية إلى تنفيذ ادلدزاماب الصادر  ع  منتمر ريو+ 
نها  فالة نفاذ صغار الصيادي  إلى مصايد األسماك واألسوا   يله قاد  العالا بجملة أمور م  بي

واماية فر  النفاذ  ذل وأ دوا على الدور الةاسا لوجود نظا إيتولوجية بةرية سليمة ومصايد 
أسماك مسددامة وتربية مسددامة لماياء الما ية بما يتفم األم  الغذا ي والدغذية وينمك  سبم العيش 

 لمييي  األشخا .
 

نك الخطوط الدوجيهية تتمكم وتدعا، بازرافة إلى مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، وإ 
الدوجيهية الطوعية بشأن الةو مة المسنولة لةياز  صتو ا  دولية أ رت في طليعدها الخطوط 

)الخطوط الدوجيهية  األراري ومصايد األسماك والغاباب في سيا  األم  الغذا ي الوطني
الدوجيهية الطوعية لدعا ازعمال المطرد للةق في غذاء  ا  في سيا  األم   للةياز ( والخطوط
 (.الخطوط الدوجيهية للةق في الغذاء) الغذا ي الوطني

 
 وفي الخدام، أتمنى لتا مناقشاب مفمر  في األيام الخمسة المقبلة والنجاح لمشاورتتا.  

 
  



 

 المرفق دال
 

  الدوليةالخطوط التوجيهية الدورة المستأنفة للمشاورة التقنية بشأن 
 الصييرة الحجم لضمان استدامة مصايد األسماك
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 مسودة

 
 الكلمة االفتتاحية

 
 يلقيها
 

 لحسن عبابوشالدكتور 
 

 شعبة سياسات واقتصاد مصايد األسماك وتربية األحياء المائيةمدير 
 

 المعالي والسعاد ،أصةاح 
 اضراب السيداب والساد ،

 عمدا صبااا .
 

ا بتا نيابة ع  السيد   ، المدير العام المساعد زدار  مصايد neseiataM inMiيسرني أن أراك
األسماك وتربية األاياء الما ية، في روما وفي منظمة األغذية والزراعة )الفاو( للمشار ة في  ذل 
الدور  المسدأنفة للمشاور  الدقنية م  أجم مناقشة النص النها ي للخطوط الدوجيهية الطوعية 

. وأودك ي سيا  األم  الغذا ي والقضاء على الفقرلضمان اسددامة مصايد األسماك الصغير  الةجا ف
أن أندهز  ذل الفرصة لتي أعرح ع  تقديري لقبولتا  ذل المر  أيضا  دعو  الفاو للمشار ة في 

 المشاور  رغا مسنولياتتا وانشغادتتا التفير . 
 

م  واسمةوا لي بداية أن أ ني على جميم الدول األعضاء الدي شار   في الدور  األولى  
وأن أ ن ها على مناقشاتها المفمر   2112مايو/أيار  22إلى  21المشاور  الدقنية الدي ُعقدب م  

وعلى الدقدم المةرز في جزء  ام م  النص. وعلينا أن نفخر بما تةقق م  نجاح ادى ا ن وذلك 
 .neziH sebiMأيضا  بفضم ازدار  الممداز  للر ي  الد دور 

 
الةوار النشط الذي شهدنال  يل الدور  األولى يظهران ادلدزام إنك المشار ة القوية و 

الراسخ م  قبم الدول األعضاء في لجنة مصايد األسماك واأل مية الدي يعطونها لقطاع مصايد 
األسماك الصغير  الةجا. ومم أنه د يزال  ناك  امش للدقدم لإلقرار بالتامم بمسا ماب مصايد 

هو  باألم  الغذا ي والدغذية والقضاء على الفقر، فمما د شك فيه أنك األسماك الصغير  الةجا للن
مشار ة أصةاح المصلةة  افة والدزامها النشط  يل عملية ورم الخطوط الدوجيهية يددن 

 على أننا نسير بادتجال الصةيا وصود  إلى تةقيق الغاية المنشود .
 

ني  ذلك أن أداظ مشار ة العديد م  ممفلي  شر ا نا في الدنمية اليوم ود سيما  ويسرك
المشار ة الواسعة م  قبم منظماب المجدمم المدني الدي شتكل  قو  دافعة لعملية إعداد  ذا الصكك 

 و ي سدتون شريتا  ر يسيا  في عملية تنفيذل. 
 

و ان  الدور  األولى م  المشاور  الدقنية قد تمك  في جو م  الدوافق والةوار المدبادل،  
. و ان  مما يدلك على رغبة الوفود في الدوصم إلى أررية مشدر ة بالنسبة إلى  ذا الموروع الملاك



 

أ فر م  نصف فقراب مشروع الخطوط الدوجيهية قد  ضم للمراجعة  يل الدور  األولى. وفي 
 ذا ددلة على أنك وجهاب نظر الدول األعضاء مدعاررة بالنسبة إلى عدد م  المسا م. ويتم  

ي  يل  ذل المشاور  الدقنية في اسدنباط آراء مخدلفة تسما بالدوصم إلى اتفا  وتوافق في الدةد
ا راء اول النص النها ي للخطوط الدوجيهية،  اصة وأنك الدور  الةادية والفي ي  للجنة مصايد 
األسماك، الدي نأمم أن تقرك الخطوط الدوجيهية، سو  تنعقد بعد وق  قصير م  ا ن في شهر 

 يونيو/ازيران.
 

 السيداب والساد ،
 

إني أدعو الوفود  افة، لجميم  ذل األسباح، إلى بذل ما أمتنها م  جهود دسدتمال  
الخطوط الدوجيهية والموافقة عليها  يل الدور  الدي تبدأ أعمالها اليوم. وإني أدعو األعضاء إلى 

ياب الملةة الدي يواجهها قطاع إبداء قدر م  المرونة وإلى تشجيم الدعاون وإلى ورم الدةد
 المصايد الصغير  الةجا في الةسبان أ ناء مناقشدتا لماتام المدبقية م  الخطوط الدوجيهية. 

 
وأودك أن أؤ د م  جديد أنك الخطوط الدوجيهية سو  تتون أول صك دولي مخصص  

الرشيد  لمصايد لمصايد األسماك الصغير  الةجا. وتهد  الخطوط الدوجيهية إلى دعا الةو مة 
األسماك بموازا  رمان اقو  صغار صيادي األسماك دسدخدام موارد مصايد ا بصور  

 مسددامة وتشجيم الدنمية ادجدماعية وادقدصادية لمجدمعاتها المةلية. 
 

الزميء األعزاء، إني أشجعتا أيضا  أ ناء اسدعرارتا الخطوط الدوجيهية على الدفتير في  
بعد إنجاز  ذل العملية. وإني أافكتا على توجيه إشار  وارةة إلى  م م  الخطواب الياقة 

 األمانة ولجنة مصايد األسماك اول أ مية تنفيذ  ذل الخطوط الدوجيهية. 
 

الساد  المندوبون الترام، سو  أ ون موجودا   يل المشاور  الدقنية في اال اسدجدكب أية  
مسا م وسو  أتابم مناقشاتتا ع   فا. وأودك إبيغتا أيضا  أنه عمي  بما درج  عليه العاد  في 

ا م المنظمة، سو  يدا إعداد تقرير إداري في  دام المشاور . وسيتون تقريرا  مسدندا  إلى الوق
يشمم الخطوط الدوجيهية الدي تاك الدفاو  بشأنها، والدي نأمم إقرار ا أيضا ،  ملةق بالدقرير. 
وسدعر  األمانة  ذا الدقرير إلى جانا الخطوط الدوجيهية على لجنة مصايد األسماك زقرار ما 

 وسو  نطلا توجيهاب وارةة م  الدول األعضاء اول الخطواب المقبلة. 
 

الدشاورية عملية شاقة وشفافة وطويلة. ولقد شار  الوق  المداح للدشاور   ان  العملية 
على نهايده. وإنك قطاع مصايد األسماك الصغير  الةجا بةاجة إلى  ذل الخطوط الدوجيهية 

 بصيغدها النها ية لتي نةشد طاقاتنا م  أجم تنفيذ ا. 
 

 وشترا  جزيي  على اس  إصغا تا.  
  



 

 ءالمرفق ها
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 تمهيد
 

 الصةغير األسةماك مصةايد لضةمان اسةددامة الخطةوط الدوجيهيةة الطوعيةة ط ةذل  تا صياغة   
مدونةة السةلوك بشةأن الصةيد الرشةيد ل اسةدتماد طاألم  الغذا ي والقضاء على الفقرفي سيا   الةجا

تسةةدتمم لتةةي وقةةد ورةةع   .1559منظمةةة األغذيةةة والزراعةةة فةةي عةةام الصةةادر  عةة  )المدونةةة( 
. وألاتامهةةامدونةةة للدعمةةا للمبةةاد  العامةةة  الةجةةا بمصةةايد األسةةماك الصةةغير  المدعلقةةة ابالدوجيهةة

الةدور الهةام لمصةايد  تسةليط الضةوء علةىوبناء عليه، فإن الهد  م  الخطوط الدوجيهية يدمفم فةي 
المسا مة في الجهود العالميةة والوطنيةة  ذلك و ،وادعدرا  به وتعزيزل ،األسماك الصغير  الةجا

المسةةنولة اك مصةةايد األسةةموتةةدعا الخطةةوط الدوجيهيةةة  الراميةةة إلةةى القضةةاء علةةى الجةةوع والفقةةر.
والدنمية ادجدماعية وادقدصادية المسددامة لصالا األجيةال الةاليةة والمسةدقبلية، مةم الدر يةز علةى 
صةةغار صةةيادي األسةةماك والعةةاملي  فةةي مجةةال صةةيد األسةةماك واألنشةةطة ذاب الصةةلة بمةةا فةةي ذلةةك 

 على اقو  ازنسان. اقا م انهج جة، مروك الف اب الضعيفة والمهمشة 
 

ةز و ذل الخط  وط الدوجيهيةة  ةي بالدأ يةد  طةوط توجيهيةة طوعيةة ذاب نطةا  عةالمي وتر ك
 على اادياجاب البلدان النامية.

 
 –تشةدمم علةى جميةم أنشةطة سلسةلة القيمةة الدي  يةالمصايد الصغير  الةجا والةرفوتندي  

على اما الدي يضطلم بها الرجال والنساء، دورا   -ما قبم الةصاد، والةصاد وما بعد الةصاد أي 
 .1وادسةدخدام المسةددام للمةوارد والقضاء علةى الفقةر والدنميةة العادلةة األم  الغذا ي والدغذية صعيد

 ةي ديا مصايد األسماك الصغير  الةجا الطعام المغةذي لمسةوا  المةليةة والوطنيةة والدوليةة، ووت
 .لدعا ادقدصاداب المةلية والوطنيةتولد الد م 

 
 يدعلق في ماأما . بنةو نصف المصيد العالمي م  األسماك الةجا مصايد الصغير الوتسها  

القطةاع الفرعةي   ةذا المصيد المخصص ليسدهيك البشري المباشر ترتفم الةصة الدي يسا ا بهاب
إندةا  األغذيةة مة  قبةم  إذ يهةيم  الفلفي . وللمصايد الدا لية أ مية  اصة فةي  ةذا الصةدد نسبة إلى

الصةغير  الةجةا أ فةر مة   المصةايديعمةم فةي و القطاع الفرعي.  ذا علىالمصايد الصغير  الةجا 
تقريبا   ندء األسماك في العالا ونصف قطاعالمصايد الطبيعية وفي  العاملي  فيفي الما ة م   51

بةدوام  امةم أو  كبازرافة إلى فر  العمم  صيادي  و عاملي  في مجال صيد األسةما م  النساء.
وسمي أو العرري واألنشطة ذاب الصلة توفر متميب ايويةة لسةبم معيشةة الصيد الم ، فإنجز ي

تصةبا ذاب أ ميةة  اصةة  قةد األنشطة عبار  ع  نشاط  امشةي مدتةرر أو تلكقد تتون و المييي .
 فير م  صغار الصيادي  والعاملي  في قطاع األسماك يعملون لةسابها الخا  و في أوقاب الشد .

ها فضةةي عةة  العمةةم فةةي الصةةيد الدجةةاري اتتةةوفير الغةةذاء مباشةةر  ألسةةر ا ومجدمعةة إلةةى يسةةعونو
 أشةبه بدعامةة تقةوم عليهةاوغالبا ما يتون الصيد واألنشةطة ذاب الصةلة أساسةا  والدجهيز والدسويق.

دقدصاداب المةلية في المجدمعاب الساالية والواقعة على رفا  البةيةراب واألنهةر و ةي تشةتم ا
 ارا مضاعفة في قطاعاب أ رت.مةر ا يولد آ 

 
فةي التفيةةر مةة   سةةايد وديناميةا   اتعةد مصةةايد األسةماك الصةةغير  الةجةا قطاعةةا فرعيةا مدنوعةة 

 نةرتلهةذا القطةاع الفرعةي تبعةا للموقةم، ف مةةدد وتخدلف الخصةا ص ال األايان بالهجر  الموسمية.
تةة  بةةذلك العيقةةاب تعوالمجدمعةةاب المةليةةة،  صةةلا بقةةو  فةةي رةةاربةمصةةايد الصةةغير  الةجةةا ال

تةدعا الدماسةك  أنهةا الداريخية في  فير م  األايان بالموارد السمتية المجاور  والدقاليد والقيا،  مةا
وبالنسةةبة إلةةى العديةةد مةة  صةةغار الصةةيادي  والعةةاملي  فةةي قطةةاع صةةيد األسةةماك تمفةةم  ادجدمةةاعي.

                                        
إن عبةار  طالمةوارد السةمتيةط  مةا  ةي مسةةدخدمة فةي  ةذل الو يقةة تشةمم  ةم المةةوارد الما يةة الةيةة )مة  أعشةاح بةريةةة   1

 البةرية والميال العذبة( والدي تخضم عاد  إلى الةصد.ومةار إلخ في  م م  الميال 



 

 أ ميةة عالميةةة. ذا اقافيةةنةى  وغ ايجسةةد  ةذا القطةاع الفرعةةي تنوعة مةا مصةايد األسةماك نمةةط عةيش 
بمةةة  فةةةيها  -ويعدمةةةد التفيةةةر مةةة  صةةةغار الصةةةيادي  والعةةةاملي  فةةةي قطةةةاع األسةةةماك ومجدمعةةةاتها 

اعدمادا مباشرا على وصولها إلى المةوارد السةمتية واألرارةي.  --المجموعاب الضعيفة والمهمشة
مةةم ااسةةا لضةةمان اقةةو  ايةةاز  األرارةةي فةةي المنطقةةة السةةاالية/الواجهة البةريةةة عا والةقيقةةة أن

)بمةةةا فةةةي ذلةةةك الدجهيةةةز  ملةقةةةةوتسةةةهيم الوصةةةول إلةةةى مصةةةايد األسةةةماك، ولممارسةةةة األنشةةةطة ال
وتعةةد صةةةة الةةنظا ازيتولوجيةةة  والدسةةويق(، ولإلسةةتان وغيةةر ذلةةك مةة  دعةةا لسةةبم  سةةا العةةيش.

