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 الممارسات السليمة في حوكمة المصايد الصغيرة لألسماك

 المشاركة فً الخبرات والدروس المستفادة فً عملٌة الصٌد الرشٌد، من أجل
 التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة

 
 السٌاسات والممارسات القومٌة، والمساهمة فً إعداد إرشادات لدعمعملٌة للتشاور وتنمٌة القدرات، 

 دولٌة اختٌارٌة، من أجل استدامة المصاٌد الصغٌرة
 

 
 المنطق

 
ُمنحتتت المصتتاٌد اات الناتتاي الصتتغٌر، بنتتداي منفصتتعي فتتً جتتدول أعمتتال لجنتتة مصتتاٌد ا ستتما   

ولقتد استتتتمرت . 3002، منتا دورة انعقادهتتا الخامستة والعشترٌن عتتام FAO (COFI)التابعتة لمنممتة التت  
ٌدٌن، فً تحسٌن وإدرا  الوضتع الحتالً، والتحتدٌات والفترم المتاحتة الجهود، بالتعاون مع شركاء عد

وفتً . فً مجتمعات الصٌد على النااي الصغٌر، بالمٌتا  الداخلٌتة والبحرٌتة، ورفتع مستتو  هتاا القاتا 
عالمٌتتاي عتتن تتتالمٌن االستتتدامة للمصتتاٌد اات الناتتاي ، متتمتمراي 1، عقتتد فتتً بتتانكو ، تاٌعنتتد3002عتتام 

بتالن المصتاٌد الصتغٌرة لتم  االدعتاءولقد أٌد المتمتمر . الرشٌد مع التنمٌة االجتماعٌة ضم الصٌد: الصغٌر
فتً التنمٌتتة المستتدامة، وفتً تحقٌتتي ا هتداي التنموٌتتة تحقتي بعتد كافتتة إمكانٌاتهتا بحٌتم تستتاهم جوهرٌتا 

إدارة قامتت ، فقتد 3003واتباعاي لتوصٌات الدورة التامنة والعشرٌن عام (. MDGs)ا لفٌة لألمم المتحدة 
 ، تشتمل ور  عمتل2بمباشترة تنفٌتا عملٌتة تشتاورٌة FAOالمصاٌد وزراعة ا حٌتاء المايٌتة بمنممتة الت  

، لدراستة االحتٌاجتات واالختٌتارات 3000إقلٌمٌة عقدت فً بانكو ، ومابوتو وسان جوزٌه فتً أكتتوبر 
وقتد . ً لتدعم هتاا القاتا المختلفة، من أجتل إعتداد وتٌقتة دولٌتة عتن المصتاٌد الصتغٌرة، وبرنتام  عتالم

استهدفت ها  العملٌة التشاورٌة أٌضتا، تحدٌتد الممارستات الستلٌمة خاصتة فٌمتا ٌتعلتي بالحوكمتة، وإدارة 
تغٌر الموارد عن ارٌي تنفٌا أسالٌب مراعٌة للبٌية بالمصاٌد، وكال  إدارة مخاار الكوارم والتالقلم مع 

 .إعداد الوتٌقة الماكورة المناخ، والتً ٌمكن اعتبارها جمٌعاي مدخعت فً
 
وقد عّبرت نتاي  ها  العملٌة عن دعم قوي لفكرة صٌاغة الوتٌقتة الدولٌتة، وكتال  تقتدٌم برنتام   

، وافقت اللجنتة علتى هتا  المقترحتات، وأوصتت بتالن COFIوخعل الدورة التاسعة والعشرٌن ل  . للمعونة
وتكتون هتا  . ملتة لمدونتة الستلو  للصتٌد الرشتٌدتالخا الوتٌقة الدولٌة شكل اإلرشادات الدولٌة، وتكون مك

اإلرشتتتادات داعمتتتة للمبتتتادرات القارٌتتتة، واإلقلٌمٌتتتة والدولٌتتتة، متتتن أجتتتل تخفٌتتتي حتتتدة الفقتتتر والتنمٌتتتة 
االجتماعٌة واالقتصادٌة العادلة، من أجتل تحستٌن حوكمتة مصتاٌد ا ستما  وتعزٌتز االستتخدام المستتدام 

لوتايي الدولٌة ا ختر  اات ا هتداي المماتلتة، خاصتة تلت  المتعلقتة مكملة لها  الوتٌقة وتعتبر . للموارد

                                                 
1
ضررى من رريا منرإرريا تنررة منةًُيررة 4 ترريييٍ متدررةامية نهً ررنيا من رر ير  - تقريررر منًرر تًر منيررننًل صررٍ منً ررنيا  مل منُ ررن  من رر ير  

