
البوابة العا�ية لتنمية القدرات

تعميم الجهود �كافحة
الصيد غ� القانو� دون إب�غ ودون تنظيم   



الغرض

 تتطلــب الطبيعــة ا�عقــدة للصيــد غــ� القانــو� دون إبــ�غ ودون تنظيــم (الصيــد غــ� القانــو�) إجــراءات متضافــرة عــ� ا�ســتوى الوطنــي وا�قليمــي
والعا�ي

ــم ــي يت ــة القــدرات الت ــوع وطبيعــة أنشــطة تنمي ــذة والجهــات ا�انحــة مــن الحصــول عــ� معلومــات حــول ن ــن ا�ؤسســات ا�نّف ــاً، قــد £ تتمّك  أحيان
تنفيذها © بلد أو منطقة من قبل كيانات أخرى

و®كن لهذه ا�شاريع

 نرحــب بــإدراج ا�شــاريع التــي تهــدف إ° مســاعدة دولــة أو كيــان لتحســ¯ القــدرة عــ� مكافحــة الصيــد غــ� القانــو� دون إبــ�غ
ودون تنظيم © البوابة

أن تكون محلية، أو وطنية أو إقليمية أو عا�ية بطبيعتها  

أن تُعالج مجا£ً موضوعياً واحداً أو أزيَد   

أن تُنّفذ من قبل أي كيان خاص أو عام بأي شكل من اºشكال   

النطاق

Global Capacity 
Development Portal

 والبوابــة العا�يــة لتنميــة القــدرات هــي مبــادرة تهــدف إ° تقديــم صــورة شــاملة، عــÂ ا�نÁنــت، حــول ا�شــاريع التــي
تساعد الدّول وا�ناطق © تحس¯ قدرتها ع� مكافحة الصيد غ� القانو� دون إب�غ ودون تنظيم

 وبإتاحــة ا�علومــات عــن ا�شــاريع ا�خطّــط لهــا، أو عــن تلــك التــي هــي قيــد التنفيــذ، أو تلــك التــي تــّم تنفيذهــا، وعــن
 موقعهــا، واºمــوال ا�خصصــة لهــا، وا�جــا£ت ا�واضيعيــة التــي تشــملها، تهــدف هــذه اºداة إ° تيســ� وصــول ا�ــوارد إ°
 اºماكــن التــي هــي © أمــّس الحاجــة إليهــا. كــÉ ستســاعد © تخطيــط ا�شــاريع ا�ســتقبلية وÈويلهــا، و© تبســيط وتنســيق
 الجهــود العا�يــة، وإبــراز ا�بــادرات ا�ســتقبلية والحاليــة والســابقة. وتعــزز البوابــة أيًضــا اســتخدام ا�ــواد ا�رجعيــة التــي تــم

وضُعها © إطار ا�شاريع ا�ذكورة فيها

 تتضمــن ا�شــاريع أيًضــا تفاصيــل جهــات اتصــال اختياريــة، تعمــل عــ� ا�ســاعدة © التنســيق بــ¯ ُمختَلـَـف الكيانــات التــي
ترغب © التعاون أو �جرّد السعي للحصول ع� معلومات إضافية



كيفية استخدام البّوابة

ا�علومات التي يتّم تحميلها ع� البوابة متاحة للجمهور، دون تسجيل أو اشÁاك. و®كن زيارة ا�وقع

https://www.fao.org/iuu-Îshing/capacity-development/ar/

 تعــرض البوابــة ا�شــاريع التــي تفــي بهــذه ا�عايــ�. و®كــن أيًضــا تنزيــل ا�علومــات الناتجــة ،(Îlters of interest) بالنقــر عــ� أداة تصفيــة ا£هتــÉم

عن هذه العملية
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https://www.fao.org/iuu-fishing/capacity-development/ar/


كيفية تحميل ا�شاريع
 لتقاُســم ا�علومــات حــول مــÏوع يفــي با�عايــ� ا�ذكــورة © قســم النطــاق، تعــّد الخطــوات التــي يجــب اتباعهــا

بسيطة وسهلة

 تقــوم بتحميــل ا�علومــات عــن ا�ــÏوع ا�ؤسســُة الرائــدة ا�ســؤولة عــن تنفيــذه، والتــي ســتتحّمل مســؤولية التحقــق مــن ســ�متها وصحتهــا،

 و®كنهــا تحديثهــا عــ� النحــو ا�طلــوب. إذ مــن شــأن وجــود كيــان رئيــÓ واحــد مســؤول عــÉّ يتــم تحميلــه، يقلـّـص مــن إمكانيــة ا£زدواجيــة