معيشةةدها ولقةةدر  القطةةاع الفرعةةي علةةى لالما يةةة والدنةةوع البيولةةوجي المةةرتبط بهةةا ر يةةز  أساسةةية 
 لمسا مة في الرفال العام.ا
 

ود  ازال مهمشةيةد  اهةفعدد  بير من مجدمعاب الصيد الصغير  الةجا أ ميةوعلى الرغا م   
تزال مسا مدها في األم  الغذا ي والدغذية والقضاء على الفقر والدنمية العادلة وادسدخدام المسددام 

 بالتامم. ةر مدةققغي -عود بالفا د  عليها  ما على الغيرتالدي  -لموارد ل
 

فقةد المصايد الصغير  الةجا وزيةاد  مسةا مدها العديةد مة  الدةةدياب والعقبةاب.  تأمي يواجه  
أدت تطةةوير قطةةاع مصةةايد األسةةماك علةةى مةةدت العقةةود الفي ةةة أو األربعةةة المارةةية فةةي  فيةةر مةة  

الموا ةةم والةةنظا الةةةادب فةةي جميةةم أنةةةاء العةةالا إلةةى ادسةةدغيل المفةةرط للمةةوارد وإلةةى تهديةةد 
تخصيص وتقاسا المنافم مة  المةوارد فةي مصةايد على صعيد الممارساب العرفية  أما ازيتولوجية.

نديجة لنظا إدار  المصةايد  تغيكرب فقدمنذ عد  أجيال،  تجرياألسماك الصغير  الةجا، والدي لعلها 
 والدغيراب الديموغرافية الدطوراب الدتنولوجيةبسبا غير الدشار ية والمر زية في أايان  فير  و

عاد  م  عيقاب القو  غير المدتاف ة. ففةي  مجدمعاب الصيد الصغير  الةجا ما تعاني  .المدسارعة
 إلةةى مصةةا  المشةةا م الضةةخمةالصةةيد  مشةةاريم ترقةةى النزاعةةاب بينهةةا وبةةي األمةةا  ،  التفيةةر مةة 
قةد و وغير ةا مة  القطاعةاب. الةجةا بي  مصايد األسماك الصةغير  منافسة مدزايد أو  تافمتو ناك 
و ةةي  منهةةا لهةةذل القطاعةةاب األ ةةرت فةي  فيةةر مةة  األايةةان نفةةوذ سياسةي أو اقدصةةادي أقةةوتيتةون 

تشةةمم  السةةيااة وتربيةةة األايةةاء الما يةةة والزراعةةة والطاقةةة والدعةةدي  والصةةناعة، وتطةةوير البنيةةة 
 الدةدية.

 
يتةون مدعةدد األبعةاد ود  مجدمعةاب الصةيد الصةغير  الةجةايتون الفقةر موجةودا فةي  واي  

 ،عوامم تعو  الدمدم التامةم بةقةو  ازنسةان ع يتون ناتجا فقط ع  الد م المنخفض ولت  أيضا 
مجدمعةاب الصةيد وتقةم  لةقو  المدنية والسياسةية وادقدصةادية وادجدماعيةة والفقافيةة.ابما في ذلك 

، بازجمةال سوا  مةدودا أو معوقاعاد  في المناطق النا ية ويتون وصولها إلى األ الصغير  الةجا
أما الخصا ص األ ةرت  على الدعليا والصةة والخدماب ادجدماعية األ رت. هامم صعوبة اصول

فدشةةمم المسةةدوياب المنخفضةةة مةة  الدعلةةيا الرسةةمي واعةةديل الصةةةة )بمةةا فةةي ذلةةك فةةي  فيةةر مةة  
دز(، وعةدم  فايةة الهيا ةم األايان نسا فو  المعدل م  اادب فيروس نقص المناعة البشةرية/ازي

تواجه نقصا في  مجدمعاب الصيد الصغير  الةجاالدنظيمية. وتتون الفر  المدااة مةدود  بما أن 
وظةةرو  العمةةم غيةةر الصةةةية وغيةةر ا منةةة  بطالةةة الشةةباحتعةةاني مةة  مصةةادر الةةرز  البديلةةة و
يةر المنةا  والتةوارك الدلوك والدةد ور البي ةي وآ ةار تغ ضا   م م وي والسخر  وعمالة األطفال.

 .مجدمعةاب الصةيد الصةغير  الةجةاالطبيعية والدي م  صنم ازنسان إلةى الدهديةداب الدةي تواجههةا 
جعل  م  الصعا على صغار الصيادي  والعاملي  في قطةاع األسةماك سةماع قد  م  ذل العوامم و
ورةةمان ادسةةدخدام المسةةددام  الخاصةةة بهةةا تها والةةدفاع عةة  اقةةو  ازنسةةان واقةةو  الةيةةاز اصةةوأ

 للموارد السمتية الدي يعدمدون عليها.
 

  عوقد ورع   ذل الخطوط الدوجيهية م   يل عملية تشار ية وتشاورية رلم فيها ممفلون 
منظماب المجدمم المدني والةتوماب والمنظماب ازقليمية ع  و مجدمعاب الصيد الصغير  الةجا

وقام  م   اك مشاور  تقنية لمنظمة األغذية الزراعة بمراجعة .  يا  ر وأصةاح المصلةة



 

طا فة واسعة م  ادعدباراب والمباد  الهامة، بما في  الةسبانفي  ي تأ ذو الخطوط الدوجيهية. 
ن جميم إ القا م مبدأالو نذلك المساوا  وعدم الدمييز والمشار ة وازدما  والمساءلة وسياد  القانو

ة وغير قابلة للدجز ة ومدرابطة ومدتافلة.  ما أن  ذل الخطوط الدوجيهية تدفق اقو  ازنسان عالمي
م  ذل الخطوط الدوجيهية المدونة والصتوك مم معايير اقو  ازنسان الدولية وتعزز ا.  تتمك

المدصلة بها,  ما أنها تراعي الخطوط الدوجيهية الفنية  الخطوط الدوجيهية الفنية للصيد الرشيد 
اد  مسا مة مصايد األسماك الصغير  الةجا في الةد م  الفقر وتةقيق األم  الغذا يط، طزي 11رقا 

 لةو مةمفم الخطوط الدوجيهية الطوعية بشأن ا فضي  ع  غير ا م  الصتوك الدولية الطوعية،
الخطوط )المسنولة لةياز  األراري ومصايد األسماك والغاباب في سيا  األم  الغذا ي الوطني 

ازعمال المطرد للةق في غذاء  ا  في  لدعاوالخطوط الدوجيهية الطوعية  (،ة للةياز الدوجيهي
م أيضا  و .، اسا المقدضى(في الغذاء الخطوط الدوجيهية للةق)سيا  األم  الغذا ي القطري  تشجك

الخطوط الدوجيهية األ رت نا يك  ادطيع  ذلك على الدول وأصةاح المصلةة ا  ري  على
لموجباب وادلدزاماب ل التامم دما ازع  الصتوك الدولية وازقليمية ذاب الصلة م  أجم 

  .المعمول بهاالطوعية وازرشاداب المدااة 
  



 

 مقدمة :0الجزء 
 
 األهداف -1
 
 تهد   ذل الخطوط الدوجيهية إلى  1-1
 

فةي العةالا الصةغير  الةجةا فةي تةقيةق األمة  الغةذا ي والدغذيةة  المصةايدتعزيز مسا مة  )أ( 
 ،دعا ازعمال المطرد للةق في غذاء  ا إلى و

المسا مة في الدنمية العادلة لمجدمعاب صيادي األسماك على نطا  صغير وفي القضةاء   )ح(
ي علةى الفقةةر والنهةو  باألورةةاع ادجدماعيةةة وادقدصةادية لصةةيادي األسةماك وللعةةاملي  فةة

 مجال الصيد في سيا  الدنمية المسددامة لمصايد األسماك،

الدوصم إلى اسدخدام مسددام وإلى إدار  اذر  ومسنولة وإلى صون موارد المصايد بما   ) (
 يدماشى ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد )المدونة( والصتوك ذاب الصلة

 فالةةة مسةةدقبم مسةةددام لتو ةةا الدةةروي  لمسةةا مة مصةةايد األسةةماك الصةةغير  الةجةةا فةةي   )د(
  األر  وللشعوح  افة م  النوااي ادقدصادية وادجدماعية والبي ية،

إعطاء توجيهياب يمت  أن تسدعي  بها الدول وأصةاح المصلةة لورم وتنفيذ سياساب  ) ـ(
واسةةدراتيجياب وأطةةر قانونيةةة صةةديقة للبي ةةة وتشةةار ية مةة  أجةةم تةسةةي  مصةةايد األسةةماك 

 ا المسنولة والمسددامة،الصغير  الةج

و )و(
 

زياد  الوعي العةام والدةروي  لدعزيةز المعةار  اةول  قافةة مصةايد األسةماك الصةغير  
الةجا ودور ا ومسا مدها وطاقاتها التامنة، بةالنظر إلةى المعةار  المدوار ةة والدقليديةة ومةا 

 يدصم بها م  قيود وفر .
 

ذلةك مة   ةيل ند  إلةى اقةو  ازنسةان، ووينبغي تةقيق  ةذل األ ةدا  مة   ةيل نهة  مسةد 1-2
لمشةار ة مة  االرجةال والنسةاء،    فةيهابمة ،على نطا  صغيري  دتمتي  المجدمعاب المةلية للصيا

 ادسدخدام المسةددام للمةوارد السةمتية إزاء اتهامسنوليب ادرطيعو وفي العملياب في صنم القرار
 ومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم الدر يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى اادياجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب البلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدان الناميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 يصا في مصلةة المجموعاب الضعيفة والمهمكشة.وبما 
 

 الطبيعة والنطاق -2
 
 . ويجةا أن تنطبةق  ةذل الخطةوط الدوجيهيةةبطبيعدهةا  ذل الخطوط الدوجيهية طوعية   تعدبر 2-1

بصةفة  وأن تتةون عالميةة النطةا  مةم الدر يةزالصةغير  الةجةا فةي جميةم السةياقاب،  مصايدالعلى 
  النامية.البلدان اادياجاب  اصة على 

 
الدا ليةة الميةال مصايد الصغير  الةجا في الميةال البةريةة والالخطوط الدوجيهية ب دعلق  ذلت  2-2

وفةةي األنشةةطة علةةى امدةةداد سلسةةلة القيمةةة،   افةةةعلةةى اةةد سةةواء أي الرجةةال والنسةةاء العةةاملي  فةةي 
مصةايد البةي   القا مةة بةالروابط الهامةة الخطوط الدوجيهيةة وتعدر  .لوما بعدالصيد ما قبم مراام 

  ز أساسا على المصايد الطبيعية.تر ك  هاالصغير  الةجا وتربية األاياء الما ية، ولتن
 
علةى جميةم فيها غير األعضاء واألعضاء في المنظمة إلى الخطوط الدوجيهية   ذل وتدوجه 2-2

لفرعةي وازقليمةي الدول، فضي  ع  المنظماب الةتومية الدولية على المسدوت ازقليمةي امسدوياب 
)الصةيادي  والعةاملي  فةي قطةاع األسةماك  والدولي والعاملي  في مصةايد األسةماك الصةغير  الةجةا



 

والمنظمةةةاب المهنيةةةة ذاب الصةةةلة ومنظمةةةاب والسةةةلطاب الدقليديةةةة والعرفيةةةة ومجدمعةةةاتها المةليةةةة 
والقطةةاع األ اديميةةة المنسسةةاب ك ووأيضةةا إلةةى منسسةةاب البةةة تدوجةةهالمجدمةةم المةةدني(. و ةةي 

والدنميةةة  المصةةايدالمعنيةةة بقطةةاع  الخةةا  والمنظمةةاب غيةةر الةتوميةةة وجميةةم الجهةةاب األ ةةرت
  الساالية والريفية واسدخدام البي ة الما ية.

 
الخطةةوط الدوجيهيةةة بةةالدنوع التبيةةر للمصةةايد الصةةغير  الةجةةا وبعةةدم وجةةود   ةةذل تعدةةر  2-2

سةماك الصةغير  الةجةا ود لتيفيةة تطبيقهةا فةي للقطاع الفرعي لمصةايد األتعريف وااد مدفق عليه 
السيا  الوطني. وتعني  ذل الخطوط الدوجيهية بشتم  ا  مصايد أسماك التفا  الصغير  الةجا 
ةة الصةغير  الةجةا واألشةخا  المسدضةعفون العةاملون فةي مجةال مصةايد  أو مصايد األسماك الهشك

رةمان الشةفافية ومة  أجةم لصةغير  النطةا . ولذا فهي د تفر  تعريفا قياسةيا للمصةايد ا األسماك.
عدبةر يلة األنشطة والجهاب المشةغك  أٌي م والمساءلة في تطبيق الخطوط الدوجيهية، م  المها الدأ د 

 ذلةكا دمام أ بةر. وينبغةي إجةراء  إلىهمشة الدي تةدا  موتةديد الف اب الضعيفة وال ،صغير الةجا
وفقا للسيا  المعي  الةذي تطبةق فيةه. وينبغةي و ،الوطنيدون ازقليمي أو  وأعلى المسدوت ازقليمي 

بعمليةةاب اسدشةةارية مدعةةدد  المسةةدوياب والدطبيةةق  عريةةف ةةذا الد بةةأن يسدرشةةدضةةم  أن تللةةدول 
سةةمم أصةةواب  ةةم مةة  الرجةةال تةةي تُ ل معةةي ، موجهةةة إلةةى  ةةد وذاب مغةةزت وأ ميةةة وتشةةار ية و

، بةسةةا ادقدضةةاء فيهةةا وتشةةاركليةةاب مفةةم تلةةك العموالنسةةاء. وينبغةةي لجميةةم األطةةرا  أن تةةدعا 
 .ةوالصل

 
ينبغي تفسير  ةذل الخطةوط الدوجيهيةة وتطبيقهةا وفةق الةنظا القانونيةة الوطنيةة والمنسسةاب  2-9

 الدابعة له.
 

 التوجيهيةالمبادئ  -3
 
معةايير وممارسةاب تسدند  ذل الخطةوط الدوجيهيةة إلةى المعةايير الدوليةة لةقةو  ازنسةان، و 2-1

لمصةةايد األسةةماك طبقةةا  لو يقةةة ندةةا   مةةنتمر األمةةا والدنميةةة المسةةددامة  ةالمسةةنول مصةةايد األسةةماك 
طالمسةةدقبم الةةذي نصةةبو إليةةهط والمدونةةة والصةةتوك  (21المدةةةد  بشةةأن الدنميةةة المسةةددامة )ريةةو+

لةاجةة إلةى دعةا ازعمةال لمم إييء ا دمام  ا  للف اب الضعيفة والمهمشة واأل رت ذاب الصلة، 
 المطرد للةق في غذاء  ا .

 
لجميم األفراد بالترامة المدأصلة والمساوا  واقو   ادعدرا  :حقوق اإلنسان وكرامته -0

 مبةاد  اقةو  ازنسةانب ادعدرا جميم األطرا  يجا على و ازنسان غير القابلة للدةويم
والدروي  لهةا وامايدهةا بالنسةبة إلةى المجدمعةاب المعدمةد   واادرامهاوالقدر  على تطبيقها، 

على مصايد األسماك الصةغير  الةجةا، علةى النةةو المنصةو  عليةه فةي المعةايير الدوليةة 
 ؛دهةاوعدم قابلية تجز  ؛هاوعدم قابلية تةويل ؛السمة العالمية والمطلقة  لةقو  ازنسان و ي

 سةةياد والمسةةاءلة و ؛والمشةةار ة وازدمةةا  ؛دمييةةزوالمسةةاوا  وعةةدم ال ؛دتافةةم والدةةرابطالو
ويدعي  على الدول اادرام واماية اقو  المدافعي  ع  اقةو  ازنسةان فةي عملهةا القانون. 