 030 - 3003نيرنو  300صٍ منً نيا وزرمصة مألحينء منًنئية رقرى  FAOتقرير منـ  - 3002أكةىبر  01 - 02بنَكىك، تنيالَا، . منريفية

 .ص
2
ية صٍ منً نيا وزرمصة مألحينء منًنئية يرٍ ألرم تيفيرد حرا  يٍ منًىمرد منًننية مإلضنف FAOتقرير منىرإة متدةهالنية نبرَنيج منـ   

رويررن  320حيررنء منًنئيررة رقررى ألصررٍ منً ررنيا وزرمصررة م FAOتقريررر منررـ . 3003أكةررىبر  20-31منفقررر وتيقيررم مأليررٍ من ررممئل، رويررن، 

ومنةًُيرة متلةًنصيرة فرل منبهرامٌ  ضرى من ريا منرإريا4 ص ومنىرإة منةشنورية مإلقهيًية صٍ تيييٍ مدةامية منً نيا من  ير  82، 3000

وقررا كنَررش ورع منيًررم لررسءمل يررٍ يرحهررة ت ررىير (. 3000أكةررىبر )مآلدرريىية بررننًييه منهررندر، وأفريقيررن، وأيريكررن منالتيُيررة ومنكررنريبل 

صنوَرش حكىيرة  نقرنَىٌ مألدرًنك وقرا FAO، ومنًُفرم  ضرًٍ برَرنيج منرـ (SIDA)منبرَنيج منًًىل يٍ منىكننة منسىياية نهةًُية مناونيرة 

 .منُرويج فل تًىيم منىرع منةشنورية مإلقهيًية
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وبناءي على ال ، فإن إدارة مصاٌد ا سما  ومزار  . بحقوي اإلنسان، والتنمٌة المستدامة والصٌد الرشٌد
تبتدأ انن عملٌتة  -بالتضامن متع شتركايها، وأصتحاب الشتالن بالقاتا   - FAOا حٌاء المايٌة بمنممة ال  

خاوا )"ها  اإلرشادات االختٌارٌة، من أجل تالمٌن استدامة مصاٌد ا سما  اات النااي الصغٌر  إعداد
 "(.إرشادٌة

 
 

 المشاورة وإشراك أصحاب الشأن: أهمية العملية
 
استناداي إلى العملٌة التشاورٌة المتاكورة أعتع ، هنتا  حاجتة إلتى تنقتٌي إضتافً لمجتال الخاتوا  

ومتتن المهتتم أن تكتتون هتتا  . متتن أصتتحاب الشتتالن القاتترٌٌن واإلقلٌمٌتتٌناإلرشتتادٌة وعناصتترها، بتتدعم 
اإلرشتتادات وتٌقتتة مصتتدي علٌهتتا، متتن جانتتب الحكومتتات وأصتتحاب الشتتالن انختترٌن، وأن ٌشتتعر صتتغار 

وهتاا . الصٌادٌن، وعمال الصٌد وتجمعاتهم عبتر العتالم، بملكٌتتهم لتلت  الوتٌقتة، وبإمكانٌتة اإلشتارة إلٌهتا
 -مع كافة ا اراي المعنٌة، ومعلومات فنٌة راسخة، ومهتارات تفاوضتٌة جٌتدة  ٌتالب مشاورات مكتفة

وٌعتبتر التترابا الوتٌتي متع أصتحاب الشتالن فتً وقتت . تستمي بتالتوافي الفعتال عنتدما ٌكتون الت  مالوبتا
مبكر، وإشراكهم فً عملٌة إعداد الخاوا اإلرشادٌة، مالباي ضرورٌاي للوصول إلى نتٌجة نهايٌة مقبولة، 

وٌستخدم أسلوب مماتل لعملٌة إعداد إرشادات اختٌارٌة فً مجال الحوكمتة الرشتٌدة لملكٌتة . رم وتنفاتحت
ا راضً، ومصاٌد ا سما  والغابتات، ا متر التاي ستوي ٌتنعكس فتً اإلرشتادات االختٌارٌتة متن أجتل 

 .الصغٌرة لألسما  تالمٌن استدامة المصاٌد
 
وبالتعتان الوتٌتي متع أصتحاب . مفٌدة ولها أترها إالّ فً حالتة تنفٌتاها ولن تصبي ها  اإلرشادات 