مع ضÉن ا�وثوقية وا�لكية

و®كن للمؤسسة ا�نفذة الرئيسية أن ترشح ا�ؤسسات اºخرى ا�تعاونة © مÏوعها وكذلك الجهات ا�انحة للمÏوع

من يقوم بتحميل معلومات ا�Ïوع؟

يسّجل قائد ا�Ïوع © ا�ؤسسة ا�نفذة الرئيسية حسابًا؛

 يتــم التحّقــق مــن صحــة معلومــات الحســاب مــن قبــل منظمــة اºغذيــة والزراعــة، ويُنشــأ

الحساب؛

للمــÏوع الرئيســية  ا�نفــذة  للمؤسســة  ملــكاً  تحميلهــا  تــّم  التــي  ا�علومــات   تظــّل 

 ومسؤوليتها؛

ــ�ل ــن خ ــوب، م ــو ا�طل ــ� النح ــم ع ــم الدع ــتعداد لتقدي ــ� اس ــة ع ــة والزراع ــة اºغذي  منظم

مكتب ا�ساعدة التابع لها

ــاريع ــ� ا�ش ــة ع ــاريع.  ا�صادق ــول ا�ش ــات ح ــل ا�علوم ــدء © تحمي ــÏوع الب ــد ا� ــن لقائ  ®ك

ــة مــع ــذ الصكــوك الدولي ــا بتنفي ــد مــن صلته ــة والزراعــة، للتأكّ ــل منظمــة اºغذي  ا�قّدمــة مــن قب

ــن أن ــد م ــم، والتأك ــ�غ ودون تنظي ــو� دون إب ــ� القان ــد غ ــة الصي ــاص �كافح ــÉم خ ــ�ء اهت  إي

ا�Ïوع نفسه Û يُقّدم من قبل؛

 ®كــن تحميــل ا�علومــات التكميليــة، مثــل تفاصيــل ا£تصــال بقائــد ا�ــÏوع وروابــط إ° ا�ــوارد

ذات الصلة، © ا�رحلة اºولية أو ال�ّحقة؛
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 يســتلزم بنــاء قــدرة الدولــة، عــ� مكافحــة الصيــد غــ� القانــو� دون إبــ�غ ودون تنظيــم، أنشــطة قــد تتنــّوع © طبيعتهــا. وÈّكــن البوابــة العا�يــة لتنميــة

 القــدرات بتنظيــم ا�شــاريع حســب العديــد مــن ا�واضيــع Üــا © ذلــك مجــا£ت العمــل ا�حــددة. فا�جــا£ت ا�واضيعيــة واســعة وقــد تتداخــل © كثــ� مــن

 اºحيــان. وقــد يشــمل كل مــÏوع العديــد مــن هــذه ا�جــا£ت. ومــن شــأن تصنيــف الÂامــج حســب مجــا£ت مواضيعــة مســاعدة ا�ســتخدم¯ © إيجــاد

مشاريع أكÝ انسجاًما مع مجا£ت اهتÉمهم. وهذه هي ا�جا£ت ا�واضيعية ا�درَجة حاليًا © التطبيق

ا�جا£ت ا�واضيعية/ بناء القدرات
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تقييم ا£حتياجات 

وضع السياسات وتنفيذها  

تعزيز ا�طار التÏيعي  

إدارة ا�صايد 

الرصد وا�راقبة وا�Þاف  

ا�نفاذ 

التداب� ا�تعلقة بالسوق  

التنسيق و/أو التعاون

التمويل

مسائل أخرى 
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تطوير السياسات وتنفيذها
 قــد تحتــاج السياســات إ° ا�راجعــة عــ� ا�ســتوى الوطنــي أو ا�قليمــي، Üــا © ذلــك الجوانــب الداعمــة لتنفيذهــا، مثــل خطــط العمــل

الوطنية أو ا�قليمية

 تعزيز ا�طار التÏيعي
 قــد تتلّقــى الدولــة دعــÉً �راجعــة إطارهــا التÏيعــي وتعديلــه، لــß يعكــس مســؤولياتها بشــكل مناســب كدولــة علــم و/أو مينــاء و/أو دولــة

ساحلية و/أو سوق Üوجب الصكوك الدولية ذات الصلة

إدارة ا�صايد
 قــد يكــون هــذا ا�جــال واســَع النطــاق وعــادة مــا يتضمــن أنشــطة تســتهدف دعــَم إحــدى الــدّول لتحســ¯ إدارتهــا �صايــد اºســÉك، بوســائل

منها تداب� صيانة وإدارة محددة �نع الصيد غ� القانو� دون إب�غ ودون تنظيم أو ردعه أو القضاء عليه

 الرصد وا�راقبة وا�Þاف
 ®كــن مســاعدة الدولــة عــ� تحســ¯ قدرتهــا عــ� الرصــد وا�راقبــة وا�Þاف. وقــد يكــون هــذا النــوع مــن ا�ســاعدة مرتبطـًـا باســتخدام أفضــل