 في مجال مصايد األسماك الصغير  الةجا.
 

المدصلة بمصةايد  الدجارية شاريمبما فيها الم م  غير الدول،الجهاب الفاعلة جميم وتدةمم 
وينبغةي للةدول  .اقةو  ازنسةانمسةنولية اادةرام  ،الةجا أو المن ر  فيهااألسماك الصغير  

للجهةاب الفاعلةة مة  غيةر  المصةايد الصةغير  الةجةايدعلةق ب فةي مةاأن تنظا نطا  األنشطة 
 الدول بغية الدأ د م  الدزامها بالمعايير الدولية لةقو  ازنسان.

 



 

والمعةةةار  المةليةةةة لدنظةةةيا والدقاليةةةد ل الةاليةةةة شةةةتالاألادعدةةةرا  ب احتغغغرام الفقافغغغات: -0
الشةةعوح األصةةلية    فةةيهابمةةعلةةى نطةةا  صةةغير، لةةدت مجدمعةةاب الصةةيادي  والممارسةةاب 

اتفاقيةة مة    واألقلياب العرقية مم تشجيم المرأ  على تةولي دور قيةادي ومةم مراعةا  المةاد  
 . القضاء على جميم أشتال الدمييز رد المرأ 

 
فةي مصةايد األسةماك الصةغير  الةجةا علةى القضةاء علةى جميةةم الدشةجيم  عغدم التمييغز: -2

 .ةالسياساب وفي الممارساب العمليأشتال الدمييز في 
 
 ما عنصران أساسيان فةي أي عمليةة تنميةة. وينبغةي  المساواة واإلنصاف بين الجنسين -2

الةجةةا  الصةةغير الدشةةجيم علةةى ادعدةةرا  بالةةدور الةيةةوي للنسةةاء فةةي مصةةايد األسةةماك 
 وبالمساوا  في الةقو  والفر .

 
سواء م  النااية القانونيةة أم  - ةلعدالة والمعاملة المنصفالدروي  ل اإلنصاف والمساواة: -5

، بمةةا فةةي ذلةةك المسةةاوا  فةةي اقةةو  الدمدةةم األفةةراد والشةةعوحلجميةةم  -الممارسةةة مةة  ايةة  
وفي الوق  نفسه، ينبغي ادعدرا  باد ديفاب بةي  المةرأ  والرجةم  بجميم اقو  ازنسان.

ضةيلية فأي اسةدخدام المعاملةة الد الفعليةة،المسةاوا   تةقيةقفةي واتخاذ تدابير مةدد  للدعجيةم 
 ايفما تدعو الةاجة إليها م  أجم تةقيق ندا   منصفة، د سيما للف اب الضعيفة والمهمشة.

 
مجدمعةاب لومسةدنير    ادفةةمشار ة نشطة وار  وفعالةة و رمان التشاور والمشاركة: -6

إعين األما المدةد  على نطا  صغير، بما في ذلك الشعوح األصلية مم مراعا   الصيادي 
الموارد السةمتية بة  تةم فيمةا يدعلةق  القةرار صةنم  عمليةةفةي  ع  اقو  الشةعوح األصةلية

األرارةي المجةاور ، فضي  ع   الةجا الصغير  األسماك مصايد فيها تعمم الديوالمناطق 
ينبغةةي أن يشةةمم ذلةةك و مةةم مراعةةا  ا ةةديل تةةوازن القةةوت القةةا ا بةةي  األطةةرا  المخدلفةةة.

 وادسةةةدجابةدعةةةا  أول ةةةك الةةةذي  يمتةةة  أن يدةةةأ روا بةةةالقراراب قبةةةم اتخاذ ةةةا، تعليقةةةاب و
   ا.لمسا ماته

 
مةة  لمصةةايد األسةةماك الصةةغير  الةجةةا  قواعةةداعدمةةاد نهةة  قةةا ا علةةى ال  سغغيادة القغغانون -7

 يل القواني  الدي يدا الدروي  لها على نطا  واسم في اللغاب المعدمد ، الدي تنطبةق علةى 
القا مةةة  ادلدزامةةابالجميةةم، وتطبةةق بالدسةةاوي ويفصةةم فيهةةا بصةةور  مسةةدقلة، وتنسةةجا مةةم 
ليلدزاماب الطوعيةة  بموجا القانون الوطني والقانون الدولي، ومم إييء ادعدبار الواجا

  بموجا الصتوك ازقليمية والدولية المعمول بها.
 
الدةديةةد الوارةةا والنشةةر الواسةةم النطةةا  للسياسةةاب والقةةواني  وازجةةراءاب : الشغغفافية -8

باللغةةاب المسةةدخدمة، ونشةةر القةةراراب علةةى نطةةا  واسةةم باللغةةاب المسةةدخدمة، وفةةي صةةيغ 
  .مدااة للجميم

 
األفةةةراد والو ةةةادب الةتوميةةةة والجهةةةاب الفاعلةةةة غيةةةر الةتوميةةةة اعدبةةةار  :المسغغغاءلة -9

  ن.مسنولي  ع  أعمالها وقراراتها وفقا لمباد  سياد  القانو
 
وإدار  المخاطر  ادادرازينه  التطبيق االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية:  -02

ذلةك ادسةدغيل المفةرط للمةوارد السةمتية بمةا فةي للوقاية مة  الندةا   غيةر المرغةوح فيهةا، 
  ادجدماعية وادقدصادية.والدأ يراب وا  ار البي ية السلبية 

 



 

ادعدةةةرا  بةةةنه  النظةةةام ازيتولةةةوجي لمصةةةايد األسةةةماك : ةمتكاملغغغالو ةكليغغغالهج ن  الغغغ -00
مفهةةومي الشةةمولية وادسةةددامة لجميةةم أجةةزاء الةةنظا وتبنةةي باعدبةةارل مبةةدأ مرشةةدا  امةةا، 

ورةمان لمجدمعاب الصةيادي  علةى نطةا  صةغير، عيش السبم بازرافة إلى  ،تولوجيةازي
العديةد ب الدنسيق بي  القطاعاب بما أن مصايد األسماك الصةغير  الةجةا تةرتبط بشةتم و يةق

  م  القطاعاب األ رت وتعدمد عليها.
 
تعزيةز الدضةام  المجدمعةي والمسةنولية الجماعيةة ومسةنولية  المسؤولية االجتماعية: -00

  الدعاون بي  أصةاح المصلةة. زويجا الدشجيم على  لق بي ة تعز الشر اب.
 
السياسةةةةاب  تتةةةةون رةةةةمان أن قابليغغغة التنفيغغغغذ والجغغغغدوى االجتماعيغغغغة واالقتصغغغادية: -02

 د الصةغير  الةجةاالمصةاي اتةاتةسةي  الرامية إلةى وادسدراتيجياب والخطط وازجراءاب 
ينبغي لها ادسدرشةاد بةالظرو  الةاليةة،  ما  وتنميدها سليمة اجدماعيا واقدصاديا وعقينية.

 قةةدر أن تةةدعا  يجةةا عليهةةاوأن تتةةون قابلةةة للدنفيةةذ وللدتيةةف مةةم الظةةرو  المدغيةةر ،  مةةا 
  .على مواجهة العقباب المجدمم المةلي

 

 العالقة بالصكوك الدولية األخرى -4
 
ادلدزامةاب القا مةة الةقةو  وينبغي تفسةير  ةذل الخطةوط الدوجيهيةة وتطبيقهةا بمةا يدفةق مةم  2-1

بموجةةا القةةانون الةةوطني والةةدولي، ومةةم إيةةيء ادعدبةةار الواجةةا ليلدزامةةاب الطوعيةةة بموجةةا 
الصتوك ازقليمية والدولية النافذ . فهةي تتمةم وتةدعا المبةادراب الوطنيةة وازقليميةة والدوليةة الدةي 

والدنميةةة المسةةددامة. وقةةد ورةةع  الخطةةوط  ةالمسةةنولمصةةايد األسةةماك  دنةةاول اقةةو  ازنسةةان ت
وادسةةدخدام المسةةددام  ةالمسةةنولمصةةايد األسةةماك  امدونةةة و ةةي تةةدعمتملةةة للالدوجيهيةةة باعدبار ةةا 

  ذا الصك.بما يدفق مم للموارد 
 
اقةو  قةو  أي يه يقيةد أو الخطوط الدوجيهية على أن  ذل في د ينبغي أن يفسكر أي شيءو 2-2
يمتة  ادسدرشةاد بهةذل الخطةوط وبمقدضةى القةانون الةدولي.  االدزاماب تتون الدولةة  ارةعة لهةأو 

   أو إرافية. جديد وتنظيمية أاتام تشريعية  دسدلهامتعدييب والدوجيهية زجراء 
 

 الصيد الرشيد والتنمية المستدامة :0الجزء 
 

 وإدارة المواردالصييرة الحجم مصايد األسماك في  حوكمة الحيازة -5
 
تعدةةةر   ةةةذل الخطةةةوط الدوجيهيةةةة بالةاجةةةة إلةةةى ادسةةةدخدام المسةةةنول والمسةةةددام للدنةةةوع  9-1

تلبيةةة المدطلبةاب ازنما يةةة والبي يةة لمجيةةال الةاليةةة مة  أجةةم البيولةوجي المةةا ي والمةوارد الطبيعيةةة 
الموارد الدي تشتم  2إلى رمان اقو  اياز  الةجا مجدمعاب الصيد الصغير والمسدقبلية. وتةدا  

تةةةدعا الخطةةةوط  مةةةا  .رفةةةا يدها ادجدماعيةةةة والفقافيةةةة وسةةةبم عيشةةةها وتنميةةةدها المسةةةددامةأسةةةاس 
لمصةايد األسةماك والةنظا ازيتولوجيةة،  رشةيدال ةتاالدوجيهية الدوزيم العادل للفوا د الناجمة ع  ال

    الرجال والنساء.في قطاع الصيد م صغار صيادي األسماك والعاملي ومتافأ  
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الطوعية بشأن الةو مة المسنولة لةياز  األراري تسدخدم  عبار  طاق الةياز ط بما يدماشى مم الخطوط الدوجيهية   
 .في سيا  األم  الغذا ي الوطنيومصايد األسماك والغاباب 



 

 
األرارةةي ومصةةايد  ينبغةةي لجميةةم األطةةرا  ادعدةةرا  بةةأن الةو مةةة المسةةنولة لةيةةاز  9-2

مةةوري زعمةال اقةو   عامماألسماك والغاباب المعمول بها في مصايد األسماك الصغير  الةجا 
سبم العيش المسددامة وادسةدقرار ادجدمةاعي تةقيق ازنسان واألم  الغذا ي والقضاء على الفقر و

   ة.ادجدماعيالدنمية الريفية والنمو ادقدصادي وا م   وازستان
 
صةةغار الصةةيادي  والعةةاملي  فةةي صةةيد  طبقةةا  لدشةةريعاتها اصةةولينبغةةي أن تتفةةم الةةدول  9-2

المةةوارد  بةيةةاز مضةةمونة وعادلةةة ومناسةةبة اجدماعيةةا و قافيةةا   اقةةوعلةةى األسةةماك ومجدمعةةاتها 
إيةيء مةم  ومناطق الصيد على نطا  صغير واألراري المةاذية لهةا،السمتية )البةرية والدا لية( 

 .عناية  اصة للمرأ  بالنسبة إلى اقو  الةياز 
 
علةةةى األطةةةرا   افةةةة، طبقةةةا  لدشةةةريعاتها، ازقةةةرار بجميةةةم أشةةةتال اقةةةو  الةيةةةاز  يدعةةةي   9-2

المشروعة واادرامها وامايدها مم مراعا ، اسا ادقدضاء، الةقو  العرفية، بالنسبة إلى المةوارد 
الما ية واألراري ومناطق الصيد على نطا  صغير الدةي تدمدةم بهةا مجدمعةاب الصةيد علةى نطةا  

ينبغةةي، بغيةةة امايةةة مخدلةةف أشةةتال اقةةو  الةيةةاز  المشةةروعة، إيجةةاد ضةةاء، عنةةد ادقدصةةغير. و
ينبغةةي للةةدول أن تدخةةذ الدةةدابير المناسةةبة لدةةةدد وتسةةجم وتةدةةرم تشةةريعاب  اصةةة لهةةذا الغةةر . و

أمةا القواعةد والممارسةاب المةليةة، فضةي عة  الوصةول  .أصةاح الةيةاز  المشةروعي  واقةوقها،
موارد السمتية واألراري م  قبم مجدمعةاب الصةيد الصةغير  الةجةا الدفضيلي إلى الف وإدالعرفي 
، فيجةا ادعدةرا  بهةا واادرامهةا وامايدهةا بطةر  واألقليةاب العرقيةة الشةعوح األصةلية ابم  فيهة

إعةةين األمةةا المدةةةد  لةقةةو  الشةةعوح . وينبغةةي مراعةةا  اقةةو  ازنسةةان الةةدوليقةةانون تدفةةق مةةم 
 ندمةي  إلةى أقليةاب قوميةة أو إ نيةة وإلةى أقليةاب دينيةة ولغويةةإعين اقو  األشةخا  المو األصلية

. وايفما تندي ازصيااب الدسدورية أو القانونية إلى تعزيز اقةو  المةرأ  وتضةعها عند ادقدضاء
فةةي صةةراع مةةم األعةةرا ، ينبغةةي أن تدعةةاون جميةةم األطةةرا  دسةةديعاح  ةةذل الدغييةةراب فةةي نظةةا 

 ة.عرفيالةياز  ال
 
الدول ادعدرا  بةدور  مجدمعةاب الصةيد علةى نطةا  صةغير واقةو  الشةعوح يدعي  على  9-9

األصلية في اسةدرداد، وصةون وامايةة والمشةار ة فةي إدار  الةنظا ازيتولوجيةة السةاالية والما يةة 
 المةلية.

 
ايفمةةا تملةةك الةةدول أو تةةدةتا بةةالموارد مةة  المةةاء )بمةةا فةةي ذلةةك المةةوارد السةةمتية( ومةة   9-6

 مةم مراعةا  جملةة أمةور مة  بينهةاتةةدد اقةو  اسةدخدام وايةاز   ةذل المةوارد األراري، يجةا أن 
ينبغةةي للةةدول، اسةةا ادقدضةةاء، أن تعدةةر  واأل ةةدا  ادجدماعيةةة وادقدصةةادية والبي يةةة األوسةةم. 

