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مصايد األمساك الصغرية النطاق واحلرفية: التقّدم احملرز يف تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية 
  لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثني

 2018للجنة مصايد األمساك يف عام 
 

 موجز

ملصااااااايك الصاري الصاااااا     دعًما  COFI/2020/6يتعلق ابلوثيقة يف ماتوفر وثيقة املعلومات هذه معلومات إضااااااافية 
النطاق واحلرفية. وتقكم الوثيقة تفاصااايض إضاااافية عن وإجناااطة وإما ات منظمة الرذية والحلكاعةت واحلكومات وا  ات 
الفاعلة يف مصااااايك الصاري الصاااا    النطاق والجناااارناي يف خلااااياق تنفيذ الطوع التومي ية الطوعية ل ااااما  اخلااااتكامة 

طاق يف خلياق المن ال ذائي والق اي على الفقر منذ اإعقاد الكوك  الثالثة والثالثني للجنة مصايك الصاري الص    الن
الطوع التومي ية الطوعية ل ااما  اخلااتكامة مصااايك  كو ا ل. وينب ي التسااليأب هإن إظرً 2018مصااايك الصاري يف عام 

بح من الصااعع على  و متحلايك كصااك الصاري الصاا    النطاق ىظى ابلقبوم من ماإع عكد ونم من الجناارنايت وصاا
 مجيع التطوكات.

ا االإتباه إض ضااروك   ااروع املحليك من  الوثيقةوتلفت هذه  يف عمليات تجناااكنية العتماد الطوع التومي ية  البلكا وي ااً
ق ضااااااما  اخلااااااتكامة مصااااااايك الصاري الصاااااا    النطاقت وايقراك  قيمت ا ن دا  لت قيإض الطوعية والتوصاااااايات الرامية 

لساااانة الت  اااا  لالع اااااي يف منظمة الرذية والحلكاعة على املجناااااكنة يف  البلكا وهكاف التنمية املسااااتكامة. وت جنااااجع 
 . 2022الكولية ملصايك الصاري وتر ية الحياي املائية احلرفية يف عام 

صاااايض عن التقكم ايفر  يف ىسااااني توافر املعلومات والبياات عن مصااااايك الصاري الصاااا    النطاق اويرد محليك من التف
طاق يف ىقيق مساااااصة مصااااايك الصاري الصاااا    النتسااااليض ال ااااوي على الصاااايك الفي  "  عنوا من خالم الككاخلااااة 

 .COFI/2020/Inf.12.1 يف الوثيقة "التنمية املستكامة
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 مقدمة -أوًل 

ومنذ  2014وقّرت  نة مصاااااااااااااايك الصاري الطوع التومي ية الطوعية يف دوكثا احلادية والثالثني املنعقك  يف عام  -1
من خالم  رامج املنظمة الجناااااااامض لل ويج   جناااااااكض وخلااااااااخلاااااااي اذلك احلني قكمت منظمة الرذية والحلكاعة الكعأب لتنفيذه

ن الع ااااي واملنظمات والجنااارناي الذين يجنااا و  إض الطوع التومي ية ني العكد املتحلايك مويبّ ية وتطبيق ا. للخطوع التومي 
الطوعية يف خلاااياخلااااثأب واخلااا اتيجياثأب وإمراياثأب دكمة من تعميأب ايطاك املتفق علين ملعا ة إداك  مصاااايك الصاري الصااا    

 تكعم ا منظمة الرذية والحلكاعة. ت وهو ما متثلن الطوع التومي ية وما يتجاو   كث  املبادكات اليتطويرهاالنطاق وت

إ  الإجناااااااااطة وايما ات اليت تلقي هذه الوثيقة ال اااااااااوي علي ا منّظمة وفًقا للمكوات الك عة امل ا طة ضااااااااامن و  -2
  منتجات املعرفة والتواصااض  التوعية( 1)النطاق  المامج الجنااامض ملنظمة الرذية والحلكاعة  جناا   مصااايك الصاري الصاا    

متكني وص اب املصل ة  تنمية و  (3)ال ا ض  ني العلوم والسياخلات  تبادم املعرفة ودعأب إصالح السياخلات   تعحليحلو  (2)
وتجناامض هذه املبادكات تلك اليت يكعم ا  داك  المامج والتعاو  والرصااك.دعأب التنفيذ  إو  (4)  القككات وتعحليحل املؤخلااسااات

 عن ومثلة    مصايك الصاري الص    النطاق  جنكض مبا ر ور  مبا ر ف اًل المامج الجنامض ملنظمة الرذية والحلكاعة  جن
مصايك الصاري الص     عن وإجنطة يقودها الجنرنايت توضح االهتمام املتحلايك ابلطوع التومي ية الطوعية ل ما  اخلتكامة

إلي ا نتكملة  النظرال تّكعي هذه الوثيقة وهنا تت ااامن الئ ة تفصااايلية ابيما اتت إّا توفّر ومثلًة كئيساااية وينب ي النطاق. و 
خيص تنفيذ الطوع  يف ما جناااااااا   التقكم الذ  وحر تن منظمة الرذية والحلكاعة والجناااااااارناي  COFI/2018/Inf.17للوثيقة 

لجنة مصااايك الصاري يف  لنياري الصاا    النطاق منذ الكوك  الثاإية والثالثالتومي ية الطوعية ل ااما  اخلااتكامة مصااايك الص
 . 2018منذ عام  واد ذات الصلةاملو  ف رس ابملرامع يت من املطبوعات 1وي أب املرفق  .2016عام 

 

 : التوعية1املكون  -ااثنيً 

للمامج الجناامض ملنظمة الرذية والحلكاعة  جنا   مصاايك الصاري الصا    النطاق ا  ود املبذولة  1يجنامض املكو   -3
والطوع التومي ية الطوعية ل اااااما  اخلاااااتكامة مصاااااايك الصاري الصااااا    ة مصاااااايك الصاري الصااااا    النطاق للتوعية هصي

تعرض وتناقش الطوع التومي ية الطوعية حيث ي ا النطاق وتنفيذها. وتجنااااااااااامض هذه ا  ود تنظيأب فعاليات واملجنااااااااااااكنة ف
النتيجة تجنمض ل ما  اخلتكامة مصايك الصاري الص    النطاق ونذلك وضع تومي ات ومنتجات االتصاالت الخرى. و 

الطوع التومي ية  لىالجنااااااااااارناي يف مصاااااااااااايك الصاري والقطاعات الخرى ع فئاتاملتوقعة هلذه الإجناااااااااااطة إطالع  تل  
 ل ما  اخلتكامة مصايك الصاري الص    النطاق وتس يض اعتمادها يف االخل اتيجيات واملبادكات والسياخلات.الطوعية 

يتعلق ابلتوعية ابلطوع التومي ية الطوعية ل ااااااااااااااما  اخلااااااااااااااتكامة  يف ماايما ات اليت ىققت على مثلة الومن  -4
الصاري  مصااااااايكوالحكاث املواضاااااايعية الرئيساااااايةت داخض مصااااااايك الصاري الصاااااا    النطاق وتعحليحل اعتمادها يف العمليات 

 وخاكم ات على الصعيك العاملي ما يلي 
 
راعية الونالة الووهكاف التنمية املستكامة  إ  منظمة الرذية والحلكاعة  وصف ا  2030خطة التنمية املستكامة لعام  •

يف ماااااااكى تطبيق إطااااااااك  البلاااااااكا الاااااااذ  ىر ه  )التقاااااااكملهاااااااكاف التنمياااااااة املسااااااااااااااتاااااااكاماااااااة  1-ب-14للمؤ اااااااااااااار 
قاإوين/تنظيمي/خلاااياخلااااي/مؤخلاااساااي والذ  يع ف ألقوق مصاااايك الصاري الصااا    يف الوصاااوم إض املواكد الب رية و مي 

ب من وهكاف التنمية املسااااااااااااتكامةت واي ال  عن التقكم -14يف العمض على ىقيق املقصااااااااااااك  البلكا هذه احلقوق( تكعأب 
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وهذا املؤ اار هو مؤ اار مرّنع يسااتنك على ثالثة وخلاائلة ابالخلااتبيا  الاس وكوإة الساالوري  جناا   ايفر  على هذا الصااعيك. 
جنااااااااكنية يف ضاااااااما  عمليات اي ال  الت البلكا الصااااااايك الر ااااااايك ملنظمة الرذية والحلكاعة. نما و  املنظمة تجناااااااجع وتكعأب 

 .2019ايفيض اهلادئ يف عام  اصة إبقليأبخب -14ع قكت حلقة عمض إقليمية حوم اهلكف قك و واجملكية يف هذا السياق. 

الكوك  الرا عة عجنااار  ملؤمتر الطراف يف اتفاقية التنوع  ختلضالتنوع البيولومي  خالم يوم ايفيطات املساااتكامة الذ   •
ت مرى عرض الطوع التومي ية الطوعية يف مج وكية مصااااااار العر ية 2018البيولومي اليت ع قكت يف إوفمم/تجنااااااارين الثاين 

 اااااما  اخلاااااتكامة مصاااااايك الصاري الصااااا    النطاق من قبض ا  ات الفاعلة يف مصاااااايك الصاري الصااااا    النطاق خالم ل
ملعا ة الق اااا ا نساااإية قية التنوع البيولومي  نجناار دليض آكاي  ااعوب ايفيض. وإضااافة إض ذلكت قامت اتفا  جناا   لسااةا 

لذ  يجن  إض الطوع التومي ية الطوعية ل ما  اخلتكامة مصايك الصاري وايمرايات يف جمام وهكاف التنوع البيولومي ا
وماإة اتفااقياة التنوع البيولومي واملكتاع و وعالو  على ذلكت قامت نض من منظماة الرذية والحلكاعة  النطااق.الصاااااااااااااا    

إداك  النظام اييكولومي يف االىاد الكويل الوكويب لصاااو  املواكد وتنميت ات وفريق الماي املعص وصاااايك الصاري التا ع هليئة 
ج لت كيك تكا   الصااااااااااو  الفعالة الخرى ايفتملة القائمة على املناطق يف  عقكحلفظ الطبيعة   امتماع الخلااااااااااتكجناااااااااااف هن 

. نما اخلتكجن  ت ومراقبة هذه التكا   وتقييم ا وكفع تقاكير عن امن وهكاف آيتجني 11ا لل كف القطاعات الحلكاعية دعمً 
يتعلق وقّرك اعتمكتن اتفاقية التنوع البيولومي يف التومي ات العامة  جناااااااا   تكا   الصااااااااو   يف مااملناخلاااااااابة االمتماع الن  ج 

 (.14/8الفعالة الخرى ايفتملة القائمة على املناطق يف القطاعات الحلكاعية )املقّرك 

كوليااااااااااااااااااااااااااااااة الرا عة  جن   آاثك ت   املناخ يف ايفيطات يف ت   املناخ واحلك من خطر الكواكث  مشلت النااااااااااااااااااااااااااااااكو  ال •
وا اااااااااااااانطن العاااصاااااااااااااامااةت الوالات املت ااك   يف 2018يوإيو/ححليرا   8إض  4ك  من خالم الف   املمتاا ت ع قااكيتالعااا ت ال

الخلااااااااتجا ة لت   من ومض االمريكية ملسااااااااة لعرض تكا   وفرس التكي  احلالية )املماكخلااااااااات ا يك  والدوات والن  ج( 
حلت على مصايك الصاري الص    النطاق وكنّ املناخ واحلك من خطر الكواكث يف جمام مصايك الصاري وتر ية الحياي املائية. 