 للتكنولوجيــا، أو أنظمــة ا�علومــات، أو تدريــب ا�وظفــ¯، أو تطويــر، أو تنفيــذ الÂامــج، أو ا�خططــات، أو إجــراءات التشــغيل القياســية مــن

ب¯ أمور أخرى

تقييم ا£حتياجات
 عــادة مــا يتــّم إجــراء Èريــن © بدايــة ا�ــÏوع لتحديــد ا�جــا£ت التــي تحتــاج الدولــة معالجتهــا، لتعزيــز قدرتهــا عــ� مكافحــة الصيــد غــ�

 القانــو� دون إبــ�غ ودون تنظيــم. وباتّبــاع نهــج تشــارâ يشــمل مختلــف أصحــاب ا�صلحــة عــ� ا�ســتوى الوطنــي، يتضّمــن هــذا التمريــن

 .جميع الجوانب Üا © ذلك ا�طار القانو� والسياã وا�ؤسÓ، فض�ً عن الجوانب التقنية، والعمليات وا�جراءات

. 

. 

. 

. 



يوفّر استخدام هذه البّوابة اºمور التالية

الفوائد

ا�نفاذ
 ®كــن مســاعدة الدولــة عــ� تحســ¯ قدرتهــا عــ� ا�نفــاذ �كافحــة الصيــد غــ� القانــو� دون إبــ�غ ودون تنظيــم. وقــد تشــمل هــذه اºنشــطة

تحس¯ القدرة ع� جمع اºدلّة، والتحقيق، وعرض القضايا © ا�حكمة، وتدريب مسؤوä ا�نفاذ والسلطة القضائية

التداب� ا�تعلقة بالسوق
 و®كــن أيًضــا تقديــم ا�ســاعدة لتحســ¯ قــدرة الدولــة عــ� التدابــ� ا�تعلقــة بالســوق لجعــل وصــول اºســÉك التــي يتــم الحصــول عليهــا

بالصيد غ� القانو� دون إب�غ ودون تنظيم إ° السوق، ع� سبيل ا�ثال من خ�ل تنفيذ خطط توثيق ا�صيد وغ�ها

التنسيق أو التعاون
 ®كــن مســاعدة الــدول © معالجــة التنســيق عــ� ا�ســتوى الوطنــي، مثــل تطويــر أو تعزيــز آليــة التنســيق بــ¯ الــوكا£ت، أو التعــاون عــ�

ا�ستوى ا�قليمي أو الدوä �كافحة الصيد غ� القانو� دون إب�غ ودون تنظيم

التمويل
 يقــع الدعــم ا�ــاä ا�بــاÞ أو توفــ� النظــم أو ا�عــدات لدعــم جهــود الدولــة �كافحــة الصيــد غــ� القانــو� دون إبــ�غ ودون تنظيــم ضمــن

هذا ا�جال ا�واضيعي

رسم ُخطط واضحة �ا يتّم عمله وأين ومن يقوم بذلك ومتى  

فرصة للتواصل والتعاون من خ�ل الوصول إ° جهات اتصال معيّنة © ا�Ïوع

إمكانية الحصول إ° ا�وارد ا�رتبطة بتنمية القدرات

Éإبراز ا�ؤسسة ا�نفذة أو الجهة ا�انحة وعمله

 فرصة لتبسيط وتنسيق الجهود وتجنب ا£زدواجية عند وضع ا�شاريع © مجا£ت عمل أو مناطق جغرافية محددة
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 تعــدæ البوابــة العا�يــة لتنميــة القــدرات أداًة إلكÁونيــة متاحــة للجمهــور، تجمــع ا�علومــات حــول مشــاريع تنميــة

القدرات حول العاÛ بهدف دعم الدول © مكافحة الصيد غ� ا�Ïوع دون إب�غ ودون تنظيم

 تهــدف البوابــة إ° تســهيل تبــادل ا�عرفــة وا�علومــات، وتعزيــز التــآزر والتكامــل والتبــادل بــ¯ الÂامــج

وا�شاريع وا�ؤسسات ذات الصلة، مع تجنب التداخل وازدواجية التدخ�ت

نÏه

فريق العمليات العا�ية وا�قليمية �صايد اºسÉك

ُشعبة مصايد اºسÉك وتربية اºحياء ا�ائية

منظمة اºغذية والزراعة لèمم ا�تحدة

Viale delle Terme di Caracalla

00153 Rome, Italy

(إيطاليا)

تم Èويل البوابة العا�ية لتنمية القدرات من قبل

 

éوروºوع من قبل ا£تحاد اÏويل هذا ا�È تّم
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