مة   ، د سةيماوتةمي الموارد المملو ة م  القطاع العام الدي يدا اسدخدامها وإدارتها بشتم جماعي
  .يد الصغير  الةجامجدمعاب الصقبم 
 
إمتانيةةة أن تمةةنا  مةة  المدونةةة، واسةةا ادقدضةةاء، 17-6، مةةم مراعةةا  المةةاد  ينبغةةي للةةدول 9-7

في الميال الخارعة للوديةة الوطنيةة بغيةة  ألسماكإلى ا للمصايد الصغير  الةجاالوصول الدفضيلي 
اسةةا ضةةعيفة. وينبغةةي تةقيةق ندةةا   منصةةفة للمجموعةةاب المخدلفةةة مةة  النةاس، ود سةةيما الف ةةاب ال

إنشةاء وإنفةاذ منةاطق اصةرية لمصةايد األسةماك الصةغير   م  بينهاتدابير مةدد ،  ادقدضاء، اتخاذ
قبم إبرام اتفاقاب بشأن الوصةول إلةى  الواجبةالمصايد الصغير  الةجا العناية الةجا. وينبغي إييء 

 الموارد مم بلدان  الفة وأطرا   الفة. 
 
مجدمعةةاب الصةةيد علةةى نطةةا  صةةغير بشةةتم دسةةهيم وصةةول لمةةاد تةةدابير وينبغةةي للةةدول اعد 9-7

، بمةا فةي ذلةك، اسةا ادقدضةاء، ازصةيااب الراميةة إلةى  األسماك عادل إلى الموارد م  مصايد



 

أاتةةام الخطةةوط الدوجيهيةةة الطوعيةةة بشةةأن الةتةةا الرشةةيد لةيةةاز  إعةةاد  توزيةةم المةةوارد، مراعةةا  
 األمةةةةةةةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةةةةةةةي سةةةةةةةةةةةةةةةةيا  الفةةةةةةةةةةةةةةةةرو  السةةةةةةةةةةةةةةةةمتية والغابةةةةةةةةةةةةةةةةاباألرارةةةةةةةةةةةةةةةةي و
 الغذا ي الوطني 

 
عةدم وينبغي للدول أن تتفم عدم تعر  مجدمعاب الصيد الصغير  الةجةا للطةرد الدعسةفي   9-5

إبطةةال اقةةوقها الشةةرعية بالةيةةاز  أو امدهانهةةا. ويجةةا أن تعدةةر  الةةدول بةةأن المنافسةةة مةة  جانةةا 
وأن مجدمعةةاب الصةةيد منةةاطق الصةةيد علةةى نطةةا  صةةغير  دا ةةمالمسةةدخدمي  ا  ةةري  فةةي تزايةةد 

الصةةغير  الةجةةا، ود سةةيما الف ةةاب الضةةعيفة والمهمشةةة، غالبةةا مةةا تتةةون الطةةر  األرةةعف فةةي 
  رزقهةا للدهديةد بسةبا الصراعاب مم القطاعاب األ رت و ي قد تةدا  إلى دعا  ا  إذا تعرك 

  أعمال ازنماء وأنشطة القطاعاب األ رت.
 
للدول وغير ةا مة  األطةرا ن أن تقةوم، قبةم تنفيةذ مشةاريم إنما يةة واسةعة النطةا ،  ينبغي  9-11

يمتةةة  أن تةةةن ر فةةةي مجدمعةةةاب الصةةةيد علةةةى نطةةةا  صةةةغير، بةةةالنظر فةةةي الدةةةأ يراب ادجدماعيةةةة 
وادقدصةةةادية والبي يةةةة مةةة   ةةةيل دراسةةةاب للدةةةأ يراب وعقةةةد مشةةةاوراب فعالةةةة و ادفةةةة مةةةم  ةةةذل 

 لوطنية.المجدمعاب، وفقا للدشريعاب ا
 
لمجدمعةاب الصةيد م   يل  ي اب قضا ية وإداريةة مةايةد  ومخدصةة، أن تديا  على الدول 9-11

الةصةةول علةةى وسةةا م فعالةةة ولمفةةراد ،بمةةا فةةيها الضةةعفاء والمهمشةةي ، إمتانيةةة  الصةةغير  الةجةةا
، بما نيةطبقا  للدشريعاب الوط اقو  الةياز  بشأن لدسوية النزاعاب ومقبولة السعر واسنة الدوقي 

 فةةةةةةةةةةةةةةةةةةي ذلةةةةةةةةةةةةةةةةةةك الوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةا م البديلةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لدسةةةةةةةةةةةةةةةةةةوية تلةةةةةةةةةةةةةةةةةةك المنازعةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب،
الدةي قةد تشةمم الةةق فةي الطعة ، اسةا ادقدضةاء.   ما ينبغةي لهةا تةوفير سةبم ادندصةا  الفعالةة،

ويمتة  أن تشةمم رد الةقةو  وإعةاد  طبقةا  للدشةريعاب الوطنيةة بسةرعة  لتلةك الةلةوإنفةاذ ويدرتا 
 .الملك والدعويض وجبر الضرر

 
مناطق الصيد الدقليدية واألرارةي  إمتانية الوصول إلىتسعى إلى اسدرداد ينبغي للدول أن  9-12

تعررةةوا للدهجيةةر بسةةبا   ةةانوا قةةد الةةذي  مجدمعةةاب الصةةيد الصةةغير  الةجةةا بالنسةةبة إلةةىالسةةاالية 
  التوارك الطبيعية و/أو النزاعاب المسلةة مم األ ذ بعي  ادعدبار اسددامة موارد المصايد. ويدعي

على الدول اسدةداك آلياب لدعا مجدمعاب الصيادي  الدي  ان  عررة دندها اب  طيةر  لةقةو  
القضةاء علةى أي ازنسان لتي يعيةدوا بنةاء ايةاتها وسةبم عيشةها. ويجةا أن تشةمم  ةذل الخطةواب 

في اادب اصةول  ةوارك طبيعيةة و/أو  شتم م  أشتال الدمييز رد المرأ  في ممارساب الةياز 
  .مسلةةنزاعاب 
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اتخةاذ تةدابير لةفةظ المةوارد السةمتية علةى  يدمصةاالفي إدار   ولجميم العاملي ينبغي للدول   9-12

. وعلةةيها ولضةةمان وجةةود أسةةاس إيتولةةوجي زندةةا  األغذيةةة سةةدخدامها المسةةددامدالمةةدت الطويةةم و
القةةانون الةةوطني  بموجةةانظةةا ازدار  المناسةةبة، بمةةا يدسةةق مةةم الدزامةةاتها القا مةةة  طبيةةقتعزيةةز وت

مدطلبةاب ومصةايد ب اعدرافةا وافيةا تعدةر مدونةة الدةي الوالدولي وادلدزاماب الطوعية بما في ذلك 
   .وبفرصها األسماك الصغير  الةجا

 
ن اقةو  الةيةاز  وبأ ؛نولياببالدرابط بي  الةقو  والمس ادعدرا ينبغي لجميم األطرا   9-12
والمةافظةة علةى  واسةدخدامها المسةددام علةى المةدت الطويةم لمةواردا افةظ ودعةا بلها الواجباب،اتق

األساس ازيتولوجي زندا  األغذية. ويجا أن تسةدخدم المصةايد الصةغير  الةجةا ممارسةاب صةيد 



 

تةةةد قةةدر المسةةدطاع مةة  الضةةرر الياةةق بالبي ةةة البةريةةة واألنةةواع المدصةةلة بهةةا وتةةدعا اسةةددامة 
    الموارد.

 
تدةمةم لتةي تشةارك و مجدمعاب الصةيد الصةغير  الةجةاودعا وتدريا ينبغي للدول تيسير  9-19

عليهةا  دتعدمةإدار  المةوارد الدةي و، المشروعة الخاصة بهاونظا الةياز   اقو وتراعي  المسنولية
مجدمعةةاب الةةدول  تشةةرك. وبنةةاء عليةةه، ينبغةةي أن اتقليةةديا لتسةةا عيشةةه هاوالدةةي تسةةدخدم الرفا يدهةة

الف ةةاب الضةةعيفة مةةم إيةةيء ا دمةةام  ةةا  للمشةةار ة العادلةةة للنسةةاء، و   الصةةيد الصةةغير  الةجةةا
المنةاطق ، بمةا فةي ذلةك فةي تنفيذ الدةدابير ازداريةة، وعند ادقدضاء، والمهمشة في تخطيط وتصميا

تعزيةةز نظةةا ازدار  الدشةةار ية، مفةةم  جةةا أيضةةاالدةةي تةةن ر علةةى  يةةاراتها المعيشةةية. وي المةميةةة،
 . ازدار  المشدر ة، وفقا للقانون الوطني

 
أو الدةةروي  للرصةةد والمراقبةةة وازشةةرا  جديةةد  أنظمةةة  إنشةةاءينبغةةي للةةدول أن تضةةم    9-16

يجةا أن و. وتناسبها صايد األسماك الصغير  الةجامدسدخدام األنظمة الموجود  الدي تنطبق على 
 ةةذل األنظمةةة، مةةم إشةةراك الجهةةاب الفاعلةةة فةةي المصةةايد الصةةغير  الةجةةا بةسةةا مفةةم تقةةدم الةةدعا ل

ويدعي  على الدول أن تةةر  الةاجة وأن تعزز الددابير الدشار ية رم  سيا  ازدار  المشدر ة. 
/أو الصةيد غيةةر القةةانوني وممارسةةاب جميةم أشةةتال علةى وجةةود آليةاب فعالةةة للرصةةد وازنفةاذ لمنةةم 

تن ر سلبا  على النظا ازيتولوجية البةرية والدا لية، ومنةم تلةك الممارسةاب والقضةاء الدي  منذيةال
عليها. ويجدر بالدول أن تسعى إلى تةسي  تسجيم  ذا النشاط. ويدعي  علةى الصةيادي  علةى نطةا  

الةتوميةة المخدصةة المعلومةاب  السةلطاب  وإعطةاء صغير دعةا نظةا الرصةد والمراقبةة وازشةرا
  اليزمة زدار   ذا النشاط.

 
ترتيبةاب ازدار  المشةدر ة إطةار فةي تورةيا األدوار والمسةنولياب  ضةم لدول أن تعلى ا 9-17

ومسدند  إلى أسةاس  لمطرا  المعنية وأصةاح المصلةة وادتفا  عليها م   يل عملية تشار ية
ينبغي بذل ما عليها. و المدفقأدوار ازدار  ب ادرطيعم األطرا  مسنولة ع  تعدبر جميو. علمي

المصةةايد المةليةةة أجهةةز  المهنيةةة و ادتةةةادابمصةةايد األسةةماك الصةةغير  الةجةةا فةةي أمتةة  لدمفيةةم 
المدعلقة  السياساب ورسابنشاط في جميم عملياب صنم القراراب  دهاوالوطنية ذاب الصلة ومشار 

  .بالمصايد
 
دعا دور ومشةار ة تةتشجم وأن الصغير  الةجا  مصايدالينبغي للدول والجهاب الفاعلة في  9-17

إطةار فةي  الصةيدبعةد مةا أو  الصةيدأو  الصةيدفةي عمليةاب مةا قبةم الرجال والنساء، سةواء أسةا موا 
معةةةارفها ووجهةةةةاب نظةةةةر ا  مقةةةةدمي ازدار  المشةةةدر ة وتعزيةةةةز مصةةةةايد األسةةةماك المسةةةةنولة، 

علةةى جميةةم األطةةرا  أن تةةولي ا دمامةةا  اصةةا لضةةرور  رةةمان  يدرتةةالمةةةدد . وواادياجةةاتها ا
المشار ة العادلة للمرأ ، وتصميا تدابير  اصة لدةقيق  ذا الهد .
 
 

 
ايفمةةا توجةةد مشةةا م عةةابر  للةةةدود ومشةةا م أ ةةرت مشةةابهة مفةةم الميةةال والمةةوارد السةةمتية   9-15

لمجدمعةاب الصةيد الصةغير  مةنا اقةو  الةيةاز   المشدر ة، ينبغي للدول العمم معا لضمان أن يةدا
.وامايدها الةجا

 
  

 
تفادي السياساب والددابير المالية الدي قد تسا ا فةي وجةود طاقةاب الصةيد  الدوليدعيك  على  9-21

المفرطة وتندي بالدالي إلى اسدغيل مفرط للموارد، بما ين ر سلبا  على مصةايد األسةماك الصةغير  
 الةجا. 
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النظر في إمتانية اسدخدام نهة  مدتاملةة وشةاملة للةنظا ازيتولوجيةة ينبغي لجميم األطرا   6-1
قةةد تةةدعو سةةبم العةةيش. و ابتراعةةي تعقيةةدالدةةي  والدنميةةةالةجةةا  الصةةغير مةة  أجةةم إدار  المصةةايد 

تةةي  مجدمعةةاب   تمضةةموادقدصةةادية، بمةةا يجدماعيةةة لدنميةةة ادل الةاجةةة إلةةى إيةةيء العنايةةة الواجبةةة
   .الخاصة بها على الدمدم بةقو  ازنسان إعطا ها القدر الصيد الصغير  الةجا و

 
يسةدفمار فةي تنميةةة المةوارد البشةرية مفةةم الصةةة والدعلةيا ومةةةو تةةرو  لينبغةي للةدول أن  6-2

الدي تولد قيمة مضةافة لمةوارد المصةايد فضةي   األ رتالفنية والمهاراب والمشار ة الرقمية األمية 
ع  الدوعية. ويدعي  على الدول اتخاذ  طواب تتفم تدريجيا  لمعضةاء فةي مجدمعةاب الصةيد علةى 
نطةةا  صةةغير والةةةرفيي  الةصةةول بتلفةةة ز يةةد  علةةى  ةةذل الخةةدماب وعلةةى غير ةةا مةة  الخةةدماب 

رافةةق الصةةةية والمالسةةت  الي ةق يهةا مةة   ةيل إجةةراءاب وطنيةة وإقليميةةة فرعيةة، بمةةا ف األساسةية
جةا ويليسدخدام الشخصي والمنزلي ومصادر الطاقةة. لةة للشرح والميال الصاالمأمونة والنظيفة 

مة  اية  تقةديا  -شةة لف ةاب الضةعيفة والمهملووللشةعوح األصةلية للمةرأ  المعاملةة الدفضةيلية  تقبكم
شةةجيعها عنةةدما تتةةون مطلوبةةة لضةةمان وت -مةة  اقةةو  ازنسةةان ذلةةك الخةةدماب وعةةدم الدمييةةز وغيةةر

 المنافم العادلة.
 
أن ترو  للةماية ادجدماعية للعاملي  في المصايد الصغير  الةجا. وينبغي ينبغي للدول أن  6-2

وتطبيةةق  طةةط للضةةمان ادجدمةةاعي علةةى  الصةةغير  الةجةةا لمصةةايدا  صةةا صتأ ةةذ فةةي ادعدبةةار 
 . امدداد سلسلة القيمة

 
مناسةةبة  والةصةةول عليهةةا، و ةةي  ةةدمابأل ةةرت تةةدعا تطةةوير الخةةدماب اينبغةةي للةةدول أن  6-2

سةبيم المفةال، بادد ةار واد دمةان و طةط  علةىيدعلةق،  فةي مةا الةجةالمجدمعةاب الصةيد الصةغير  
  الدأمي ، مم الدر يز بشتم  ا  على رمان وصول المرأ  إلى مفم  ذل الخدماب.