وو اااااكت إض الفصااااض التاخلااااع  جناااا   احلك من خطر الكواكث وت   املناخ يف الطوع التومي ية الطوعية ل ااااما  اخلااااتكامة 
فريقا  عامال  ناإت الطوع التومي ية وثيقة الصلة هبمات وا يف ذلك ويً ا نا  هناري و لنطاق. مصايك الصاري الص    ا

 يف ما طروحةوالت كات امل املواتية ما يتعلق وجتمعات الصاااايك الصاااا    النطاقت والصاااالة  ني الفقر وت   املناخت والظروف
 يتعلق ابلتكي  مع ت   املناخ يف مصايك الصاري.

ال ذائي والت ذية  خالم الكوك  الامسة والك عني للجنة المن ال ذائي العامليت خللض حكث ماإيب  جن   المن  •
خلااااااااابع إعمام احلق يف ال ذاي من ايفيطات واملياه الكاخلية ال اااااااااوي على دوك مصاااااااااايك الصاري يف ىقيق المن ال ذائي و 

 يف املائة 50ونثر من  وفًقا للتقكيرات يك الصاري الص    النطاقمصايض املثامت متثض . فعلى خلباحلامة إض محليك من التقييأب
ياويف  ًّواالقض  البلكا من املتناوم من الموتينات احليواإية يف العكيك من  لكن هناري حامة إض محليك من   فريقيا وآخلاااااااااااااا

امل ذية. وا كير ابلذنر و  مثة لى الرذية الب رية والصاري عصااوم ال ااخاس حالبياات لصاايارة خلااياخلااات تكفض وتحليك 
للجنة اري الصاااا    النطاق ومنتجات وخرى صااااالت وثيقة  ني الطوع التومي ية الطوعية ل ااااما  اخلااااتكامة مصااااايك الص

إجنااااارات إعالمية لعرض نيفية إخلااااا ام الطوع التومي ية  قك مرى إعكادالعاملي ومنظمة الرذية والحلكاعة. و  ئيالمن ال ذا
اخلتكامة مصايك الصاري الص    النطاق والطوع التومي ية الطوعية يف دعأب إعمام احلق يف رذاي ناف الطوعية ل ما  

(ت وتعمض الطوع التومي ّية الطوعّية  جنااااااا   احلونمة املساااااااؤولة حليا   الكاضاااااااي 2005 )طصيف خلاااااااياق المن ال ذائي الو 
ادئ  نة المن ال ذائي العاملي الاصاااااااة ابالخلاااااااتثماكات ومصاااااااايك الصاري وال اابت يف خلاااااااياق المن ال ذائي الوطص ومب
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املساااااؤولة يف الحلكاعة وإظأب الرذية وإطاك العمض  جنااااا   المن ال ذائي والت ذية يف اض ال مات املمتك  على تعحليحل  ع ااااا ا 
 البعض.

خلالخلض القيمة ومرحلة ما  عك الصيك والتجاك   مرى تقكمي الطوع التومي ية الطوعية ل ما  اخلتكامة مصايك  •
 2018الصاري الصاا    النطاق على وهنا ودا  وخلاااخلااية خالم املنتكى العام ملنظمة التجاك  العاملية يف ونتو ر/تجناارين الوم 

وا  صااااكوري منظمة الرذية والحلكاعة اليت تكعأب اخلااااتكامة املنتجات منظمة الرذية والحلكاعة ملسااااة عمض  عن عقكتحيث 
السااااامكية املتكاولة ومصاااااايك الصاري. واإصاااااع ترنيحل ا لساااااة حوم الكيفية اليت ميكن هبا للصاااااكوري واملبادكات الكولية و  

طوع التومي ية ا التساااا أب يف التجاك  املسااااتكامة يف الصاري ومنتجات مصااااايك الصاري. وإضااااافة إض ذلكت حظيت وي ااااً 
الطوعية ل اااااما  اخلاااااتكامة مصاااااايك الصاري الصااااا    النطاق ابالهتمام خالم الكوك  الساااااا عة عجنااااار  للجنة الفرعية املعنية 
 تجاك  الصاري التا عة للجنة مصااااااااايك الصاري ملنظمة الرذية والحلكاعة حيث نا  البنك املتعلق  سااااااااالخلااااااااض القيمة ومرحلة 

وخالم االمتماعت طلبت ا  ذاتن لوم مر . ا قائمً طاق  نكً وصااايك الصاري الصاا    الن عك الصاايك والتجاك  ذات الصاالة  ام
ا مع تنفيذ متا اااااايً الولوية اليت يتعني القيام هبا منظمة الرذية والحلكاعة تومي ات من اللجنة الفرعية  جناااااا   الإجنااااااطة ذات 

 النطاق.تكامة مصايك الصاري الص    الطوع التومي ية الطوعية ل ما  اخل

/ويلوم مخالم امتمااع أب يف  نماا يف خلاااااااااااااابتم  لاًكا 17  اقش  رملااإيو  من والعماض الالئق احلمااياة االمتمااعياة •
ب ر الكاكييب اليف إطاك املنتكى الامس للمملاإيني  جنااااا   مصاااااايك الصاري وتر ية الحياي املائية يف ومريكا الالتينية و  2018
ما مصايك الصاري وتر ية الحياي املائيةت ألسع  يف جمايلوضع احلماية االمتماعية والسالمة والص ة امل نيتني إض  احلامة

وقامت منظمة الرذية . ت على مكوم وعمام الساااااياخلااااااتصااااا    النطاقالطوع التومي ية ملصاااااايك الصاري الدعت إلين 
يكاا الالتينياة والب ر ا  ومريكاا الالتينياة وا ب اة المملاإياة ملكااف اة ا وع يف ومر والحلكاعة  تنظيأب املنتاكى ابلتنساااااااااااااايق مع  رملا

اوا معية الوطنية لبنما الكاكييب  خالم املنتكى الساااااااادس للمملاإيني  جنااااااا   مصاااااااايك الصاري وتر ية الحياي املائية يف  وي اااااااً
يااة  رم اتفاااق لتعحليحل احلمااات وو  2019وفمم/تجناااااااااااااارين الثاااين يف إ نولومبياااب ر الكاااكييبت الااذ  ع قااك يف  الومريكااا الالتينيااة و 

 17الفقر   ويً اإظر والع اي ) البلكا يف الطر القاإوإية الوطنية للعمض ومصايك الصاري يف االمتماعية والسالمة امل نية 
 وداه ملحليك من املعلومات عن احلماية االمتماعية(.

ايدماج الكامض لوم ات إظر الجنااعوب الصاالية يف تنفيذ الطوع التومي ية الجنااعوب الصاالية  من ومض نفالة  •
الطوعية ل ااما  اخلااتكامة مصااايك الصاري الصاا    النطاقت تسااعى منظمة الرذية والحلكاعة إض دعأب املحليك من املبادكات يف 

كية ومصايك وصاري السكا  الصليني كف التقلياوداه(. وووصت إكو  الماي  جن   املع 30الفقر   ويً اإظر وهذا الصكد )
يف منطقة القطع الجنااااااامايل )اليت اخلااااااات اااااااافت ا منظمة الرذية والحلكاعة ابلتعاو  مع فنلنكا وننكا( منظمة الرذية والحلكاعة 

عكاد توصااااايات من ومض تعحليحل إداك  الجناااااعوب الصااااالية للصااااايك التقليك ت وا يف ذلك منطقة القطع إبوالكوم الع ااااااي 
تجنمض هذه ا  ود تعحليحل التككيع على الطوع التومي ية الطوعية ل ما  اخلتكامة مصايك الصاري الص    خلالجنمايل. و 

النطاق لفائك  الجناااااااعوب الصاااااااليةت إض ماإع التككيع على الطوع التومي ية الطوعية  جنااااااا   احلونمة املساااااااؤولة حليا   
 عن ذلك فإ  منظمة الرذية والحلكاعة خلاااااااتتع ك ابلعمض على تصاااااااني  ايحصاااااااايات والب وث حوم ف ااااااااًل و الكاضاااااااي. 