وسوي تتمتر المناقشتات التتً . الشالن منا البداٌة، سوي تلتحم كع من عملٌتً إعداد اإلرشادات وتنفٌاها
تجر  أتناء إعداد اإلرشادات فتً االستتراتٌجٌات، وخاتا العمتل كمتا أن االقتنتا  القتوي بهتا متن جانتب 

 .لشالن، سوي ٌضمن أن تصبي الوتٌقة جزءاي متمماي للحوكمة الجارٌة، والعملٌات اإلنمايٌةأصحاب ا
 
وبناءي على ال ، فٌقترح أن ٌالب من عدد كبٌر من أصحاب الشالن، تقدٌم مدخعت لعملٌة إعداد  

 ومتن أجتل. وها  المشاورات ٌمكن أن تتم باتري مختلفتة، وعلتى مستتوٌات متباٌنتة. الخاوا اإلرشادٌة
تسهٌل ها  المشاورات، ٌجر  انن إعداد وتٌقة مناقشة، مبنٌة على النتاي  المتحصتل علٌهتا متن العملٌتة 

وبٌنهتا  FAO التشاورٌة ا خٌرة، باإلضافة إلى ا نشاة والمناقشات ا خر  التً جرت عبر منممتة الت 
 .وبٌن شركايها

 
غتاايً والمعٌشتة المستتدامة، ٌقتترح ونمراي لألهمٌة الخاصة للمصاٌد الصغٌرة متن أجتل ا متن ال 

. تشجٌع العملٌات التشاورٌة  صحاب الشالن على المستو  الوانً، فً سٌاي إعداد الخاوا اإلرشتادٌة
والهدي هو تحدٌد ا ولوٌات الوانٌة، من أجل تقوٌة حوكمة المصتاٌد الصتغٌرة، بحٌتم ٌصتب الت  فتً 

ً تحسٌن وضع ها  المصاٌد، بالنسبة لألمتن الغتاايً عملٌة إعداد الخاوا اإلرشادٌة العالمٌة، وتساهم ف
 .الوانً، واستراتٌجٌات وسٌاسات تخفٌي حدة الفقر
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 األنشطة والعائدات المتوقعة

 
ٌقترح تنمٌم عدٌتد متن ور  العمتل اات الٌتوم الواحتد، علتى المستتو  الشتبه قاتري والمحلتً،  

وقتتد أعتتّدت منممتتة . قارٌتتة متتدتها ٌومتتانحٌنيتتا جمعهتتا فتتً ورشتتة عمتتل لتحدٌتتد ا ولوٌتتات التتتً ٌمكتتن 
متن أجتل " نحو إرشادات اختٌارٌة لتالمٌن استتدامة المصتاٌد اات الناتاي الصتغٌر"وتٌقة تسمى  FAO ال 

لوٌتتات،  وكتتال  فتتإن عملٌتتة تقٌتتٌم االحتٌاجتتات القومٌتتة، ووضتتع ا. االجتماعتتات االستشتتارٌةتستتهٌل هتتا  
متتل تتدرٌب القٌتادات )، وتعزٌز أنشتاة التتروة البشترٌة سوي تدعم تنمٌة القدرات من خعل بناء الوعً

وستوي ٌستاهم الت  فتً الجهتود القومٌتة . ، قبتل ور  العمتل وبعتدها(وتنمٌم مجتمعات مصاٌد ا سما 
لتعزٌز قدرات صغار الصٌادٌن، ومزارعً ا سما  وعمال ا سما ، باإلضافة إلى الممسسات القومٌتة 

انٌتتة التعتترض للضتترر، وتحستتٌن ستتبل المعٌشتتة متتن أجتتل مصتتاٌد لمصتتاٌد ا ستتما ، والتت  لتقلٌتتل إمك
 .مستدامة

 
وتعتبر النتاي  المتوقعة من العملٌة االستشارٌة، وزٌادة الوعً وعملٌات تنمٌتة القتدرات، سٌاستة  

وانٌتتة متفتتي علٌهتتا، دعمتتا للمصتتاٌد الصتتغٌرة المستتتدامة، وإجماعتتا علتتى الخاتتوات العزمتتة، لتمكتتٌن 
ن االشتتترا  فتتً وضتتع السٌاستتات والحوكمتتة الرشتتٌدة، علتتى المستتتوٌات المحلٌتتة المجتمعتتات الستتمكٌة متت

ععوة على ال ، فمن المتوقع أن تغاي نتاي  العملٌة التشاورٌة القومٌة، عملٌة إعداد الخاتوا . والقومٌة
 .FAOاإلرشادٌة التً تنسقها منممة ال  

 