 
لة القيمة للمصايد سلس امدداد األنشطة علىبأن الطا فة التاملة م   أن تعدر  لدولوينبغي ل 6-9

البي ة  فيومهنية أي  مراام ما قبم وما بعد الةصاد، سواء  اقدصادية ي عملياب  ةجاالصغير  ال
وينبغي النظر في جميةم األنشةطة  أي تلةك الدةي  ؛ الدي يضطلم بها الرجال أو النساء.البرالما ية أم 

 المهنةةيوينبغةةي تعزيةةز فةةر  الدطةةوير  .ز ةةي أو بصةةور  مدقطعةةة و/أو للتفةةا تمةةارس بوقةة  ج
فةي  لنساءا  في مجال الصيد ما بعد الةصاد و، ود سيما للف اب األ فر رعفا م  العامليوالدنظيمي

 .المصايد الصغير  الةجا
 
غير  صةالمصةايد األسةماك فةي مجةال تعةزز العمةم الي ةق لجميةم العةاملي  ينبغي للدول أن  6-6

ينبغةي للةدول أن تهيةل الظةرو   ما الرسمي.  وغير، بما في ذلك  م م  القطاعي  الرسمي الةجا
أنشةةطة مصةةايد األسةةماك فةةي  ةةم مةة  القطةةاعي  الرسةةمي وغيةةر الرسةةمي مراعةةا  المناسةةبة لضةةمان 

 وفقا للقانون الوطني.الةجا لضمان اسددامة المصايد الصغير  
 
تدخذ  طواب م  أجم ازعمةال المطةرد لةةق الصةيادي  علةى نطةا  صةغير لدول أن ا على 6-7

لةقةو  والوطنيةة في مسدوت معيشي د ق والعمم وفقا للمعةايير الدوليةة والعاملي  في مجال الصيد 
مجدمعةةاب الصةةيد الصةةغير  المسةةددامة فةةي  للدنميةةةاتيةةة و لةةق بي ةةة م ويدعةةي  علةةى الةةدولازنسةةان. 

لمتةي تسةدخدم  عامة شاملة وغير تمييزيةة وسةليمةاقدصادية  تدبم سياساب. وينبغي للدول أن الةجا
لمجدمعةاب الصةيد الصةغير  ما في المناطق البةرية ومناطق الميال العذبة والمناطق البريكةة بمةا يسة

ل مةة  أعمةةالها ورأسةةمالها والمندجةةي  ا  ةةري  للغةةذاء ود سةةيما النسةةاء، بتسةةا عا ةةد عةةاد الةجةةا
  لموارد الطبيعية وازدار  المسددامة.ا افظوتشجم  إدارتها،و
 



 

الفةر   أن تطةورالفةر  القا مةة، أو وأصةاح المصةلةة ا  ةرون بغي أن تدعا الدول ين 6-7
 –األربةةاح مةة  األنشةةطة المدعلقةةة بالمصةةايد  جنةةي بازرةةافة إلةةى -الدتميليةةة والبديلةةة المةةدر  للةةد م 

مطلةةوح ولةةدعا ادسةةدخدام المسةةددام للمةةوارد   ةةو مةةا مجدمعةةاب الصةةيد الصةةغير  الةجةةا، صةةالا ل
وتنويةةم سةةبم العةةيش. ويجةةا ادعدةةرا  بةةدور المصةةايد الصةةغير  الةجةةا فةةي ادقدصةةاداب المةليةةة 

لمجدمعةاب الصةيد ادقدصةاد األوسةم، وادسةدفاد  منهةا. وينبغةي و ذا القطاع المةلةي  بي  روابطالو
القا مةةة علةةى المجدمةةم المةلةةي والدربيةةة  ادسةةدفاد  مةة  الدطةةوراب مفةةم السةةيااة الصةةغير  الةجةةا

 .الصغير  النطا الرشيد  لماياء الما ية 
 
مجدمعةةاب الصةةيد الظةةرو  للرجةةال والنسةةاء فةةي  لتهيةةأن واألطةةرا   افةةة علةةى الةةدول  6-5

األنشةطة ذاب الصةلة بالمصةايد فةي بي ةة  اليةة مة   صةيد األسةماك و لتي يمارسوا الصغير  الةجا
 اسةدعمالوالفساد وإساء   والقرصنة والسرقة وادعدداء الجنسي ريمة المنظمةالجوالعنف و ا االجر

 ير تهةةد  إلةةى القضةةاء علةةى العنةةفينبغةةي لجميةةم األطةةرا  اتخةةاذ  طةةواب لورةةم تةةدابوالسةةلطة. 
. وينبغةةي للةةدول فةةي المصةةايد الصةةغير  الةجةةا ع مةة  العنةةفوامايةةة النسةةاء المعررةةاب لهةةذا النةةو

إلى العدالة بما في ذلك دا م األسةر  أو  ء المعاملة وما إلى ذلك،وصول رةايا العنف وسورمان 
  المجدمم.

 
ينبغي للدول واألطرا  الفاعلة في مصايد األسماك الصغير  الةجا، بما في ذلةك السةلطاب  6-11

الدقليديةةةة والعرفيةةةة، أن تفهةةةا دور الصةةةيادي  المهةةةاجري  والعةةةاملي  فةةةي مجةةةال مصةةةايد األسةةةماك 
ل وتةدرمه، على اعدبار أنك الهجر   ي اسدراتيجية شةا عة لتسةا العةيش فةي   الصغير  الةجا وتقرك

مصايد األسماك الصغير  الةجا. ويدعي  على الدول وعلى األطةرا  الفاعلةة فةي مصةايد األسةماك 
الصغير  الةجا الدعاون على ورم األطر المي مةة للسةماح  بازدمةا  العةادل والمي ةا للمهةاجري  

 ون  فةةي ادسةةدخدام المسةةددام لمةةوارد المصةةايد والةةذي  د يقورةةون ، او مةةة مصةةايد الةةذي   يشةةار
األسماك القا مة على مسدوت المجدمم المةلةي والدنميةة فةي مصةايد األسةماك الصةغير  الةجةا وفقةا 

بةي  الةتومةاب الوطنيةة الخاصةة بهةا  في مةاللقانون الوطني. وينبغي للدول ازقرار بأ مية الدنسيق 
دعلق بهجر  الصيادي  والعةاملي  فةي مجةال مصةايد األسةماك الصةغير  الةجةا عبةر الةةدود ي في ما

الوطنية. وينبغي ورم السياساب والددابير ازداريةة اليزمةة بالدشةاور مةم المنظمةاب والمنسسةاب 
 المعنية بمصايد األسماك الصغير  الةجا.

 
المسةا مة عبر الةةدود و تنقم صيادي األسماك أسباح وتبعاب إدراك ومعالجةينبغي للدول  6-11

 اسددامة مصايد األسماك الصغير  الةجا. لةدود الدي تن ر في ل  براعالقضايا الفي فها 
 
ينبغةةي للةةدول معالجةةة قضةةايا الصةةةة المهنيةةة وظةةرو  العمةةم غيةةر العادلةةة لجميةةم صةةغار  6-12

الضةرورية وتنفيةذ ا  بجود الدشةريعاوم  عبر الدأ د األسماك صيد الصيادي  والعاملي  في مجال 
البلةد طرفةا   يتةونوالصةتوك الدوليةة الدةي الدولية  ازنسانلمعايير اقو  للدشريعاب الوطنية ووفقا 

الميفا  الدولي اةول الةقةو  ادقدصةادية وادجدماعيةة والفقافيةة والمعا ةداب ذاب فيها، ومنها مفي  
األطرا  بذل الجهد لضةمان إدرا  مسةألة الصةةة  ويجا على جميم الصلة لمنظمة العمم الدولية.

  والسيمة المهنية  جزء د يدجزأ م  إدار  المصايد فضي ع  مبادراب الدنمية.
 
ن للرجال والنساء والدي على أساس عبوديةالومنم  ،ينبغي للدول القضاء على العمم الجبري  6-12

فةي قطةاع صةيد األسةماك، بمةا فةي ذلةك  ملي والعةالةمايةة الصةيادي   فعالةةواألطفال واتخاذ تةدابير 
 ، وذلك بهد  القضاء الدةام علةى العمةم القسةري فةي مصةايد األسةماك بمةا فيهةا المصةايد يالمهاجر

 الصغير  الةجا.
 



 

المةةدارس والمرافةةق الدعليميةةة الدةةي تلبةةي اادياجةةاب  إمتانيةةة د ةةولالةةدول  دةةياينبغةةي أن ت 6-12
ةة  تمجدمعةةاب الصةةيد الصةةغير  الةجةةا والدةةي   د ةةق،م مةةربا ولةةى عمةةعصةةول ةال مةة  الشةةباحمتك

  مدساوية لجميم الفديان والفدياب والشبان والنساء. ار فرص ياراتها الوظيفية وتوف تةدرمو
 
على الجهاب الفاعلة في المصايد الصغير  الةجا أن تعدر  بأ مية رفال األطفال وتعلةيمها   6-19

يجةا أن يةذ ا األطفةال إلةى المدرسةة و. عامةة   مجدمةمالومسةدقبم  تةديةدام  أجم مسدقبم األطفال 
 ا يدفق مم معا د  اقو  الطفم.اقوقها  افة بم تةدرماعدداء وأن بمنأت ع  أي  واوأن يتون

 
ينبغي لجميم األطرا  أن تعدةر  بالدعقيةد الةذي يةةيط بقضةايا السةيمة فةي عةر  البةةر   6-16

. و ةذا ينطبةق المنقوصةة السيمة وراء المدعدد  واألسباح)في مصايد األسماك البةرية والدا لية( 
للةدول أن تتفةم تطةوير وسة  وتنفيةذ القةواني  واللةوا ا المناسةبة  على جميم أنشطة الصةيد. وينبغةي

الدةةي تدفةةق مةةم الخطةةوط الدوجيهيةةة الدوليةةة لمنظمةةة األغذيةةة والزراعةةة ومنظمةةة العمةةم الدوليةةة 
 .3مجال الصيد والسيمة البةرية في المصايد الصغير  الةجاوالمنظمة البةرية الدولية للعمم في 

 
، شمم الصةة والسيمة المهنيةي ذيالسيمة البةرية، ال تةسي  ينبغي أن تعدر  الدول بأن 6-17

دةقةق بأفضةم صةور  مة   ةيل ورةم وتنفيةذ يفي المصايد الصةغير  الةجةا )الدا ليةة والبةريةة( 
مةةم عناصةةر  بمشةةار ة فاعلةةة مةة  قبةةم الصةةيادي  أنفسةةها لةةةة مدماسةةتة ومدتاماسةةدراتيجياب وطنيةة
وعةيو  علةى ذلةك، يجةا زدار  المصةايد بشةتم عةام أن تةوفر ، اسا ادقدضةاء. الدنسيق ازقليمي

الةةدعا، مةة  بةةي  أمةةور أن تقةةدم علةةى نطةةا  صةةغير. ويجةةدر بالةةدول  السةةيمة فةةي البةةةار للصةةيادي 
وطنةةي لإلبةةي  عةة  الةةةوادك وتقةةديا بةةرام  للدوعيةةة بالسةةيمة فةةي البةةةار نظةةام  مسةةكأ ةةرت، و

ادعدةرا  فةي  ينبغيوواعدماد الدشريعاب المناسبة للسيمة البةرية في المصايد الصغير  النطا . 
المنسسةةاب والهيا ةةم القا مةةة فةةي المجدمعةةاب المةليةةة لزيةةاد  ادمدفةةال، وجمةةم  سةةيا  العمليةةة بةةدور

ويدعي  على الدول الدةروي  للةصةول علةى  ا والدوعية، وعملياب البة  وازنقاذ.البياناب والددري
 المعلوماب وعلى نظا الطوار  لعملياب ازنقاذ في البةار للسف  الصغير  الةجا.

 
مصةةايد فةةي اقةةو  ازنسةةان و رامةةة أصةةةاح المصةةلةة  ةيةةا]ينبغةةي لجميةةم األطةةرا  ام 6-17 

عيشةها الدقليديةة  سةا بمواصةلة سةبم  لهةااةديل للسةماح فةي اةادب ادالةجةا األسماك الصةغير  
ينبغةةي تيسةةير و. تهاايةةا أسةةلوحووالةفةةاظ علةةى  قةةافدها  لةةى منةةاطق الصةةيد العرفيةةةوصةةول إالو

 .نفيهاالقراراب بشأن المسا م الدي تن ر عملية اتخاذ مشار دها الفعالة في 
 

ولة لةيةةاز  األرارةةي ومصةةايد الخطةةوط الدوجيهيةةة الطوعيةةة بشةةأن الةو مةةة المسةةن]مةةم مراعةةا  
ن، يدعةيك  علةى األطةرا  29]بما فةي ذلةك القسةا  األسماك والغاباب في سيا  األم  الغذا ي الوطني

 افة امايةة اقةو  ازنسةان و رامةة أصةةاح المصةلةة فةي مصةايد األسةماك الصةغير  الةجةا فةي 
يمتكنها م  تأمي  سةبم عيشةها الدقليديةة اادب النزاعاب المسلكةة طبقا  للقانون ازنساني الدولي بما 

وم  النفاذ إلى مواقم الصيد المدعار  عليها ومة  امايةة  قةافدها وطريقةة عيشةها. وينبغةي تسةهيم 
 مشار دها في صنم القراراب المدعلقة بمسا م تعنيها.ن

 

 والتجارة الصيدسالسل القيمة ومرحلة ما بعد  -7
 

                                        
)المعدلةة منةذ ذلةك  1567تشمم م  بي  جملة أمور المدونة بشأن سيمة صيادي األسماك وسف  الصةيد الصةادر  فةي عةام   3

الةي ( والخطوط الدوجيهيةة الطوعيةة الصةادر  عة  الفةاو ومنظمةة العمةم الدوليةة والمنظمةة البةريةة الدوليةة بشةأن تصةميا 
لسف  الصيد الدي د  2111وتوصياب السيمة الصادر  في عام  1571 وتشييد وتجهيز سف  الصيد الصغير  الصادر  في عام

 مدرا  وسف  الصيد الدي لي  لها مد . 12يدعدت طول مدنها 



 

لةدور المر ةزي الةذي تنديةه المصةايد الصةغير  الةجةا ينبغي لجميم األطرا  ادعدةرا  با 7-1
ينبغةي لجميةم األطةرا  و .فةي سلسةلة القيمةة ة فيهجهاب الفاعلالو والقطاع الفرعي لما بعد الةصاد
ذاب الصةلة، مةم  ابما بعد الةصاد جزءا م  عمليةة صةنم القةرارلرمان أن تتون الجهاب الفاعلة 

مدتاف ةة بةي  الجهةاب الفاعلةة فةي سلسةلة ب قةو  غيةر في بعةض األايةان عيقةاادعدرا  بأن  ناك 
  القيمة وبأن الف اب الضعيفة والمهمشة قد تدطلا دعما  اصا.

 
قطاع المرأ  في  فير م  األايان في ال نديهطرا  ادعدرا  بالدور الذي تينبغي لجميم األ  7-2

ينبغي أن تتفم الةدول ومشار ة المرأ  في العمم.  لدسهيم الدةسينابدعا الفرعي لما بعد الةصاد و
إتااة وسا م الرااة والخدماب المناسبة للمرأ  بةسا الةاجة، لدمتينها مة  ادادفةاظ بسةبم عيشةها 

  .تعزيز ارعي لما بعد الةصاد وفي القطاع الف
 
نها في البنةى الدةديةة تمأن ادسدفماراب ووتقدم الدول تشجم ينبغي أن   7-2  والهيا ةم الدنظيميةةتك

لنطةا  الفرعةي لمةا بعةد فةي ا جةاالصةغير  الة المصةايددعةا  أجةمتنمية القةدراب مة  في و المناسبة
واألسةوا   دصةديرال مة  أجةمألسةماك والمندجةاب السةمتية، ندا  نوعية جيد  وآمنة مة  ازالةصاد 

   المةلية، بطريقة مسنولة ومسددامة.
 