 اليت لكي ا  عوب وصلية.  البلكا مصايك الصاري الص    النطاق احلرفية لصاحل 

 االقتصاااااااد ال كق  ابلجناااااارانة مع عكد من املنظمات الخرىت و قياد  التجمع الكويل لكعأب العاملني يف مصااااااايك •
حلقة عمض  جناااااا   "مصااااااايك الصاري ططت منظمة الرذية والحلكاعة لعقك الصاري  والمامج السااااااويك  الكويل للتنوعت خ
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الصاا    النطاق ونض  اايي و كق" ياحة الفرصااة الخلااتعراض  تل  مكاوم العمام الحلكقاي ومناقجنااة آاثكهات والت كات 
 ج القائمة على حقوق ايإسا .   ت واجملتمعات الساحلية والكاخليةت والن  اليت توام  ا والفرس املتاحة ومام املصايك الص 

اف اضاااااااااااااية مع   طريقةيت ولكن مرى عقك مناقجناااااااااااااة فعلمعلت من الصاااااااااااااعع عقك امتماع  19-ر  و  مائ ة نوفيك
 عكاد حللقة العمض.اجملتمع املكين واحلرنات االمتماعية والب وث والوخلاع النادميية ملواصلة اي اتاملجناكنني من منظم

ا  جنااااااااااكض متحلايك ابلطوع التنمية ووصاااااااااا اب املصاااااااااال ة اتخرين امل مني يبكو  اهتمامً يف جناااااااااارناي الوإ  نو   -5
التومي ية الطوعية ل ما  اخلتكامة مصايك الصاري الص    النطاق ويكجموهنا يف اخل اتيجياثأب ووإجنطت أب االخلتثماكية هي 

ت يتوقع و  و  إض الطوع التومي ية الطوعيةومفيك . وحيث إ  املحليك من الجناااارناي يجناااا  إتيجة واضاااا ة و  التوعية امعة 
 االخلاااتثماكات والإجناااطة ايّائية خلاااتحليك من وومن التج ك نا ينجأب عنن وث  ونم. وتجنااامض التطوكات الرئيساااية ذات الصااالة

  يلي ما
 
 2018ة مصايك الصاري الذ  ع قك يف يوإيو/ححليرا  اقش االمتماع السنو  لجنبكة املستجناكين الوكو يني لتنمي •

ابلساااويك وصية مجنااااكنة ا  ات الفاعلة يف مصاااايك الصاري الصااا    النطاق يف العمليات العاملية وايقليمية وخلااالض ال اااوي 
 على ومثلة لكعأب منظمة الرذية والحلكاعة من ومض تعحليحل املنظمات. 

اإية يف عقك حواك ا تكاك  مع املنظمة ر  احلكومية املساااما  "البحل للعا " يف  ااااكنت و اك  التعاو  ايّائي المل •
ت حيث مت تقكمي الطوع التومي ية الطوعية ل ااما  اخلااتكامة مصااايك الصاري الصاا    النطاق نجحلي من 2019 رلني عام 

 100وح ر احلواك  و يف ذلك يف وفريقيا. امةت وا الصاري املستك يكالدوات القائمة ملعا ة وومن القصوك احلالية يف مصا
 مجناكري من الو اكات واملنظمات ر  احلكومية والوخلاع النادميية وا م وك. 

ات د عيت منظمة الرذية والحلكاعة 2019يف خلاااااااابتمم/ويلوم  • إض عقك امتماع إحاطة إعالمية لونالة التنمية  وي ااااااااً
ا للفصااااوم الملاإية عن الطوع التومي ية الطوعية ل ااااما  اخلااااتكامة مصااااايك الصاري الصاااا    النطاق وما يعنين العمض وفقً 

مصايك يذيني ملجناكيع ني والجنرناي التنفا ملوافي ات والماي االخلتجناكيا إقليميً مؤمترً  الونالةالواكد  في ا عنكما اخلت افت هذه 
 الصاري وتر ية الحياي املائية يف وورنكا وموكيتاإيا ومالو  ومكرجنقر و امبيا.

 عن تعحليحل املسااااااااوا   ني وصاااااااكك االىاد الكويل حلفظ الطبيعة وونالة التنمية الكولية التا عة للوالات املت ك  دلياًل  •
الطوعية  إض الطوع التومي ية ويً ايجن  عكد نب  من الفرس - صاريمصايك الا ا نساإية يف ا نسني يف البيئة  الق ا

 ل ما  اخلتكامة مصايك الصاري الص    النطاق.

دعأب من ومض مصاااايك الصاري الصااا    النطاق  تمويضمسااااكًا ل( Oak Foundationمؤخلاااساااة ووري ) خصاااصااات •
 تنفيذ الطوع التومي ية الطوعية ل ما  اخلتكامة مصايك الصاري الص    النطاق. 

املنتكى الساااااااااااانو  احلاد  والك عني الذ  عقكتن املنظمة ر  احلكومية  اااااااااااابكة  رملاإيو  من ومض العمض  خالم •
تكامة  العامليت مت ال نيحل على هكيف من المملاإيني يف  راات نا و  100. وقك امتمع ما يحليك على 16و 14التنمية املساااااااااااااا

ف د ت واإت ى املنتكى ابعتماد خطة عمضت يف مجلة وموكت وضعت يكخلاي االخلتكامة يف مصايك الصاري الص    النطاق 
ي ات عن طريق "التجناااجيع على اعتماد تجناااريع يع ف وصاااايك الصاري الصااا    النطاق واجملتمعات اليت تعتمك علي ات و م
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لت مني مصاااايك الصاري الصااا    ومي ية ملنظمة الرذية والحلكاعة  عن تنفيذ الطوع التف ااااًل  2لى دعم ا ومتكين اويعمض ع
 النطاق املستكامة".

منظمة الرذية والحلكاعة والجنااارناي إإتاج مواد تّيسااار ف أب واخلاااتيعاب الطوع التومي ية الطوعية ل اااما   واصااالتو  -6
 تجنمض ما يلي هي اخلتكامة مصايك الصاري الص    النطاق. و 

 6و 5ابلصوك املت رنة حوم الفصوم فيكيو إضافية  ل رطةيك الصاري إإتاج التجمع الكويل لكعأب العاملني يف مصا •
 لفائك  منظمة الرذية والحلكاعة.من الطوع التومي ية الطوعية ل ما  اخلتكامة مصايك الصاري الص    النطاق  9و 7و

مع الجناارناي. وتسااتنك  التومي ية ومناقجناات ايف تنفيذ الطوع  البلكا صاايارة خاكطة طريق وجمموعة ودوات لكعأب  •
واحك  من الدوات لتقييأب الطر املؤخلاااساااية والساااياخلااااتية والقاإوإية املتصااالة ابلطوع التومي ية الطوعية ل اااما  اخلاااتكامة 

 ا يف إإكوإيسيا والفلبني. ثواختم نالة المريكية للتنمية الكولية مصايك الصاري الص    النطاق إض ودا  ىليلية وضعت ا الو 

  ما يلي مض ودوات وخرى متاحة فعاًل وتجن •
 
التعلأب يف مصااااااااااايك الصاري  هناري دليض قصاااااااااا  لف ااااااااااض املماكخلاااااااااااتت وهو دليض يوفر  عمليات التبادم ل رض -

التعلأب يف جمام مصاااايك الصاريت اليت يتأب إإتام ا من  عمليات التبادم ل رضالتومي ات  جنااا   تطوير وتنفيذ وتقييأب ودعأب 
" ر  احلكوميااااةت ومبااااادك  تبااااادم التعلأب  Blue Venturesنظمااااة الرااااذيااااة والحلكاعااااةت ومنظمااااة "خالم التعاااااو   ني م

"FLExCELL " 

إعكاد  طاقات توضاي ية للخطوع التومي ية الطوعية ل اما  اخلاتكامة مصاايك الصاري الصا    النطاق ابلتعاو   -
( مرى جتريب ا يف إطاك الكوك  التككيبية هولنكا-الب وثني لتنمية اال تكاك )مامعة وامنينيجني ومرنحل جنينيممع مرنحل وا

عمض إقليمية مع مجناااااكنني من  ساااة  ة جناااا   إداك  مصااااايك الصاري القادك  على الصاااامود يف وامنينيجني ونذلك يف حلق
 وداه(. 37الفقر   ويً اظر إوية )وفريق   لكا

 

 : تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات 2املكون  -ااثلثً 

من  رامج املنظمة الجناااامض الاس وصاااايك الصاري الصااا    النطاقت تواصاااض منظمة الرذية  2يف إطاك املكو   -7
والحلكاعة العمض مع الجناااارناي من ومض إإتاج وتساااا يض معاكف خاصااااة  جناااا   ق اااااا مصااااايك الصاري الصاااا    النطاق لكي 

اويتسااا  اااك هبا الساااياخلاااات ذات الصااالة يف مصاااايك الصاريت ولكن  خاكم ا. وي اااطلع الجنااارناي من الوخلااااع الب ثية   اااً
 والنادميية  كوك م أب يف العمض ا اك  يف إطاك هذا املكو . ويرد وداه مومحل للتطوكات وايما ات الرئيسية.

العلوم لنكو  الكولية ملنظمة الرذية والحلكاعة  جناااااا   ايداك  املسااااااتكامة ملصااااااايك الصاري  تعحليحل التفاعض  ني دوك  ل -8
بض املعيجنااة يف مصااايك الصاري املسااتكامةت 2019إوفمم/تجناارين الثاين  يف والسااياخلااات ت اقجناات الساابض املمكنة ل ااما  خلاا 

. وقكم وحك العروض الرئيسااااااااااااية وحك صاااااااااااا اك املتعلقة ابيإصااااااااااااافخيص و عادها االمتماعية والثقافية و  يف مايف ذلك  وا
 يف ماؤدية إض خلاااابض العيش املنصاااافة واملسااااتكامة ملصااااايك الصاريت ال خلاااايما الصاااايادينت وونكت املناقجنااااات على الن ج امل

الصاريت من النسااااااااي والرمام على جمام يتعلق ابيداك  الجنااااااااملة ملصاااااااايك الصاري والتواصاااااااض مع الصااااااايادين والعاملني يف 

                                                      
2 forum/Praia_Plan_of_Action_en.pdf?v=2-www.pgaction.org/pdf/annual 
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ل ااما  اخلااتكامة مصااايك الصاري  السااواي. وونكت التوصاايات املنبثقة عن الكوك  احلامة لتنفيذ الطوع التومي ية الطوعية
الطوع التومي ية الطوعية ل ما  اخلتكامة مصايك إض  ويً اى حقوق ايإسا . وو   الص    النطاق وتعحليحل هنج قائأب عل

يف  67الصاري الصاااااا    النطاق يف العكيك من الكوكات الخرى للنكو  ويف إطاك مسااااااح ومر  مع مجناااااااكننيت حيث قام 
يف املائة من أب عن اهتمام أب ابخلاااااااااااااتخكام الطوع  53 ووعربخكموا هذه الطوع التومي ية يف وعماهلأبت املائة إهنأب اخلااااااااااااات

 التومي ية يف وعماهلأب املستقبلية.