ادعدةةةرا  باألشةةةتال الدقليديةةةة دتةةةةاداب الصةةةيادي  دنميةةةة الفةةةي شةةةر اء الينبغةةةي للةةةدول و  7-2

بالشتم المناسا وعلى بنةاء قةدراتها علةى  أنفسهاوالعاملي  في مجال الصيد وتشجيعها على تنظيا 
طبقةةا   د لهةةا وتةةأمي  سةةبم عيشةةها تعزيةةزفةةي جميةةم مرااةةم سلسةةلة القيمةةة، مةة  أجةةم النةةةو الةةيزم 

والمنظمةةاب المهنيةةة فةةي الدعاونيةةاب وتطةةوير  إنشةةاءوفقةةا لةةذلك، ينبغةةي دعةةا و. للدشةةريعاب الوطنيةةة
فضي  ع  آليةاب الدسةويق علةى غةرار والهيا م الدنظيمية األ رت، قطاع المصايد الصغير  الةجا 

 اسا ادقدضاء.البيم بالمزاد، 
 
  سةبم والبةة  عة الصةيدمةا بعةد  والهدر في مرالةة خسا رالينبغي لجميم األطرا  تجنا  7-9
الدتنولوجيةاب ولوجياب الدقليدية الموجود  والدتن ادسدفاد  أيضا  م خلق القيمة المضافة م   يل ل

نقةةم الدتنولوجيةةا المناسةةبة  قافيةةا. وينبغةةي ادبدتةةاراب المةليةةة وو ،لةةة مةة  ايةة  الدتلفةةةلفعااالمةليةة 
، الدةي تمنةم علةى سةبيم يازيتولةوج بالنظةامرةم  نُهة خ  اصةة  ياتشجيم الممارساب المسددامة بي 

( فةي عمليةة تنةاول األسةماك الصةغير  والوقةود الخشةبي وغيةر ذلةكالمةد يب )الميةال   ةدرالمفال، 
   وإعداد ا.

 
ينبغي للدول أن تسهم الوصول إلى األسوا  المةلية والوطنية وازقليمية والدولية لمندجةاب  7-6

ينبغةي للةدول أن تعمةم معةا وغيةر الدمييزيةة. والمصايد الصغير  الةجا والدروي  لدجارتهةا العادلةة 
جةاب مة  ازقليميةة بالمند الدجةار بةدعا  دسدةداك أنظمة وإجراءاب تجارية الدي تقوم بالخصو  

الةجا، مم مراعا  ادتفاقاب المبرمة تةة  إطةار منظمةة الدجةار  العالميةة، ومةم المصايد الصغير  
 ظمة الدجار  العالمية عند ادقدضاء.األ ذ بعي  ادعدبار اقو  وواجباب أعضاء من

 
ينبغةةي للةةدول إيةةيء العنايةةة الواجبةةة لدةةأ ير الدجةةار  الدوليةةة باألسةةماك والمندجةةاب السةةمتية  7-7

وللعاملي  في مجةال الصةيد ولمجدمعةاتها.  صغيروازدما  العمودي للصيادي  المةليي  على نطا  
للدجار  الدولية باألسماك وازندا  المخصص ويدعي  على الدول أن تةر  على أد ين ر الدروي  

لمشةةخا  الةةذي   تشةةتم األسةةماك بالنسةةبة إلةةيها الغذا يةةة للدصةةدير تةةأ يرا  سةةلبيا  علةةى ادادياجةةاب 
عنصرا  ايويا  للةصول على نظام غذا ي مغذخ ولصةدها ورفا يدها والذي  د تدوافر لديها بسةهولة 

 وبمدناولها مصادر مما لة للغذاء.
 



 

لجهاب الفاعلة في المصايد الصغير  الةجا وغير ا م  الجهاب الفاعلةة فةي ولينبغي للدول  7-7
ع  الدجةار  الدوليةة توزيعةا  عةادد . ويجةدر  الناش ةالمنافم  ه يدعيك  توزيمسلسلة القيمة أن تدرك بأن

نديجةة بالدول أن تةر  على وجود نظا فعالةة زدار  مصةايد األسةماك لدفةادي ادسةدغيل المفةرط 
الطلا في األسوا ، مما قد يهدد اسددامة موارد مصايد األسةماك واألمة  الغةذا ي والدغذيةة. ويجةا 
أن تدضم  نظا إدار  مصايد األسماك  ةذل ممارسةاب وسياسةاب وإجةراءاب رشةيد  فةي مرالةة مةا 
بعةةد الصةةيد لتةةي يسةةدفيد صةةغار الصةةيادي  وغيةةر ا مةة  األفرقةةاء مةة  عا ةةداب الصةةادراب بصةةور  

 فة على امدداد سلسلة القيمة. منص
 
 ينبغةةي للةةدول أن تعدمةةد سياسةةاب وإجةةراءاب، بمةةا فةةي ذلةةك الدقييمةةاب البي يةةة وادجدماعيةةة 7-5

لبية للدجةار  الدوليةة علةى المنصةفة لث ةار السة المعالجةة، لضمان وغير ا م  الدقييماب ذاب الصلة
األم  الغةذا ي. المدصلة بة الخاصةاجاب اديادالةجا وسبم العيش والمصايد الصغير   قافة البي ة و

 ويجا أن يتون الدشاور مم أصةاح المصلةة المعنيي  جزءا م   ذل السياساب وازجراءاب.
 
معلوماب السو  والمعلومةاب الدجاريةة ذاب الصةلة  افة الوصول إلى  دياينبغي للدول أن ت 7-11

ويةا أن تدمت  الجهاب الفاعلة في مصايد الصغير  الةجا. للألصةاح المصلةة في سلسلة القيمة 
ة عةة  السةةو  وفةةي الوقةة  المناسةةا الوصةةول إلةةى معلومةةاب دقيقةة مةة  المصةةايد الصةةغير  الةجةةا

اعدتها على الدتيف مم الظةرو  المدغيةر  للسةو . أمةا تنميةة القةدراب فمطلوبةة  ةي أيضةا  ةي سلم
ما النسةةةاء ود سةةةيأصةةةةاح المصةةةلةة فةةةي مصةةةايد األسةةةماك الصةةةغير  الةجةةةا،  جميةةةميةةةدمت  

الدةي تديةهةا فةر  المة  بصور  منصةفة م  الدتيف وادسدفاد   ،والمجموعاب الضعيفة والمهمشة
 العالمية والةادب المةلية مم الدخفيف م  أي آ ار سلبية مةدملة.األسوا  توجهاب 

 

 المساواة بين الجنسين -8
 
يةدةا  إلةى تضةافر جهةود على  م األطرا  ادعدرا  بةأن تةقيةق المسةاوا  بةي  الجنسةي   7-1

نميةة أن يتون جزءا مدأصي مة  اسةدراتيجياب ت يجاأن تعميا المسا م الجنسانية باألطرا   افة و
  ةةذل ادسةةدراتيجياب  تقدضةةي  ،الجنسةةي لدةقيةةق المسةةاوا  بةةي  والةجةةا.  افةةة المصةةايد الصةةغير  

 .ييزية بةقك النساءوتجاوز  الممارساب الدم مخدلفة في سياقاب  قافية مخدلفةاعدماد نه  
 
ذ تنفةأن الدولية لةقةو  ازنسةان وتفي بالدزاماتها الدي نص  عليها القواني  ينبغي للدول أن  7-2

بما في ذلك م  رم  جملة أمور، اتفاقيةة القضةاء علةى ، الدي  ي طر  فيها الصتوك ذاب الصلة
إعين بيجي  ومنه  العمم الخا  به.  افة أشتال الدمييز رد المرأ  وعليها أن تضم في الةسبان 

للمرأ  في عملياب صنم القراراب الخاصةة  عادلةويدعي  على الدول أن تسعى إلى رمان مشار ة 
وينبغةي للةدول أن تعدمةد تةدابير مةةدد  بالسياساب الموجهة نةو مصايد األسةماك الصةغير  الةجةا. 

دمةةم المةةدني، وبخاصةةة للنسةةاء للدصةةدي للدمييةةز رةةد المةةرأ ، مةةم  لةةق مسةةاااب لمنظمةةاب المج
لمشةةار ة فةةي رصةةد تنفيةةذ ا. ويدوجةةا مةة  أجةةم ا ،العةةاميب فةةي مجةةال صةةيد األسةةماك ومنظمةةاته 

الصةلة علةى  ي ما ينبغي تقديا الةدعا ذ سماك،تشجيم المرأ  على المشار ة في منظماب مصايد األ
 مسدوت الدطوير الدنظيمي.

 
تةقةةق المسةةاوا  بةةي  الجنسةةي  والعمةةم، اسةةا يدعةةي  علةةى الةةدول سةة ك سياسةةاب وتشةةريعاب  7-2

المقدضى، على تتييف الدشريعاب والسياساب والدةدابير غيةر المدوا مةة مةم المسةاوا  بةي  الجنسةي  
ي طليعةةة تنفيةةذ ينبغةةي للةةدول أن تتةةون فةةمةةم مراعةةا  الجوانةةا ادجدماعيةةة وادقدصةةادية والفقافيةةة. و

تجنيد  م مة  الرجةال والنسةاء  م  بينها جملة أمور عبرالمساوا  بي  الجنسي ، لدةقيق ازجراءاب 
ازرشةةاد فةةي  للةصةةول علةةىوالنسةةاء فةةر  مدسةةاوية للرجةةال ورةةمان  مةةوظفي إرشةةادباعدبةةار ا 



 

 األطةرا ويدعةي  علةى  المدعلقةة بمصةايد األسةماك. ،القةانوني، بما فةي ذلةك الةدعا والخدماب الفنية
 ير الدشةةريعاب والسياسةةاب وازجةةراءاب مةة  أجةةم  افةةة الدعةةاون معةةا  دبدتةةار نظةةا عمليةةة لدقيةةيا تةةأ

 النهو  بورم المرأ  وتةقيق المساوا  بي  الجنسي .
 
ةنة مة  الدتنولوجيةا الدةي تهةاك المةرأ   7-2 يدعيك  علةى األطةرا   افةة تشةجيم تطةوير أنةواع مةسك

 .  الةجاالصغير   األسماكوتناسبها في عملها في مجال مصايد 
 

 الكوارث وتيير المناخ حدوث أخطار -9
 
يدعيك  على الدول أن تقرك بأنك متافةة تغير المنا ، بمةا فةي ذلةك فةي سةيا  مصةايد األسةماك  5-1

ة وطمواةة،  إجراءابالصغير  الةجا، يدطلكا  لم ةدا  والمبةاد  واألاتةام الةوارد  فةي  طبقةا  ملةك
ندةا   الو يقةة الخداميةة لمةنتمر األمةا  اتفاقية األما المدةد  ازطارية بشأن تغيكر المنةا ، مةم مراعةا 

 طالمسدقبم الذي نصبو إليهط. (21المدةد  بشأن الدنمية المسددامة )ريو+
 
يدعيك  على األطرا   افة أن تقرك وتأ ةذ بعةي  ادعدبةار الدةأ ير المدميكةز للتةوارك الطبيعيةة  5-2

علةى ك الصةغير  الةجةا. ووللتوارك الدةي يدسةبا بهةا ازنسةان وتغيةر المنةا  علةى مصةايد األسةما
الدول أن تضم سياساب و طط تدنةاول تغيكةر المنةا  فةي المصةايد، ود سةيما اسةدراتيجياب للدتيةف 

فضةةي عةة  بنةةاء المرونةةة وذلةةك بالدشةةاور التامةةم والفعةةال مةةم  ، اسةةا المي ةةا،ولدخفيةةف األ ةةر
 ةا    دمةام بشةتمادالرجال والنسةاء، مةم الستان األصليون، ومجدمعاب الصيادي ، بما في ذلك 

الةةذي   لمجدمعةةاب الصةةيد الصةةغير  الةجةةاتقةةديا دعةةا  ةةا  شةةة. ويجةةا لف ةةاب الضةةعيفة والمهمبا
ممةة  الغةةذا ي ل معينةةة بالنسةةبةتغيةةر المنةةا  تبعةةاب عةة   تدرتكةةا فيهةةاعلةةى جةةزر صةةغير   نيعيشةةو
 .والست  وسبم العيش والدغذية

 
أن تعدةةر  بالةاجةةة إلةةى اتبةةاع نهةة  مدتامةةم وشةةامم، بمةةا فةةي ذلةةك  األطةةرا ينبغةي لجميةةم  5-2

  في المصةايد الصةغير  التوارك وتغير المنا ادوكالقطاعاب، وذلك للدصدي لخطر  الدعاون بي 
قضةايا مفةم الدعريةة  لمعالجةةأن تدخةذ  طةواب ولمطةرا  المعنيةة األ ةرت . وينبغي للةدول الةجا

الساالية نديجة لعوامم م  فعم ازنسةان د تدعلةق بالمصةايد. فةإن والدلوك الساالي وتدمير الموا م 
 ذل الشواغم تقو  بصور  جدية سبم عيش مجدمعاب الصيادي  وقدرتها على الدتيف مم ا  ةار 

 الممتنة لدغيكر المنا .
 
يدعي  على الدول أن تبة  في إمتانية مساعد  ودعا مجدمعةاب الصةيد علةى نطةا  صةغير  5-2

تغير المنا  أو التوارك الطبيعية أو التوارك الدي يدسبا بها ازنسان، بما فةي ذلةك  المدضرر  م 
 الدأ يراب والمعونة، اسا ادقدضاء.  م م   يل  طط للدتيف والدخفيف 

 
فةةي االةةة التةةوارك الدةةي يدسةةبا بهةةا ازنسةةان، والدةةي تةةن ر فةةي مصةةايد األسةةماك الصةةغير   5-9

 . للمساءلةسنول الةجا، ينبغي أن يخضم الطر  الم
 
يدعي  على األطرا   افة أن تأ ذ بعي  ادعدبار تأ ير تغير المنا  والتوارك على قطاعي  5-6

في أنواع األسةماك و مياتهةا ونوعيةة األسةماك  الدغيرابما بعد الصيد والدجار  الفرعيي  م  اي  
أن تةةدعا أصةةةاح  ومةةد  صةةيايدها والدةةداعياب علةةى المنافةةذ فةةي األسةةوا . ويدعةةي  علةةى الةةدول

المصلةة في مصايد األسماك الصغير  الةجا بالنسبة إلى تدابير الدتيف للةد م  الدأ يراب السلبية. 
تتون األنواع الجديد  م  الدتنولوجيا عند اعدماد ا مرنة ومتيكفة مم الدغيراب المقبلة في  أنويجا 

 األنواع والمندجاب واألسوا  والدقلباب المنا ية.
 