إقليميتني  إكوتنيحلقوق ايإساااااا   يالكاّاكنأب املع ك يتعلق  تعحليحل الن ج القائأب على حقوق ايإساااااا ت إظّ  يف ماو  -9
لفريقيا وآخلااااااااايا على التوايلت نجحلي من مجناااااااااروع ايفيطات  2019ورساااااااااطس/آب وإوفمم/تجنااااااااارين الثاين -يف يوليو/متو  

خيص ىكات حقوق ايإسا  يف  يف مااملستكامة ملناقجنة الكوك الذ  ت طلع  ن هذه املؤخلسات الوطنية حلقوق ايإسا  
ا ميثلو  املؤخلااسااات الوطنية حلقوق ايإسااا   ااخصااً  30حوايل  النكو ئية. ومجعت قطاع مصااايك الصاري وتر ية الحياي املا

عن  النكوا ووناالت المأب املت ك  والوخلااااااااااع النادميية ومنظمات اجملتمع املكين واملنظمات ر  احلكومية. ووخلااااااااافرت 
اثك حقوق ايإساااااا  يف قطاعي يتعلق آب يف ما على صاااااعيك املعاكفخلااااالسااااالة من ايمرايات املق حة مثض  معا ة الفجو  

مصااااايك الصاري وتر ية الحياي املائية  وإإتاج الدوات والتومي ات  جناااا   نيفية تنفيذ هنج قائأب على حقوق ايإسااااا  إ اي 
مصايك الصاري الص    يف املجناكيع والمامج  ووضع تومي ات  جن   نيفية اخلتخكام املؤخلسات الوطنية حلقوق ايإسا  

 تعحليحل ومحاية حقوق ايإساااااااااا  لا اااااااااخاس العاملني يف قطاع مصاااااااااايك الصاري وو املت ثرين  ن  و ناي القككات لواليت ا يف
وتعحليحل االتصاااام ملسااااعك  ا  ات الفاعلة يف قطاعي مصاااايك الصاري وتر ية الحياي املائية على ف أب آاثك حقوق ايإساااا  

 يالكاّاكنمنظمة الرذية والحلكاعة العمض  جناا   هذه املبادك  مع املع ك  واتاثك امل تبة علي ات من  ني وموك وخرى. وتواصااض
حلقوق ايإسااااا  لحلاد  اخلااااتكجناااااف تطبيق معاي  حقوق ايإسااااا  يف تنفيذ الطوع التومي ية الطوعية ل ااااما  اخلااااتكامة 

 مصايك الصاري الص    النطاق.

حليا   وحقوق املساااتخكمني لرذية والحلكاعة املؤمتر العاملي يتعلق  ق ااااا حيا   الكاضااايت عقكت منظمة ا يف ماو  -10
يف يوخلااااااوت مج وكية نوكات خالم  2030  ىقيق وهكاف التنمية املسااااااتكامة أللوم عام 2018يف مصااااااايك الصاري يف عام 

ني  و  تنفيذ الطوع التومي ية   من  ين ا مجلة وموك . وو ر  هذا املؤمتر2018خلبتمم/ويلوم  14إض  10 الف   املمتك  من
الطوعية ل اااما  اخلاااتكامة مصاااايك الصاري الصااا    النطاق هو ومر وخلااااخلاااي يف الر ض  ني حيا   صااايك الصاريت والوصاااوم 
إلي ات وحقوق املستخكمنيت وحقوق ايإسا ت وتعحليحل املجناكنة والتمكني. وت عقك ات  خللسلة من حلقات العمض ايقليمية 

 الطوعمن  –احليا   وإداك  املواكد  إداك - 5ت إضاااافية لوضاااع تومي ات عملية  جنااا   نيفية تنفيذ الفصاااض لتقكمي توصااايا
يف هذه ايقليمية  حلقات العمضالتومي ية الطوعية ل اااااااااااااما  اخلاااااااااااااتكامة مصاااااااااااااايك الصاري الصااااااااااااا    النطاق. وع قكت 

 ايل. يف ايلنك و يلي على التو  2019خلبتمم/ويلوم وإوفمم/تجنرين الثاين 

يف اخلت افة املؤمتر الكويل املعص ابجملتمعات ايفلية واحلفاظ على البيئة وخلبض العيش  بكة الب وث  توقك  اكن -11
ك يف ماامعاة خلااااااااااااااااإات مااك  يف هااليفاانست نناكات يف لل فااظ على البيئاة اجملتمعياة  واالىااد الاكويل حلفظ الطبيعاةت وع قا 
مناطق العا ت ومشض دوكات وعروض عن مصااااااااااااايك الصاري   تل  ااااااااااااخص من  500. وقك مجع حوايل 2018مايو/واك 

الصااا    النطاق تجنااا  إض الطوع التومي ية الطوعية ل اااما  اخلاااتكامة مصاااايك الصاري الصااا    النطاق. ونا  االمتماع 
يف احلفاظ على البيئة لكعأب ت ا ية مجناكنوثا ة فرصة نمى لتسليض ال وي على اجملتمعات ايفلية يف  تل  و اي العا ت ونيف

 خلبض العيش املستكامةت وني  ميكن دعم ا على وف ض ومن يف السياخلات والمامج العملية.
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" اليت لكي ا  Too Big To Ignore (TBTI)ومن  ني الجناااااارناي امل مني يف جمتمع الب وث  اااااابكة الب وث " -12
 Too Big To"   النطاق. وإظمت  اااابكة الب وث مكوم وعمام ألوث واخلااااع النطاق  جناااا   مصااااايك الصاري الصاااا 

Ignore (TBTI)  " 2018املؤمتر العاملي الثالث  جن   مصايك الصاري الص    النطاق يف ايلنك يف ونتو ر/تجنرين الوم 
ن تومين تنفيذ الطوع التومي ية الطوعية ل ااما  اخلااتكامة مصااايك الصاري الصاا    النطاق وت اامّ  ايفكدالذ  نا  هكفن 

ا من ا لسات املخصصة لذلك. وعمض  رامج املنظمة الجنامض الاس وصايك الصاري الص    النطاق على تس يض عكدً 
من  يةامل ن كاية مس ثأب والباحثني يف    النطاق القراك وا  ات الفاعلة يف مصايك الصاري الص  صاإعيمجناكنة عكد من 

 النامية. البلكا 

و رمت معن  ااااااااااعبة مصااااااااااايك الصاري التا عة  WorldFishاملرنحل العاملي لاصاري  وهناري  ااااااااااريك آخر م أب وهو -13
ك الصاري تجنااااااامضت  ني وموك وخرىت مواصااااااالة التعاو   جنااااااا   مصااااااااي 2018ملنظمة الرذية والحلكاعة مذنر  تفاهأب يف عام 

الصاا    النطاق وتنفيذ الطوع التومي ية الطوعية ل ااما  اخلااتكامة مصااايك الصاري الصاا    النطاقت وا يف ذلك الككاخلااة 
العاملية اليت تسلض ال وي على الصيك الفي  مساصة مصايك الصاري الص    النطاق يف ىقيق التنمية املستكامة. ويجنكض 

ت ومامعة WorldFishلاصاري ئيساااااي الذ  ت اااااطلع  ن منظمة الرذية والحلكاعةت واملرنحل العاملي هذا املجناااااروع التعاوين الر 
يتعلق  توف  معلومات وف ااااااض عن مصااااااايك الصاري الصاااااا    النطاق وىسااااااني معاكف ا  يف ماا من العمض ا هامً ديوريت محليً 

وترد تقاكير عن ايما ات اليت  2020وإخلاااااا ام ا يف التنمية املسااااااتكامة. ومن املتوّقع و  تصااااااكك الككاخلااااااة أللوم هناية عام 
 .COFI/2020/Inf.12.1ىققت حىت ات  يف الوثيقة 

ات خلااااااااااااايصاااااااااااااكك قريبً  مطبوع جنااااااااااااا    WorldFishذية والحلكاعة واملرنحل العاملي لاصاري نما تعاوإت منظمة الر -14
النجاحات وايخفاقاتت لصاري الص    النطاق يف آخليا  تكنولوميات املعلومات واالتصاالت ل ما  اخلتكامة مصايك ا

ت صاااا    النطاقالصاري اليف مصااااايك كنولوميات املعلومات واالتصاااااالت ي كف إض تقكمي إطاك مرمعي الخلااااتخكامات ت
وخاصاااة  و ىقيق وهكاف الطوع التومي ية الطوعية ل اااما  اخلاااتكامة مصاااايك الصاري الصااا    النطاق ووهكاف التنمية 

سااااااااااتخكما  تت وصا منظمتا  ر  حكوميتني Blue Venturesو ABALOBI عقكتاملسااااااااااتكامة. وعالو  على ذلكت 
يف نيع  و قيمت م ما ملصااايك الصاري الصاا   ت حلقة عمض دولية يف هذا اجملامتتكنولوميا املعلومات واالتصاااالت يف دع

. ومت إإجنااااااي منصاااااة  ماعة املماكخلاااااني  عك حلقة عمض تساااااتمر في ا 2019او ت منوب وفريقيا يف ونتو ر/تجنااااارين الوم 
 املناقجنات وتبادم المات. 

طوع التومي ية الطوعية ل ما  اخلتكامة مصايك الصاري ويجناكري اجملتمع العلمي  جنكض متحلايك يف دعأب تنفيذ ال -15
واليت ترنحل على هذه الطوع املطبوعات اليت خ ااعت الخلااتعراض القرا  الصاا    النطاق نما يت ااح من عكد متحلايك من 

 ق(.رفالتومي ية وو تجن  إلي ا )اإظر القائمة يف امل

 تقنيتا  من ومض تقكمي تومي ات من خالم تبادم املماكخلات ا يك   وثيقتا وإجنرت  -16
 
اليت تجناااامض ضااااما  اخلااااتكامة مصااااايك الصاري الصاااا    النطاق  تبادم املماكخلااااات ا يك  من  تل  و اي العا   •

تل  وكماي العا  اليت تجنامض جماالت مواضايعية من الطوع التومي ية الطوعية ل اما  اخلاتكامة  مثاين دكاخلاات حالة من 
 مصايك الصاري الص    النطاق. 
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ضااااما  اخلااااتكامة مصااااايك الصاري الصاااا    النطاق  يب ث اخلااااتعراض املماكخلااااات التطبيقية يف خلااااالخلااااض القيمة  •
  واملبادكات النام ة اليت تتفق مع الطوع التومي ية الطوعية ل اما  وعمليات ما  عك احلصااد والتجاك  املماكخلاات ا يك

 القيمةت وما  عك احلصادت والتجاك . خلالخلض- 7اخلتكامة مصايك الصاري الص    النطاقت مع ال نيحل على الفصض 

 الجنرناي   معيق ا يتعلق وواضيع حمكد  وخرىت مرى اخلت كاث املنتجات املعرفية التالية ويتأب إجنرها وتطب يف ما -17

ملصااااااااااااااايك  دعًماوعكت منظمة الرذية والحلكاعة الطوع التومي ية للتمويض املتناهي الصاااااااااااااا ر والمامج االئتماإية  •
لحلاد  حصااااااوم مصااااااايك الصاري الصاااااا    النطاق على خكمات والطوع التومي ية  3الصاري الصاااااا    احلجأب يف آخلاااااايات

. ووافق وع اااااااي الرا طة و اااااارنائ ا الحلكاعية تخلاااااايا وايفيض اهلادئالريفية و ابلتعاو  مع الرا طة ايقليمية لالئتماات  4الت مني
وجير  تنفيذها  2019الحلكاعية تخلاااااااااااااايا وايفيض اهلادئ على هذه الطوع التومي ية يف عام الريفية و ايقليمية لالئتماات 

 . املثام على خلبيض يف الفلبنيت ات 

إعكاد دليض ي كف إض املسااااااصة يف ثقافة الوعي ابلساااااالمة  ني  -الساااااالمة يف الب ر لصااااا اك صاااااياد  الصاري  •
الفرإساية الصاينية و السان الية و الروخلاية و و  التاميليةالبن الية و المت الية و ايمليحلية و ايخلاباإية و ابلل ات صاياد  الصاري )متوفر 

  5املنظمة احلكومية الكولية. – رامج خليج البن ام ( ابلتعاو  مع املالياالميةو 

احلماية االمتماعية والعمض الالئق  ىظى احلماية االمتماعية  قكك متحلايك من االهتمام ن دا  كئيساااااااية ملعا ة إقاع  •
اكعم أب يف تطوير مصااااادك  كيلة للكخضت ولكن لال ااااع  اليت تعيع الصاااايادين و  املسااااتكام نوخلاااايلة لتعحليحل االخلااااتخكام   وي ااااً

للمواكدت عنكما يق   ذلك  سااااااياخلااااااات و رامج مصااااااايك الصاري. ويف الف   الفاصاااااالة  ني الكوكتنيت دعمت منظمة الرذية 
تتصاااااااااااض  تعحليحل اروف العمض الالئق يف هذا القطاع. اليت والحلكاعة احلكومات ومنظمات الصااااااااااايادين يف عكد من الإجناااااااااااطة 

مواإع الساااااااالمة والكعو  والعمض يف جمام الساااااااياخلاااااااة العامة من ومض ت طية ويجنااااااامض ذلك مبادكات تنمية القككات  جنااااااا   
حلقات دكاخلاااااااااية إقليمية عن منظمة الرذية والحلكاعة  عقكتالعاملني يف جمام الصاري عن طريق إظام احلماية االمتماعية. و 

ت ابال  اري مع العكيك من ا  ات الفاعلةت وا ر  القاإوين دو  إ ال  ودو  تنظيأبالصيك اروف العمض والسالمة ومكاف ة 
االصاااايادين )اإظر صاااا اك يف ذلك خماي من احلكومات ومنظمات  وعالهت وميكن االطالع على معلومات عن  4الفقر   وي ااااً

  جن   السالمة والعمض الالئق يف مصايك الصاري وتر ية الحياي املائية(  1-14 املعلوماتهذه الإجنطة يف وثيقة 
 
   لكاوالحلكاعة واهليئة العامة ملصااااااايك وصاري الب ر ال يض املتوخلااااااض إبمراي دكاخلااااااة يف  الرذيةوقامت منظمة  -

ر  جتو  6 تاك  يف منطقة الب ر ال يض املتوخلاااااااااااااض لكي تف أب احلامة إض ت طية احلماية االمتماعية على  و وف اااااااااااااض.
ت طية وفعالية  رامج احلماية االمتماعية الوطنية للج ات الفاعلة  ا متا عة التوصااايات الواكد  يف التقرير   ية ىسااانيحاليً 

ابلل تني  وي ااًااوخلاااتكو  متاحة  اييف مصاااايك االصاري الصااا    النطاق. وقك إجنااارت الككاخلاااة التامية مع مومحل خلاااياخلااا
 إكليحلية والفرإسية. اي

                                                      
3  scale fisheries in Asia-finance and credit services in support of small-Guidelines for micro. Grace, L., van Anrooy, R. 2019

- A handbook for finance and fisheries stakeholders. In support of the implementation of the Voluntary Guidelines for Securing 
Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication. Rome, FAO. 

www.fao.org/3/ca5128en/CA5128EN.pdf 
4 scale fisheries to insurance services in Asia. A -Guidelines for increasing access of small .Tietze U., van Anrooy, R. 2019

handbook for insurance and fisheries stakeholders. In support of the implementation of the Voluntary Guidelines for Securing 
Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication. Rome, FAO. 

www.fao.org/3/ca5129en/CA5129EN.pdf 
5 http://www.fao.org/3/ca5772en/CA5772EN.pdfRome. . scale fishers-Safety at sea for small FAO. 2019. 
6 A review. Rome. FAO. 92 pp.  –scale fisheries in the Mediterranean region -FAO. 2019. Social protection for small

www.fao.org/3/ca4711en/ca4711en.pdf 

http://www.fao.org/3/ca5128en/CA5128EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca5129en/CA5129EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca5772en/CA5772EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca4711en/ca4711en.pdf
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تساااااااااااااااق  ني االدكاخلااااااااااااااة عن  WorldFishلاصاري ويف نمبودات ومرت منظمة الرذية والحلكاعة واملرنحل العاملي  -
 تل  السلطات  ع رضت علىإتائج الككاخلة إقاع دخوم ملموخلة خلياخلات احلماية االمتماعية ومصايك الصاري. وقكمت 

قص يف الفريق العامض التقص املعص ابحلماية االمتماعية والمن ال ذائي والت ذية والفريق العامض الت يف التنميةاحلكومية والجناارناي 
مصاااااايك الصاري  اد  االتسااااااق  ني ئج من خالم مومحل الساااااياخلاااااات تجناااااجيع املعص إبداك  مصاااااايك الصاري. ومت إجنااااار النتا

 8وما يتصض هبا من معلومات مصوك . 7خلياخلات وآليات و رامج احلماية االمتماعية يف نمبوداو الص    النطاق 

يبت ومريت عك  دكاخلااااااااااااااات على املسااااااااااااااتوى الوطص ومت ىليل ا الكاكيالب ر ونذلك يف ومريكا الالتينية ومنطقة  -
لتقكمي توصااااايات  جنااااا   مكاوم وعمام الساااااياخلاااااات ايقليمية والوطنية لتعحليحل احلماية االمتماعية لقطاع مصاااااايك الصاري 

منظمة الرذية ري  ني   ية ىقيق وهكاف التنمية املسااااااتكامة. ونا  إإجناااااااي فريق عمض مجناااااا  الصاااااا    وتر ية الحياي املائية 
منظمة ومريكا الوخلااااااااطى املعنية  قطاع مصااااااااايك الصاري وتر ية الحياي املائيةت واىاد ومريكا الوخلااااااااطى ملصااااااااايك والحلكاعةت و 

ا يف تعحليحل إدماج مصااااايك الصاري وتر ية الحياي املائية الصاااا    يف  رامج احلماية  وخلاااااخلاااايً الصاري الصاااا    النطاقت عاماًل 
 وداه(. 28الفقر   ويً اإظر وومريكا الوخلطى )  لكا نية يف االمتماعية الوط

قكت دوكا  جملموعة العمض املعنية وصااااايك الصاري احلرفية والتا عة على الصااااعيك ايقليميت يف وفريقيا الوخلااااطىت ع  و  -18
 ومويف ونتو ر/تجنااارين ال 2018للجنة مصاااايك الصاري يف منطقة  ااارق وخلاااض الطلساااي يف دناكت السااان ام )يف يوليو/متو  

لتت اااااامن  2016يف عام  االعمض اختصاااااااصاااااااثجمموعة  ت عك و  إق  ت عقكوناإت هذه الكوكات هي الوض اليت  9(.2019
ىسااااااني مجع  اتنفيذ الطوع التومي ية الطوعية ل ااااااما  اخلااااااتكامة مصااااااايك الصاري الصاااااا    النطاقت وتت اااااامن خطة عمل 

ا إض عكد  تاك من املؤ ااااارات الرئيسااااايةت ودكاخلاااااات حوم الت كات صااااا    النطاق اخلاااااتنادً البياات عن مصاااااايك الصاري ال
 .ايقليأبالنطاق يف ت وتنقيح توصي  املصايك الص    الرئيسية اليت توامن قطاع مصايك الصاري الص    النطاق

تجناااوكية إقليمية  جناا   الطوع الساان ام حلقة عمض ت يف داناك 2019وعالو  على ذلكت إظمت يف يوليو/متو   -19
 نة مصاااايك الصاري يف منطقة  ااارق وخلاااض  بلكا التومي ية الطوعية ل اااما  اخلاااتكامة مصاااايك الصاري الصااا    النطاق ل

مناقجناااة ايمرايات الال مة لت مني مصاااايك الصاري الصااا    املساااتكامة واالتفاق علي ا يف خلاااياق وطر من ومض  الطلسااايت
وام هي السااااا عة من مناخلاااابات التوعية  3ة والكولية القائمة. وناإت عملية التجناااااوك هذه اليت دامت السااااياخلااااات ايقليمي

ايقليمية وختطيض تنفيذ الطوع التومي ية الطوعية ل اااما  اخلاااتكامة مصاااايك الصاري الصااا    النطاق اليت عقكثا منظمة 
اي  تلفة من العا  يف السااانوات الساااا قة. ومن ومض حلقة العمض الرذية والحلكاعةت ابلتعاو  مع الجنااارناي ايقليمينيت يف و 
الفريقية للمواكد احليواإية التا ع لالىاد الفريقي وتعاوإت  البلكا هذهت وقامت منظمة الرذية والحلكاعة  ااااارانة مع مكتع 

مود واالخلتكامة والت وم من ومض مع  نة ا ماعة االقتصادية لكوم ررب وفريقيا ومجنروع  رامج الت ث  والقكك  على الص
ع اااااوا   لًكا 19يف ذلك نثلو  حكوميو  من  اات ومجنااااااكنً  70( ومجعت حلقة العمض FIRSTالمن ال ذائي والت ذو  )

 يف  نة مصايك وصاري  رق وخلض الطلسي. 