 

وارك في المصايد بي  ادسدجابة لةادب الطوار  والدأ ا للت الرابطنبغي للدول أن تفها ي 5-7
. ويجةةا النظةةر فةةي األ ةةدا  والدنميةةةبةةي  ازغا ةةة  الدواصةةمالةجةةا وأن تطبةةق مفهةةوم  الصةةغير 

ازنما ية األطول أجي عبر سلسلة اادب الطوار ، بما فةي ذلةك فةي مرالةة ازغا ةة العاجلةة،  مةا 
للةةةد مةة  مةةواط   ن تدضةةم  عمليةةاب إعةةاد  الدأ يةةم وإعةةاد  ازعمةةار وازنعةةاش إجةةراءابيجةةا أ

 طإعةاد  البنةاء علةى نةةو أفضةمطلية المةدملة. ويجا تطبيق مفهوم لدهديداب المسدقبإزاء االضعف 
 في ادسدجابة للتوارك وإعاد  الدأ يم.

 
فةةي الجهةود المدصةةلة بدغيةةر تعزيةةز دور المصةةايد الصةغير  الةجةةا  األطةرا ينبغةي لجميةةم  5-7

سلسةلة المنا ، وينبغي لهةا تشةجيم ودعةا  فةاء  اسةدخدام الطاقةة فةي القطةاع الفرعةي، بمةا فةي ذلةك 
 والدسويق والدوزيم.  الصيدأي صيد األسماك، وما بعد -القيمة بأسر ا

 
ينبغةةي للةةدول النظةةر فةةي أن تدةةيا  لمجدمعةةاب الصةةيد علةةى نطةةا  صةةغير إمتانيةةة الوصةةول  5-5

بصور  شفافة إلى الموارد المالية المخصصةة للدتيكةف، والمرافةق و/أو الدتنولوجيةاب المناسةبة مة  
 النااية الفقافية م  أجم الدتيف مم تغير المنا ، اسا ادقدضاء.

 

 ضمان تهيئة بيئة تمكينية ودعم التنفيذ :2الجزء 
 
 اتساق السياسات والتنسيق المؤسسي والتعاون -11
 
فةي يدعلةق،  فةي مةا والعمةم مة  أجلهةا للدول أن تعدر  بالةاجة إلى اتسا  السياسابينبغي  11-1

والصةتوك الدوليةة األ ةرت،  ؛الةدولي لةقةو  ازنسةان القانون و ؛بالدشريعاب الوطنية جملة أمور،
لدعلةةيا والطاقةةة وا؛ وسياسةةاب الدنميةةة ادقدصةةادية ؛يةالشةةعوح األصةةلب بمةةا فيهةةا تلةةك ذاب الصةةلة 

وسياسةاب العمةم  ؛وسياسةاب الدغذيةة ،واألمة  الغةذا ي ؛واماية البي ة ؛والسياساب الريفيةوالصةة 
إدار  أ طار ادوك التوارك  والدتيةف مةم تغيكةر  لسياساب الدجارية؛ واسدراتيجيابوا ؛والدوظيف

وغير ةةا مةة  السياسةةاب والخطةةط وازجةةراءاب  ؛وترتيبةةاب الوصةةول إلةةى مصةةايد األسةةماك المنةةا 
األسماك م  أجم تشجيم الدنمية الشاملة في مجدمعاب الصةيد  الخاصة بقطاع مصايد ابوادسدفمار

 لضمان المساوا  والعدالة بي  الجنسي .وينبغي إييء ا دمام  ا  الصغير  النطا .  
 
، بما فةي ذلةك الدخطةيط اسدخدام نه  الدخطيط المتاني، عند ادقدضاء، ورم وينبغي للدول 11-2

لبةةةري، الةةذي يأ ةةذ بعةةي  ادعدبةةار مصةةالا مصةةايد األسةةماك الصةةغير  الةجةةا المتةةاني البةةري وا
، ينبغةي، مة   ةيل الدشةاور والمشةار ة والنشةرودور ا في ازدار  المدتاملة للمنةاطق السةاالية. و

تراعةةي المسةةاوا  بةةي   المةةنظابشةةأن الدخطةةيط المتةةاني سياسةةاب وقةةواني  ورةةم عنةةد ادقدضةةاء، 
ك مناسبا، ينبغةي لةنظا الدخطةيط الرسةمية أن تنظةر فةي أسةاليا الدخطةيط ايفما يتون ذلالجنسي . و

 ب األ ةرت مةم نظةا الةيةاز  العرفيةةوالدنمية ازقليمية الدي يسدخدمها صغار الصةيادي  والمجدمعةا
 عملياب صنم القرار دا م تلك المجدمعاب.في و
 
ياسةةاب الدةةي تةةن ر علةةى أن تعدمةةد تةةدابير سياسةةية مةةةدد  لضةةمان مواءمةةة السينبغةةي للةةدول  11-2

 مصةةةايدتعةةةزز الولضةةةمان أن  ازيتولوجيةةةةوالةةةنظا  البةريةةةة والبريةةةةصةةةةة المسةةةطةاب الما يةةةة 
ابطةة المسةدمد  بشةتم جمةاعي سةبم معيشةة المدر  ا م  سياساب المةوارد الطبيعيةةوالزراعة وغير

 م   ذل القطاعاب.
 
طويلةةة األجةةةم للمصةةةايد رؤيةةةة تدةةةيا صةةةايد األسةةماك م سياسةةةابرةةمان أن ينبغةةي للةةةدول  11-2

للنظةام ازيتولةوجي. نهة   باسةدخداموالقضاء على الجوع والفقةر، وذلةك  المسددامة الةجا الصغير 
وعلى ازطار العام للسياساب الخاصة بمصةايد األسةماك أن يتةون مدسةقا مةم الرؤيةة طويلةة األجةم 



 

يء ا دمةةةام  ةةةا  وإطةةةار السياسةةةة العامةةةة للمصةةةايد الصةةةغير  الةجةةةا و اقةةةو  ازنسةةةان، مةةةم إيةةة
 .ي والمهمش في ضعمسدال لمشخا 

 
بما في ذلةك الةروابط والشةبتاب  - ا إقامة الهيا م والروابط المنسسية وتعزيزينبغي للدول  11-9

اليزمةةة لدةقيةةق اتسةةا  السياسةةاب، والدعةةاون بةةي  القطاعةةاب  -المةليةةة الوطنيةةة ازقليميةةة العالميةةة 
،  نةاك للنظام ازيتولوجي في قطاع مصايد األسماك. وفي الوق  نفسهوتنفيذ النه  التلية والشاملة 

السةةلطاب  لةةدت مةةةدد  اتصةةال جهةةاب كينبغةةي أن تتةةون  نةةا مةةا ااجةةة إلةةى مسةةنولياب وارةةةة 
 لمجدمعاب الصيد الصغير  الةجا.مية والو ادب الةتو

 
ون بةةةي  تعزيةةز الدعةةا ةجةةةاصةةغير  الالاألسةةماك  مصةةايدفةةةي  ألصةةةاح المصةةلةةينبغةةي  11-6

 وينبغةي لهةاومنظمةاب المجدمةم المةدني. األسةماك تعاونيةاب مصةايد  مهنية، يما في ذلكال اجمعياته
ار دها في السياساب وعمليةاب صةنم لدبادل الخبراب والمعلوماب وتسهيم مش ابرإنشاء شبتاب ومن

 .مصايد األسماك الصغير  الةجا القرار ذاب الصلة بمجدمعاب
 
قد تسها في ازدار  المةلية  ة موالة، عند ادقدضاء، أن  يا م تشجمتقر وأن ينبغي للدول  11-7

 بمةا يدماشةى مةمو ، مةم مراعةا  نهة  النظةام ازيتولةوجي الةجةا الفعالة لمصايد األسةماك الصةغير 
 لقانون الوطني.ا
 
مة تعزيز الدعاون الةدولي وازقليمةي ودون ازقليمةي فةي تةأمي  اسةددا أن تشجمينبغي للدول  11-7

و ذلك المنظماب الدولية وازقليميةة ودون ازقليميةة، عنةد  ،ينبغي للدولوالمصايد الصغير  الةجا. 
الصةغير  الةجةا ومسةاعد  القطةاع األسةماك  مصةايدفها لدةسي  أن تدعا تنمية القدراب ادقدضاء، 

نقةةم ، بمةةا فةةي ذلةةك أو دولةةيأو إقليمةةي إقليمةةي دون الفرعةةي فةةي المسةةا م الدةةي تةدةةا  إلةةى تعةةاون 
 .الدتنولوجيا المي ا والمدفق عليه بصور  مدبادلة

 

 المعلومات والبحوث واالتصاالت -00
 
د األسةةماك، بمةةا فةةي ذلةةك البيانةةاب يلةةدول إنشةةاء نظةةا لجمةةم البيانةةاب المدعلقةةة بمصةةالينبغةةي  11-1

صنم بالنسبة إلى عملية  مهمةالدي  ي  وادقدصاديةادجدماعية والفقافية البيولوجية ازيتولوجية، و
بهةد  رةمان اسةددامة الةنظا الةجةا  الصةغير األسةماك ازدار  المسةددامة لمصةايد بشأن  ابالقرار

مة  أجةم القيةام ازيتولوجية، بما فةي ذلةك األرصةد  السةمتية، بطريقةة شةفافة. وينبغةي بةذل الجهةود 
 الدةي البيانةابإرةافة إلةى في ازاصاءاب الرسمية، الجن  بياناب مصنفة اسا نوع عداد إأيضا ب

 مخدلفةةةة،ال اومتوناتهةةةالةجةةةا فهةةةا أ ميةةةة مصةةةايد األسةةةماك الصةةةغير  إبةةةراز ودةسةةةي  بسةةةما ت
 بما في ذلك الجوانا ادجدماعية وادقدصادية.

 
ك أ ميةة ادرالةجةا إلجميم أصةاح المصلةة ومجدمعاب مصايد األسماك الصةغير  ينبغي  11-2

 اب.صنم القرارعملية فعالة لرورية لادتصادب والمعلوماب، الدي  ي ر
 
ة، ومسةاءلة صةناع ينبغي للدول أن تسعى إلى منم الفساد، د سةيما مة   ةيل زيةاد  الشةفافي 11-2

مجدمعةاب ل المشةار ة المناسةبةومة   ةيل ة القةراراب المةايةد  بةدون مواربة اتخاذالقرار ورمان 
 .الصيد الصغير  الةجامجدمعاب ب ادتصال المناساو الصيد الصغير  الةجا

 
 تملةةكمجدمعةةاب الصةةيد الصةةغير  الةجةةا علةةى أنهةةا ينبغةةي لجميةةم األطةةرا  أن تعدةةر  ب 11-2

إلةى الةصةول علةى المعلومةاب  الةاجةةفهةا . ومة  المهةا بشةتم  ةا  المعار  وتديةها وتسدقبلها



 

واجهةة ومنظمةاتها مة  أجةم مسةاعدتها علةى م مجدمعةاب الصةيد الصةغير  الةجةاالمناسبة م  قبةم 
علةى القضةايا  المعلوماب المطلوبةةتعدمد  ذل والمشا م القا مة وتمتينها م  تةسي  سبم معيشدها. 

الرا نة الدي تواجهها المجدمعاب وتخص الجوانا البيولوجية والقانونية وادقدصةادية وادجدماعيةة 
 والفقافية لمصايد األسماك وسبم العيش.

 
 ةالمسةنولالصةغير  الةجةا  لمصايد األسماك وماب اليزمة ان إتااة المعلرمينبغي للدول  11-9

. وينبغةةي أن بةةي  ودون تنظةةياإدون  يغيةةر القةةانون، بمةةا فةةي ذلةةك بشةةأن الصةةيد والدنميةةة المسةةددامة
 الغةذا يالعيش واألمة    ساوسبم  التوارك وتغير المنا  أ طار ادوكب في جملة أمور،تدصم، 

وينبغي تطوير نظا المعلوماب الدي تفدقر  مم إييء ا دمام  ا  لورم الف اب الضعيفة والمهمشة.
 إلى البياناب. دي تفدقرباب البياناب في الةادب الإلى مدطل

 
والفقافةةة والدقاليةةد والممارسةةاب الخاصةةة  أن المعةةار جميةةم األطةةرا  أن تضةةم  ل ينبغةةي 11-6
، وعنةةد تةظةةى بةةادعدرا  ، بمةةا فةةي ذلةةك الشةةعوح األصةةلية،مجدمعةةاب الصةةيد الصةةغير  الةجةةاب

 بالمعلومةاب المسةددامةالمسةنولة والدنميةة و مةة المةليةة الة عمليابتزود  هاوأنادقدضاء، بالدعا، 
والعةةاميب فةةي قطةةاع  مةة  الصةةيادي  . ود بةةد مةة  ادعدةةرا  بالمعرفةةة المةةةدد  للنسةةاء اليزمةةة

المعرفةةة والدتنولوجيةةاب الخاصةةة بمصةةايد األسةةماك فةةي ةقيةةق دالاألسةماك ودعمهةةا. وينبغةةي للةةدول 
 اك المسددامة وإدارتها وتطوير ا.تقييا تطبيقها على افظ مصايد األسم ها م  أجموتو يقالدقليدية 

 
، مجدمعاب الصيد الصغير  الةجةاإلى تقديا الدعا  المعنيةينبغي للدول واألطرا  األ رت  11-7

فةي معيشةدها، بمةا فةي ذلةك،  الصةيدعلى  ونعدمدالذي  ياألصلية، والنساء، ولى الشعوح إود سيما 
لموارد الما يةة الةيةة بةا المدعلقةةالمعرفةة الدقليديةة والماليةة لدنظةيا  الفنيةاسا ادقدضاء، المساعد  

 .النظا ازيتولوجية الما يةالخاصة بالمعرفة ادرتقاء بو ها،تةسينتبادلها ووالةفاظ عليها و
 
هةةا، بمةةا فةةي ذلةةك بشةةأن وتبادل هاوتةةدفق لمعلومةةاباتةةوافر  تشةةجمجميةةم األطةةرا  أن لينبغةةي  11-7

م   يل إنشاء أو اسدخدام المنابر والشبتاب القا مة المناسةبة علةى  الموارد الما ية العابر  للةدود،
مسةةدوت المجدمةةم المةلةةي والةةوطني وازقليمةةي ودون ازقليمةةي، بمةةا فةةي ذلةةك تةةدفق المعلومةةاب فةةي 

اسةدخدام ، ينبغي والفقافيةومم مراعا  األبعاد ادجدماعية اتجا ي  على المسدويي  األفقي والرأسي. 
 وتنمية قدراتها. مجدمعاب الصيد الصغير  الةجاليتصال ب الوسا ط المناسبةالنه  واألدواب و

 
لبةةوك تةوفر األمةوال ألجةم ا واألطرا  األ رت، قدر المسةدطاع، أن تضةم ينبغي للدول  11-5

ة والدشةةار ية لجمةةم البيانةةاب تشةةجيم العمليةةة الدعاونيةةوينبغةةي الةجةةا، اةةول المصةةايد الصةةغير  
 المدعلقةةأن تسعى إلى إدرا   ةذل المعةار  وينبغي للدول واألطرا  األ رت ةاليم والبةوك. والد

ا تنميةة وينبغي للمنظماب والمنسسةاب البةفيةة دعةبالبةوك في عملياتها الخاصة باتخاذ القراراب. 
. هةةالبةةةوك وادسةةدفاد  مةة  ندا جالمشةةار ة فةةي ا لمجدمعةةاب الصةةيد الصةةغير  الةجةةاالقةةدراب لددةةيا 

ينبغي ادتفةا  علةى األولويةاب البةفيةة مة   ةيل عمليةة تشةاورية مةم الدر يةز علةى دور مصةايد و
القضةاء علةى األم  الغةذا ي والدغذيةة، وادسدخدام المسددام للموارد، وفي الةجا الصغير  األسماك 

إدار  أ طةةار التةةوارك  والدتيكةف مةةم تغيكةةر بةاراب الفقةر والدنميةةة المنصةفة، بمةةا فةةي ذلةك أيضةةا اعد
 المنا .