ت الصاااااالة  لجنة اذهليئة ايقليمية ملصااااااايك الصاري  نة املصااااااايك الكاخلية وتر ية الحياي املائية يف وفريقيا اوتعتم  -20
مصااااايك الصاري وتر ية الحياي املائية يف وفريقيا. وخالم الكوك  الثامنة عجناااار  للجنة املصااااايك الكاخلية وتر ية الحياي املائية 

                                                      
7 scale fisheries and social protection policies, mechanisms and -FAO 2020. Promoting great coherence between small

programs in Cambodia. By Kosal Mam, Peter Jackson and Sopanha Chap  
كخلاااااااااااااأب توضاااااااااااااي ي   اد  إدماج احلماية االمتماعية ميكن و  يعود ابلنفع على خلااااااااااااابض عيش صاااااااااااااياد  الصاري ومصاااااااااااااايك الصاري يف نمبودا على  8

 www.fao.org/3/ca7398en/CA7398EN.pdfالسواي.
9 the FAO/CECAF Working Group for Artisanal Fisheries. www.fao.org/3/ca5942b/CA5942B.pdfReport of  

http://www.fao.org/3/ca7398en/CA7398EN.pdf
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 ية الطوعية ل اااااااااما  ت ودكج  نك  جنااااااااا   الطوع التومي2019نو يف إوفمم/تجنااااااااارين الثاين ا يف وفريقيا اليت ع قكت يف ابم
اخلتكامة مصايك الصاري الص    النطاق لوم مر . وو   إض الطوع التومي ية الطوعية ل ما  اخلتكامة مصايك الصاري 

  ية الحياي املائية يف وفريقياصااااااايك الصاري وتر الاصااااااة والنطاق يف إطاك السااااااياخلااااااات واخلاااااا اتيجية ايصااااااالح الصاااااا    
. ومن خالم تعحليحل الم حل  ايقليمية يف القاك  الفريقيةابيطاك السياخلي تبض وهي من مث تر الفريقي  الصادكتني عن االىاد

ملصاااااايك الصاري واجملتمعات االقتصاااااادية ايقليمية يف معاكف ا  جنااااا   مصاااااايك الصاري الصااااا    النطاق والطوع  الفريقية
 الع اي في ا. البلكا    النطاقت يتأب إإجناي القكك  على دعأب التومي ية الطوعية ل ما  اخلتكامة مصايك الصاري الص 

وتواصااااااااض منظمة الرذية والحلكاعة دعأب تنفيذ الطوع التومي ية الطوعية ل ااااااااما  اخلااااااااتكامة مصااااااااايك الصاري  -21
في توإس وا حلائرت يقوم مجنروع فمن وهكاف التنمية املستكامة يف مشام وفريقيا.  ب-14الص    النطاق وىقيق اهلكف 

للتعاو  التقص  عنوا  "مبادك  المض ال كق يف الب ر ال يض املتوخلاااااض" وسااااااعك  وصااااا اب املصااااال ة يف وضاااااع خطض 
إض ا وخلااعيً  .ال كق تساا يض إدماج اجملتمعات ايفلية ملصااايك الصاري الصاا    النطاق يف عملية النموترمي إض  الخلااتثماكل

مة الرذية والحلكاعة مع  اااااااااااارنائ ا يك الصاري الب رية الصاااااااااااا    النطاق يف ايقليأب الفرعيت تعمض منظدعأب إداك  مصااااااااااااا
اخلتكمام الإجنطة السا قة  الطوعية   ية رد الطوع التومي ية ت. وقك  كوت مبادك   بن إقليمية لت سني مجع البياا

وي كف هذا ا رد عموًما  .MedSudMed يبيا وتوإس يفالريطة النوعية ملصااااااااايك الصاري الصاااااااا    يف لوا اكية مثض 
إض تكوين صاااااااوك  واضااااااا ة عن حالة قطاع مصاااااااايك الصاري الصااااااا    النطاق وىكيك وإساااااااع طرق الصااااااايك من حيث 

 االخلتكامة وا كوى االقتصادية.

ملصاايك الصاري الصا    عجنارية وافق وع ااي اهليئة العامة ملصاايك وصاري الب ر املتوخلاض على خطة عمض إقليمية و  -22
. وقك 2018يف الب ر ال يض املتوخلااااااض والب ر الخلااااااود يف مؤمتر كفيع املسااااااتوى عقك يف مالطة يف خلاااااابتمم/ويلوم النطاق 

صاااايارة هذا ايعال  يف هناية عملية طويلة  اااااكري في ا مجيع وصاااا اب املصاااال ة. وهي خطو  اكخيية للمنطقة والتحلام  تمت
الصاااااا    يف ر ااااااو  العقك  البيئية واالقتصااااااادية واالمتماعية الطويلة المض ملصااااااايك الصاري ملموس   ااااااما  االخلااااااتكامة

 يتأب ات  دعأب تنفيذ خطة العمض ايقليمية ملصااااااااااايك الصاري صاااااااااا    النطاق يف الب ر ال يض املتوخلااااااااااض والب راملقبض. و 

 الخلود من خالم خطة عمض متعكد  الجنرناي.

لمنظمة لوكواب وآخلاااااااايا الوخلااااااااطى  تمويض مجنااااااااروع وإظمة ومن جيات  مع البياات يف قام املكتع ايقليمي لو  -23
ررب البلقا  يف   لكا . ويرنحل هذا املجناااروع على مسااااعك  2020 - 2018مصاااايك الصاري الكاخلية لوكواب خالم الف   

والصيادين يف الهناك والب  ات. ا من ص اك الصيادين وهأب وخلاخلً  وضع إظأب  ياات لرصك مصايك الصاري الكاخلية في ات
ويقوم املجنروع  وضع خطوع تومي ية للمماكخلات ا يك  تسلض ال وي على قصص النجاح ايقليمية مثض ترتيبات ايداك  

ت ف ااالً عن إمكاإية احلصااوم على علأب ا ميع صااياد  الصاري ابلصااناك صااياد  الصاري/املجناا نة  ني احلكومة وكا طات 
يف النطاق لبياات. وخلتوفر حلقات العمض الوطنية التككيع لص اب املصل ة يف مصايك الصاري الص    يف جمام مجع ا

مرى  ولباإيا وا بض الخلاود ومشام مقكوإيا. وعالو  على ذلكت وهياملجنااكنة  البلكا املياه العذ ة يف ررب البلقا ت و  يف 
 البلكا الكاخلية وال في ية يف النطاق وصاااااايك الصاري الصااااا     وثق إظأب مجع البياات ذات الصااااالةتقص يصاااااكاك مطبوع إ

 الوكو ية  صوك  مجن نة مع اللجنة االخلتجناكية الوكو ية ملصايك الصاري الكاخلية وتر ية الحياي املائية.

التومي ية الطوعية لكي ىظى الطوع الكاكييبت تواصاااااااااااااض منظمة الرذية والحلكاعة منح الكعأب منطقة الب ر يف و  -24
 وصااااف ا الناتج الرئيسااااي لعملية الت ث  على خلااااياخلااااة و  ل ااااما  اخلااااتكامة مصااااايك الصاري الصاااا    النطاق ابهتمام متحلايك.
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على الموتونوم املتعلق   اااااااما  قليمية يف منطقة الب ر الكاكييب املجنااااااااكنةت وافق اجمللس الو اك  تلية مصاااااااايك الصاري اي
ت ليكخض 2018الصاري واجملتمعات يف ا ماعة الكاكيبية يف مايو/واك  النطاق لصاااياد اري الصااا    اخلاااتكامة مصاااايك الص

 والق ااااااااالبيئية حيحل النفاذ على الفوك. وتواصااااااض منظمة الرذية والحلكاعة دعم ا من خالم مرنحل إداك  املواكد والككاخلااااااات 
 رات احلرمةت وخاصااااة ىليض املساااااوا   ني ا نساااانيت وتقّكم تقاكير ا نساااااإية يف الفريق املعص وصااااايك الصاري   ية خلااااك الث

مجلة  من ضاااااااامنيتعلق  تنفيذ الموتونوم. وال  ك  يف مات اليت ميكن و  تر ااااااااك املحليك من التكخالت ايفكد  الهكاف عن ا
ت يف اجملاالت ذات الولوية من انتساب املحليك من املعاكف املعّمقة عن الق اا ا نساإية يف مصايك الصاريت وخاصةوموك 

 ع اااا ا    كد خالم العملية التجناااااكنية لت كيك  روتونوم الطوع التومي ية الطوعية ل ااااما  اخلااااتكامة مصااااايك الصاري 
 الص    النطاق ومجناكيع متنوعة.