 
، بمةةا فةةي ذلةةك ظةةرو  العمةةم اةةولأن تشةةجم البةةةوك واألطةةرا  األ ةةرت ينبغةةي للةةدول  11-11

خةاذ القةراراب وعمليةة اتوالصةةة والدعلةيا  الصيادون والعاملون في مجال الصةيد مة  المهةاجري ،
لضةمان  بالمعلومةاب، م  أجةم تزويةد ادسةدراتيجياب الجنسي وما إلى ذلك في سيا  العيقاب بي  

منافم مدساوية للرجال والنساء في مصةايد األسةماك.. وينبغةي أن تشةمم الجهةود الراميةة إلةى تعمةيا 
لسياسةاب والبةرام  ا ااسدخدام الدةليةم الجنسةاني فةي مرالةة تصةميو  الجنسيالمساوا  بي  منظور 



 

. للمسةةاوا  بةةي  الجنسةةي أجةةم تصةةميا تةةد يب مراعيةةة  مةة  والمشةةاريم للمصةةايد الصةةغير  الةجةةا
مةة  أجةةم رصةةد ومعالجةةة عةةدم  للمسةةاوا  بةةي  الجنسةةي وينبغةةي أن تسةةدخدم المنشةةراب المراعيةةة 

 ولفها  يف سا م   ذل الدد يب في الدغيير ادجدماعي. المساوا  بي  الجنسي 
 
فةي الةجةا دور مصةايد األسةماك الصةغير  قةرارا منهةا بةإ ،للدول واألطرا  األ رت ينبغي 11-11

إطةار بةرام  تفقيةف رةم  اسةدهيك األسةماك والمندجةاب السةمتية تشةجيم البةريةة، غذيةة إندا  األ
تيفيةة المدعلقةة ب ر ادنةاول األسةماك ونقةم المعةل يةةوالدغذفوا ةد الالةوعي برفم م  أجم  ي المسدهلت

 السمتية.المندجاب األسماك وجود   تقييا
 

 تنمية القدرات -00
 
مة   مجدمعةاب الصةيد الصةغير  الةجةاأن تعةزز قةدراب  األ ةرتينبغي للةدول واألطةرا   12-1

نطةا  وتنةوع  أجم تمتينها م  المشار ة في عملياب صنم القرار. ولهذا الغر ، ينبغي رمان أن
، و سلسةلة القيمةة يةظةى بدمفيةم مناسةا القطاع الفرعي للمصايد الصغير  الةجا على امدداد  امم

لضةرور  العمةم م   يل إنشاء  يا م مشروعة وديمقراطية وتمفيلية. وينبغي إييء ا دمةام مةةدد 
ينبغةي ا ورروريا  اي  يتون األمر مناسبوم  أجم المشار ة العادلة للمرأ  في مفم  ذل الهيا م. 

تقةةديا، مسةةاااب وآليةةاب منفصةةلة ورةةرورية لدمتةةي  المةةرأ  مةة  أن تةةنظا نفسةةها باسةةدقيلية علةةى 
 مخدلف المسدوياب بشأن القضايا ذاب األ مية الخاصة لها.

 
بناء القدراب، علةى سةبيم المفةال  دماب للدول وأصةاح المصلةة ا  ري  توفير لينبغي   12-2

الدةي فةر  الدسةدفاد  مة  باالصغير  الةجةا  األسماكمصايد ل للسماح، نما يةبرام  ازالم   يل 
 .السو تديةها 

 
ينبغي لجميم األطةرا  أن تةدرك وجةوح ارتتةاز تنميةة القةدراب علةى المعرفةة والمهةاراب  12-2

، فةدلةظ مسةاراب تعلةا مرنةة ومناسةبة لدلبيةة المعرفةالموجود  وأن تتون عملية ذاب اتجا ي  لنقم 
والمهمشةة. وعةيو  علةى  دياجاب األفراد، بما في ذلك  م م  الرجال والنسةاء والف ةاب الضةعيفةاا

مجدمعةةاب الصةةيد لدنميةةة القةةدراب أن تشةةمم بنةةاء المرونةةة والقةةدر  علةةى الدتيةةف لةةدت  جةةاذلةةك، ي
 يدعلق بإدار  أ طار التوارك والدتيف مم تغيكر المنا . في ما الصغير  الةجا

 
ر  امعةالم  أجةم تنميةة على جميم المسدوياب العمم اب والو ادب الةتومية لسلطلينبغي  12-2

ترتيبةةاب ازدار  المشةةدر ة و المسةةددامةالمصةةايد الصةةغير  الةجةةا  تنميةةةوالمهةةاراب اليزمةةة لةةدعا 
الةتومية اليمر زية والمةلية المعنيةة  للهيا مإييء ا دمام  ا  نبغي وي .، عند ادقدضاءالناجةة
بما في ذلك  ،مجدمعاب الصيد الصغير  الةجا جنبا إلى جنا مموالدنمية  ة موبعملياب الة مباشر 

 مجال البةوك.
 

 دعم التنفيذ والرصد والتقييم -02
 
الدوجيهيةةة وفقةةا لمولويةةاب والظةةرو  خطةةوط  ةةذل ال تنفيةةذشةةجم جميةةم األطةةرا  علةةى تُ  12-1

 الوطنية.
 
فعاليةةة المعونةةة وادسةةدخدام المسةةنول   شةةجيمتاأل ةةرت جميةةم األطةةرا  للةةدول وبغةةي ين 12-2

دابعةةة لممةةا المدةةةد ، الويةةدا تشةةجيم الشةةر اء فةةي الدنميةةة والو ةةادب المدخصصةةة للمةةوارد الماليةةة. 
والمنظماب ازقليمية على دعا الجهود الطوعية م  جانا الدول لدنفيذ  ذل الخطوط الدوجيهية، بمةا 

شمم مفم  ةذا الةدعا الدعةاون الفنةي ي ويمت  أن بي  بلدان الجنوح. في مافي ذلك م   يل الدعاون 



 

وتقاسا المعرفة وتبادل الخبراب، والمساعد  في ورم  لمالية وتنمية القدراب المنسسيةوالمساعد  ا
 ا.ونقم الدتنولوجي  الةجا رساب وطنية لمصايد األسماك الصغيسيا
 
معا لخلق وعي بةالخطوط الدوجيهيةة، وأيضةا وجميم األطرا  األ رت العمم ينبغي للدول  12-2

مةة   ةةيل نشةةر إصةةداراب مبسةةطة ومدرجمةةة لصةةالا أول ةةك الةةذي  يعملةةون فةةي المصةةايد الصةةغير  
الةجا. وينبغي للدول وجميم األطةرا  األ ةرت ورةم مجموعةة مةةدد  مة  المةواد المدعلقةة بنةوع 

دور المرأ  فةي المصةايد الصةغير  و الشنون الجنسانيةالجن  لدأمي  النشر الفعال للمعلوماب اول 
 .دةسي  ورم المرأ  وعملها.اتخاذ ا ل ينبغيالةجا وتسليط الضوء على الخطواب الدي 

 
تقيةيا الدقةدم المةةرز الدةي تمتة  منسسةاتها مة   نظا الرصدن تعدر  الدول بأ مية ينبغي أ 12-2
 ةر األ دقييمةابال بغةي إدرا وينتنفيذ األ دا  والدوصياب الوارد  في  ةذل الخطةوط الدوجيهيةة.  في

القضةاء علةى علةى و ازعمال المطرد للةق فةي غةذاء  ةا  فةي سةيا  األمة  الغةذا ي الةوطنيعلى 
تديا اسدفمار ندا   الرصد في صياغة السياساب وتنفيةذ ا. الدي لياب ا أيضا إدرا  ينبغي الفقر.. و
هة  ومنشةراب وبيانةاب تراعةي فةي الرصةد عبةر اسةدخدام ن مراعا  المسةاوا  بةي  الجنسةي وينبغي 

قةا ا علةى المشةار ة لدول وجميةم األطةرا  ورةم منهجيةاب تقيةيا لينبغي . والمساوا  بي  الجنسي 
دار  الةجةةا فةةةي ازالصةةةغير  األسةةماك فهةةةا وتو يةةق المسةةةا مة الةقيقيةةة لمصةةةايد دةسةةي  تسةةما ب

لمةوارد لدةقيةق األمة  الغةذا ي والقضةاء علةى الفقةر بمةا فةي ذلةك الرجةال والنسةاء علةى المسددامة ل
 السواء.

 
شةامم للقطاعةاب دمفيةم تدسةا بالمسدوت الوطني، برام  على ر تشتيم يينبغي للدول أن تيس 12-9
الدوجيهيةة، اسةا ادقدضةاء. خطوط منظماب المجدمم المدني، لإلشرا  على تنفيذ اللتمفيم قوي و
وتطبيةق اسةدراتيجياب ورةم فةي  ي  الدقليةدي دانبغي إشراك الممفلي  الشرعيي  لمجدمعاب الصييو

 الرصد.في عملية لدوجيهية وخطوط الدنفيذ ال
 
ورةم برنةام  عةالمي للمسةاعد ، بخطةط تدعا و والزراعة أن تشجم األغذيةلمنظمة ينبغي  12-6

 . ذل الخطوط الدوجيهيةلدعا تنفيذ  عمم إقليمية
  



 

 )المرفق واو(
 

 
الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد بيانات أعضاء لجنة مصايد األسماك بشأن 

 األسماك الصييرة الحجم في سياق األمن اليذائي والقضاء على الفقر
 

 كندا 
 

 تفسير الموقف المعتمد
 

الدوجيهية الطوعية لخطوط لتنضا  ندا إلى توافق ا راء بشأن إقرار لجنة مصايد األسماك  
. لضمان اسةددامة مصةايد األسةماك الصةغير  الةجةا فةي سةيا  األمة  الغةذا ي والقضةاء علةى الفقةر

 وتشير  ندا إلى أن  ذل الخطوط الدوجيهية طوعية وغير ملزمة قانونيا. 
 

وترغةةا  نةةدا فةةي ازشةةار  إلةةى مةةا يسةةاور ا مةة  قلةةق ايةةال اندقةةاء أصةةةاح المصةةلةة فةةي  
الصغير  الةجا طفي اادب اداديلط، وتةيط علما بأن  ندا تةرت أن إدرا   ةذل مصايد األسماك 

اللغة في الخطةوط الدوجيهيةة الطوعيةة د يةندي سةوت إلةى تسةيي  العمليةة بطريقةة د تجةدي نفعةا. 
وينبغي لهي ةة مدخصصةة مفةم منظمةة األغذيةة والزراعةة )الفةاو( ادعدمةاد بةدد مة  ذلةك علةى قةو  

لمهنية.  ما ترغا  ندا في ازشار  إلى أن  ذا النص بخصو  موروع لةا تسةبق الةج  الفنية وا
مناقشده ولا يهد  إلى ام قضية عالقة قد اقدرح في وق  مدأ ر م  العملية. وفي اي  تنضةا  نةدا 
إلى توافق ا راء، فإن  ذا ادنضمام يمفم تنازد  بيرا مة  جانةا  نةدا ونرغةا فةي أن ين ةذ علمةا 

   بهذا الموقف.
 

وإن  نةةدا تةةدعا صةةيادي األسةةماك الصةةغار والمنةةةدري  مةة  المنةةاطق السةةاالية والشةةاط ية  
وأساليا اياتها الدقليديةة. وقةد بر نةا علةى دعمنةا  ةذا مة   ةيل دعةا السياسةاب والةنه  والبةرام  
المةلية، واليوم م   يل دعمنةا لهةذل الخطةوط الدوجيهيةة الطوعيةة. وفيمةا يدعلةق بإشةار  الخطةوط 

دوجيهية إلى سبم  سا العةيش الدقليديةة والوصةول إلةى منةاطق الصةيد العرفيةة، فةإن تفسةير  نةدا ال
لهةةذل الخطةةوط الدوجيهيةةة سةةيتون مدماشةةيا مةةم القةةانون المةلةةي والةةدولي، علمةةا أن  ةةذل الخطةةوط 

 الدوجيهية د تعت  بالضرور  القانون الدولي العرفي. 
 

مرجةم مفيةد لدعزيةز وتةسةي  او مةة القضةةايا  ويمتة  للخطةوط الدوجيهيةة أن تتةون بمفابةة 
. وإننا نناشد جميم أصةاح المصةلةة ادعدةرا  مصايد األسماك الصغير  الةجاالمدعلقة باسددامة 

بقيمدهةا فةي  ةذا الصةةدد واسةدخدام الدوجيهةاب الةوارد  فةةي  الخطةوط الدوجيهيةة الطوعيةة اسةةدخداما 
 مناسبا. 

 
 لوا جهودا دؤوبة لتي نصم إلى ما وصلنا إليه اليوم.ونة  نعرح ع  تهانينا لتم الذي  بذ 

 
  السيد الر ي ، نطلا إدرا   ذا البيان في تقرير ادجدماع. 



 

  المكسيك
 

 باعدماد ا.  تدعا المتسيك  ذل الخطوط الدوجيهية وتةدفم 
 

أمر د غنى عنه لدةقيق األم  الغةذا ي والدنميةة ازقليميةة، ولةذلك الصغير الةجا إن الصيد  
 ينبغي قياس أ ميده م   يل معايير  مية ونوعية. 

 
وم   ةذا المنطلةق، مة  المهةا أن نةدرك، علةى غةرار مةا تفعلةه الخطةوط الدوجيهيةة، أ ميةة  

 . 6-7إرافة قيمة إلى ازندا  وتيسير الوصول إلى األسوا  اسبما ينص عليه البند 
 

، أنةه ينبغةي اعدمةاد 9وعيو  على ذلك، م  المها ازقرار،  ما  ةو مةا شةار إليةه فةي القسةا  
نطوي في بعةض األايةان علةى آ ةار سةلبية بالنسةبة لمجدمعةاب الصةيد، وذلةك تدابير صون معينة، ت

رةةمانا دسةةددامة المةةوارد. وعلةةى  ةةذا النةةةو، مةة  الضةةروري اعدمةةاد آليةةاب  اصةةة بالدعويضةةاب 
ادقدصادية،  يل المواسا المغلقة أو إد ال تعدييب على معداب الصيد على سةبيم المفةال، تتةون 

ورةةمان مواصةةلة ازقةةرار بهةةا والسةةماح بهةةا بموجةةا البةةرام  الدةةي موجهةةة نةةةو تنميةةة القةةدراب 
اتفةةا  شةةرا ة المةةةيط ورةعدها  ةةذل المنظمةةة ومنظمةةة الدجةةار  العالميةةة وادتفاقةاب الدجاريةةة مفةةم )

 (.اتفا  شرا ة المةيط الهاد  - الهاد  ادسدراتيجية ادقدصادية
 

  .تقرير اللجنةبيان في  ذا النلدم  إدرا  ونة   