التككيع الكاكييب قامت منظمة الرذية والحلكاعة  ت سااااااااااااااني السااااااااااااااالمة يف الب ر من خالم منطقة الب ر ويف  -25
جنمض وحكات دكاخلية من قبيض االخلتعكاد للطواكئت وإصالح ايفرنات وصياإت ات وإداك   اطر السالمةت ي ذ ايقليمي ال

والتعامض مع القواكبت وحرنة املروك الب رية الخلاخلية ونذلك ايخلعافات الولية واالتصاالت. وإضافة إض ذلكت تلقى ما 
خاصااااااااااة يف جمام تكنولوميا املعلومات واالتصاااااااااااالت ترنحل على وم حل  تكنولوميا  صااااااااااياد وصاري تككيبات 600يقرب من 

 ذوا  ا  الالخلااالكي الصااايادين  املعلومات واالتصااااالت الثالثة النثر وصية ابلنسااابة للساااالمة يف الب ر ابلنسااابة لصااا اك 
ظمااة الرااذيااة والحلكاعااة  تااككيس م اااكات قاااماات منو ت والنظااام العاااملي لت ااكيااك املواقعت واهلااات  اللو . مااًكاعااايل ال ال دد

وإظام ىكيك املواقع العاملي واهلات   اخلاااااااااتخكام الالخلااااااااالكيعلى لصااااااااايادين لمفيك  وتقنية وإمرائيةت نما قامت  تككيبات 
 . ويً اويف الب ر الفصض الككاخلي اللو  يف  يئة 

على قراك يجنااااجع تنفيذ الطوع التومي ية الطوعية ل ااااما   الطلساااايووافقت هيئة مصااااايك وصاري ررب وخلااااض  -26
(. وخالم دوكثا السااا عة WECAFC/15/2014/8اخلااتكامة مصااايك الصاري الصاا    النطاق يف مجيع الكوم الع اااي )

االتقكم ايفر  واقش  االمتماع ت اخلاااتعرض2019عجنااار  املنعقك  يف يوليو/متو   خاكطة الطريق من ومض السااانة الكولية  وي اااً
هيئة مصاااايك الصاري الصااا    النطاق واحلرفية وتر ية . نما اقجنااات 2022ئية احلرفية يف ملصاااايك الصاري وتر ية الحياي املا

فذ  يف الكوم عن الإجنااااااااطة املن االطوع التومي ية الطوعية وكفعت تقريرً الحياي املائية يف ومريكا الالتينية والب ر الكاكييب 
الع اااايت على خلااابيض املثامت تقكمي املسااااعك  التقنية للعمليات الوطنية يف نوخلاااتاكيكا ورواتيماال وهنكوكاس وإيكاكروا من 
ومض اعتماد وحكام الطوع التومي ية الطوعية ل ااااما  اخلااااتكامة مصااااايك الصاري الصاااا    النطاق داخض الطر التنظيمية 

 الوطنية.

لالتينيةت ع قكت حلقة عمض يف  اااابن محلير  اناا   جناااا   حونمة مصااااايك الصاري الصاااا    احلجأب ويف ومريكا ا -27
. وقامت منظمة اجملتمع املكين املكسايكي املساما  2019وخلاياخلات ا يف ومريكا الالتينية والكاكييب يف ديسامم/ناإو  الوم 

ابلتعااو  مع م اات وخرى. وعماض اجملتمع ايفلي  (Comunidad y Biodiversidad) والتنوع البيولومي اجملتمع ايفلي
ا لتصااميأب إطاك إقليمي لتعميأب الطوع التومي ية الطوعية ل ااما  اخلااتكامة مصااايك الصاري الصاا    واملنظمات الب ثية معً 

 نيفية تقييأب التنفيذ.  مرت مناقجنةالنطاق داخض إطاك احلونمة والسياخلة العامة يف ايقليأبت نما 

ظمة ومريكا الوخلااااطى لقطاع مصااااايك الصاري وتر ية الحياي املائية الطوع التومي ية الطوعية ابلفعض ودكمت منو  -28
وصاااايك الصاري احلرفية  ني منظمة الرذية والحلكاعة  ةعمض معنيئت جمموعة ووإجنااا 2025 - 2015يف اخلااا اتيجيت ا للف   

صاااااياد  الصاري يف وم نا الوخلاااااطى ي املائية واىاد صااااا اك ومنظمة ومريكا الوخلاااااطى لقطاع مصاااااايك الصاري وتر ية الحيا
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ا ا هامً منمً  جمموعة العمضعتم تومريكا الوخلااااااااااااااطى ونواب وا م وكية الكومينيكية. و   لكا يف لتعحليحل تنفيذ الطوع التومي ية 
ا لتصاااااااميأب وتنفيذ جتاكب كائك  يف جمتمعات الصااااااايكت  جنااااااا    كوت فين احلكومات ومنظمات صاااااااياد  الصاري العمض معً 

 تنفيذ الطوع التومي ية الطوعية ل ما  اخلتكامة مصايك الصاري الص    النطاق. 

الع ااي يف منظمة  بلكا ومريكا الوخلاطى لل بلكا ل فرعي ت ع قك امتماع إقليمي2019ويف ونتو ر/تجنارين الوم  -29
وهي  ليحل و نما وا م وكية الكومينيكية والسلفادوك ورواتيماال الصاري وتر ية الحياي املائية ومريكا الوخلطى لقطاع مصايك 

ونوخلااااااااااتاكيكا وإيكاكاروا وهنكوكاس ملواصاااااااااالة هنج ا ايقليمي لتنفيذ الطوع التومي ية الطوعية. وقك وثرى هذا االمتماع 
دم المات. وخلاااعك ذلك يف املناقجنااة املتعلقة ابلق اااا ح ااوك نثلي الصاايادين من نولومبيا واملكساايك لتوخلاايع إطاق تبا

ذات الولوية اليت يتعني معا ت ا يف املنطقة من خالم مجنروع إقليمي  جن   مصايك الصاري الص    النطاق. وإضافة إض 
جمموعة ض ذلكت  ااكري ىال  الصايادين من الساكا  الصاليني يف ومريكا الوخلاطىت واتفق على و  ين اأب هذا الت ال  إ

 .ةايقليمي ةاحلرفي العمض

يف ديسمم/ناإو  الوم ومريكا الوخلطى   لكا ت نوخلتاكيكات عقك نثلو السكا  الصليني يف نويف خلا  خوخلي -30
ا لبناي آليات لتنفيذ الطوع التومي ية الطوعيةت وونيك إإجناااي ىال  الصاايادين من السااكا  الصااليني يف امتماعً  2018
وويك االمتماع منظمة االرذية والحلكاعةت ومنظمة ومريكا الوخلاااااااااااطى لقطاع ا الوخلاااااااااااطى ووضاااااااااااع خطة عمض إقليمية. ومريك

ت وجملس وصنكوق تنمية الجنعوب الصلية يف ومريكا الالتينية ومنطقة الب ر الكاكييب مصايك الصاري وتر ية الحياي املائيةت
ا عن مساك قكم املكتع الوطص ملنظمة الرذية والحلكاعة يف  نما تقريرً ت 2019ومريكا الوخلطى للسكا  الصليني. ويف عام 

يف جنااااااااعوب الصاااااااالية يف ومريكا الوخلااااااااطى. و تنفيذ الطوع التومي ية الطوعية يف خلااااااااياق الق اااااااااي على الفقر ابلنساااااااابة لل
احلونمة  ت اخلااات ااااف ىال  الصااايادين من الساااكا  الصاااليني يف ومريكا الوخلاااطى حلقة عمض حوم2019 ويلوم/خلااابتمم

ايقليمية يف صااايك الصاري يف مكينة  نمات  كعأب من منظمة الرذية والحلكاعة وصااانكوق تنمية الجناااعوب الصااالية يف ومريكا 
ومن املقرك جتميع إتائج حلقة العمض يف دليض عن احلونمة املساااااااؤولة والتجنااااااااكنية ملصاااااااايك التينية ومنطقة الب ر الكاكييب. ال

  ايفلية.الصاري 

ت ليض ا نساين يف لا ل عمليً منوب  رق آخليات وضع مرنحل تنمية مصايك الصاري يف منوب  رق آخليا دلياًل  يفو  -31
الطوع التومي ية الطوعية يف منوب  ااااااارق آخلااااااايا  ناي على مبكو مصاااااااايك الصاري الصااااااا    النطاق وتر ية الحياي املائية 

  تاك .   لكا ويقوم  تطبيق هذا الكليض يف 

املكتع ايقليمي تخلاااايا وايفيض اهلادئ التا ع ملنظمة الرذية والحلكاعة و اااابكة تر ية الحياي املائية التا عة  اااااكري و  -32
ملرانحل آخلااااايا وايفيض اهلادئ يف تنظيأب حلقة عمض إقليمية للتجنااااااوك  جنااااا   الت   الكميوررايف يف جمتمعات صااااايك الصاري يف 

يف ابإكوريت ايلنكت من ومض اخلااااااااااااااتكجناااااااااااااااف وف أب اتاثك ايفتملة  2019إوفمم/تجناااااااااااااارين الثاين  7و 6آخلاااااااااااااايا يف يومي 
قطاع صاااايك الصاريت واخلااااتكامة مواكد مصااااايك الصاريت  علىللجناااايخوخةت والجناااابابت واهلجر  يف جمتمعات صاااايك الصاري 

 وتنويع خلبض العيشت والتكي  مع ت   املناخت والدواك والعالقات  ني ا نسني.

 11. وقك امتمع نثلو 1-ب-14املؤ اااااااااار ع قكت حلقة عمض  جناااااااااا   من جية اي ال  عن ويف ايفيض اهلادئت  -33
ايفيض اهلادئت ومنظمات إقليميةت وووخلاااع ونادمييةت واجملتمع املكين حل ااوك هذا احلكث. ونا  ال رض من   لكا من   لًكا

ة ايقليمية اتيالساااااياخلاااااالصاااااكوري ب من وهكاف التنمية املساااااتكامةت ف اااااالً عن -14ابهلكف حلقة العمض هو  اد  الوعي 
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ملصااايك الصاري الساااحلية الصااادك عن وماإة مجاعة ايفيض اهلاد  والطوع  ا كيك النجناايكوالعاملية ذات الصاالةت وال خلاايما 
 .1-ب-14املؤ ر اكير عن التومي ية الطوعيةت وتعحليحل القككات على مجع وجتميع البياات ذات الصلة وكفع التق

 واخلتكماهلالطوع التومي ية الطوعية ابقليمية  جن   مصايك الصاري الساحلية ايسياخلات ال ية اكتباعلف أب نيفو  -34
 جناااااااااكض وف اااااااااضت نلفت منظمة الرذية والحلكاعة يف منطقة ايفيض اهلادئ و اااااااااريك إقليميت هو مجاعة ايفيض اهلادئت هلا 

إبمراي اخلااتعراض للمساااعك  يف المامج ايقليمي وىكيك جماالت التعاو  والمجمة الرئيسااية يف املنطقة. وعالو  على ذلكت 
ئة عن الطوع التومي ية الطوعية ادئ احلامة إض ترمجة التومي ات النا ااااااالصاري يف منطقة ايفيض اهل مصااااااايككوى جمتمع 

ا كيك ملصااااايك الصاري الساااااحلية"  جناااا   املساااااوا   ني ا نسااااني والفصااااض  النجناااايك عن السااااياخلااااات ايقليمية مثض "ف اااااًل 
ا لوضاااااااع "دليض اهلادئ معً الامس إض تومين حمكد الساااااااياق. وعمض  ااااااارناي منظمة الرذية والحلكاعة يف منطقة محلك ايفيض 

والذ   10ايفيض اهلادئ للمساااااوا   ني ا نسااااني وايدماج االمتماعي يف مصااااايك الصاري الساااااحلية وتر ية الحياي املائية"ت
يقكم تومي ات عملية  جناااااا   ىسااااااني املساااااااوا   ني ا نسااااااني وايدماج االمتماعي يف مصااااااايك الصاري الساااااااحلية وتر ية 

 الحياي املائية.

وع اااااااااااي إض التوّمن إض تنفيذ الطوع التومي ية الطوعية ل ااااااااااما    لكا وعلى املسااااااااااتوى الوطصت ابدكت عك   -35
وتوفّر املنظمة الكعأب حسع احلامة اخلتجا ة للطلبات. وعالو  على ذلكت ويف مصايك الصاري الص    النطاق. اخلتكامة 

ايّائي الكويل يف إطاك  رامج املنظمة الجنااامض الاس وصااايك الصاري إطاك املجنااروع املمّوم من الونالة السااويكية للتعاو  
النامية لالخلااااااااااتفساااااااااااك عن  البلكا من إكاي  ميع الع اااااااااااي من خالم املكاتع الوطنية للمنظمة يف الصاااااااااا    النطاقت و  

  خللفات مت قبوم عكد  تاك االهتمام  تنفيذ الطوع التومي ية الطوعية وطلع مق حات املجناكيع. وابخلتخكام معاي  حمكد
  لكا اليت ىظى  كعأب حايل وو مقرك لتنفيذ الطوع التومي ية الطوعية إض عجنر   البلكا من املق حات أليث يصض عكد 

وابلنسبة ما ت والسن امت وتنحلاإيا. ع  خللطنة يات و ف د ت ونوخلتاكيكات ونوت ديفواكت ومكرجنقرت ومياّاكت واميب هي  نا و
ت يتمثض اهلكف يف وضااع خطض عمض وطنية )الساان ام وتنحلاإيا( تقوم على املجناااكنة وو اتباع هنج  اااملة البلكا  لبعض هذه

عما  على وخلاااااااس إوع خلاااااالطنة ا )ناثلة )مكرجنااااااقر والفلبني(ت يف حني و   ع اااااا ا اتخر خلاااااايكو  لن إطاق ونثر ىكيكً 
ا نس( وو االخلااااتفاد  من العمض السااااا ق )نوخلااااتاكيكا( وو اخلااااتكمام مجناااااكيع وخرى ماكية )هنج النظام اييكولومي يف 

مجنااااااااااروع يف مياّاكت مبادك  مصااااااااااايك الصاري الساااااااااااحلية يف نا و ف د ت ونوت ديفواك  –التعامض مع مصااااااااااايك الصاري 
 (.[ويً اية والسن ام ]يف الخ  ت خطة عمض وطن

ويقوم مجناااروع مبادك  مصاااايك الصاري السااااحلية  ني منظمة الرذية والحلكاعة ومرفق البيئة العاملية يف ررب وفريقيا  -36
ا ابخلاااااااتعراض وطر تجناااااااريعات مصاااااااايك الصاري يف نا و ف د  ونوت ديفواك والسااااااان ام من خالم عملية قائمة على حاليً 

توصاااايات يمراي تعكيالت تعكس هنج  عكّ (ت وخلاااايالصاااا    احلجأب لية ملصااااايك الصارياملجناااااكنة )وا يف ذلك اجملتمعات ايف
جناااروع الطوعية املتعلقة وصاااايك الصاري. وخاصاااةت يعمض امللصاري ومبادئ الطوع التومي ية النظام اييكولومي ملصاااايك ا

ظام اييكولومي ملصايك الصاريت وا يف ملصايك الصاري الص    النطاق من منظوك هنج النعلى وضع دليض عملي تجنريعي 
اذلك معا ة هنج قائأب على حقوق ايإساااا ت واملسااااوا   ني ا نساااني. ويساااتعرض املجناااروع  اهليانض املؤخلاااساااية القائمة  وي اااً

لكعأب التعكيالت الال مة لل تيبات ا كيك  لإلداك  املجناا نةت وا يف ذلك إظأب حقوق الوصااوم للرمام والنساااي على السااواي 
 يف املنطقة الساحلية.

                                                      
10 https://coastfish.spc.int/en/component/content/article/494 



15 COFI/2020/Inf.12 

 

ن نما  كوت وإجنااااااااااطة مكيك  يف وورنكا وخلاااااااااا اليو  وراا ومالو  يف جمام متكني املرو  يف مصااااااااااايك الصاري م -37
احلصاااوم على إظأب رذائية مساااتكامةت ونذلك يف تنحلاإيا حيث تكمض املبادك  القائمة ابلفعض. وإذ يتأب االع اف ه  النسااااي 

 على إطاق ووخلاااع سااات لكنياملثيمن على وإجناااطة قطاع ما  عك احلصااااد وت اااطلع  كوك كئيساااي يف نفالة حصاااوم وخلااارها و 
تع يف نث  من الحيااا   نفس احلقوق والفرس اليت يتمتع هبااا الرمااامت ت ولكن ااا تواماان عقبااات نث  ت وال تتمعلى ال ااذاي

وال خلاااايما يف خلاااا نحل هذا املجنااااروع يف البكاية على دعأب العناصاااار الفاعلة من النساااااي يف مصااااايك االصاري الصاااا    النطاقت 
  وقطاع ما  عك احلصاااااااااااد الطوعية مع ال نيحل على عمض املرومن خالم تفعيض الطوع التومي ية قطاع ما  عك احلصاااااااااااد. و 

واالخلاااااااتفاد  من التومي ات ذات الصااااااالةت ال خلااااااايما الكليض املتعلق إبداك  وتنمية مصاااااااايك الصاري الصااااااا    املنصااااااافة  ني 
 ونفاي  مع ال نيحل على خلايسااهأب املجناروع يف إإجنااي إ ظأب رذائية ونثر مشواًل (ت 2017منظمة الرذية والحلكاعةت ) 11ا نساني

"الب رية الصاااا   " من ومض  اد  نمية وإوعية الصاري الصاااا    ومنتجات الصاري لالخلاااات الري البجناااار  خلااااالخلااااض القيمة 
وهي الونالة النروجيية للتعاو   وقك تع كت ا  ة املا ةتلنساااااااااااااااي يف قطاع ما  عك احلصاااااااااااااااد. والتجاك  من خالم متكني ا

 ومناطق إضاااااااافية يف  لكااع النطاق ا  رايف ليجنااااااامض  تقكمي وموام ملجناااااااروع مكتن  س خلااااااانواتت وميكن توخلاااااااي ايّائيت
 السنوات املقبلة.

ااملذنوك  وعالهت ناإت هناري  البلكا إض  وابيضااااافة -38 الخرى ولكن على إطاق  البلكا وإجنااااطة يف عكد من  وي ااااً
 ونثر حمكوديةت على خلبيض املثام 

 
الحياي املائيةت من ومض المن ال ذائي والت ذو  يف ويف إطاك مجنااااروع "ىسااااني إداك  قطاع صاااايك الصاري وتر ية  •

الساااالفادوك"ت وابلتعاو  الوثيق مع وصاااا اب املصاااال ةت مت إجناااار الطوع التومي ية الطوعية على إطاق واخلااااع ومت تنفيذها 
 على مستوى التعاوإياتت وتعحليحل اهليانض الخلاخلية والعمليات العملية لت سني ناكخلات ايإتاج.

لتقييأب االخلتجا ة للكواكث والت هع  2019ع الكويل لكعأب العاملني يف مصايك الصاري دكاخلة يف عام التجمومرى و  •
 عن السااياخلااات نما اخلااتعرضاات الككاخلااة إظأب ايإذاك ابلعاصاا  وفعاليت ات ف اااًل   12هلا على ضااوي إعصاااك وون ي يف اهلنك.

اكث واحلك من الساائر يف الكواح البجنارية والضاراك اليت تل ق والطض املرنحلية واحلكومية )اميض ادو ون اال( للتصاك  للكو 
ا مع الطوع التومي ية الطوعية. ويف اهلنكت إظأب التجمع الكويل لكعأب  ااااااااايً ات متالصاري سااااااااابض العيش القائمة على مصاااااااااايك 

الصاري الب رية اليت تجنمض العاملني يف مصايك الصاري حلقات عمض للتوعية وخلاهأب يف إك اد تنفيذ السياخلة اهلنكية ملصايك 
الطوع التومي ية الطوعية. نما خلاااالطت حلقات العمض ال ااااوي على تعميأب املنظوك ا نساااااين يف خلااااياخلااااة مصااااايك الصاريت 

 الب رية والكاخلية على السوايت ودوك احلكومات الذاتية ايفلية يف تنفيذ الطوع التومي ية الطوعية.

 13الخرى  البلكا نما عمض التجمع الكويل لكعأب العاملني يف مصايك الصاري يف عكد من  •
 
الطوع التومي ية الطوعية إض وك ع ل ات حملية لحلاد  الوعي  ني ا  ات الفاعلة عم خلاااالساااالة  ترمجت   ويف راات -

القيمة هبكف تعحليحل مجنااااااكنة اجملتمع ايفلي يف صااااانع الساااااياخلااااااتت وىساااااني وإظمة الصااااايك التقليكية وومن حيا   جمتمعات 
 الصيك الكاخلية والساحلية.

                                                      
11 i7419e.pdf-www.fao.org/3/a. 
 www.fao.org/3/ca2904en/CA2904EN.pdf ب رية يف قطاع مصايك الصاري الب رية اهلنكية. إعصاك وون ي ا إداك   اطر الكواكث والسالمة ال 12
 :املعلوماااااات  جناااااااااااااااااااا   عماااااض التجمع الاااااكويل لاااااكعأب العااااااملني يف مصاااااااااااااااااااااياااااك الصااااااري لتنفياااااذ الطوع التومي ياااااة الطوعياااااة جممعاااااة على الرا ض 13

https://igssf.icsf.net   

http://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/resources/detail/en/c/1196187/
http://www.fao.org/3/ca2904en/CA2904EN.pdf
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 ني الجنااااااعوب الصاااااالية يف والية الما و  من التومي ية الطوعية  الطوع إ اييف الما يضت كفع مسااااااتوى الوعي و   -
ي الر ا ألقوق ا نصاااااااااايادين على إطاق صاااااااااا  ت واملساااااااااااعك  يف دجم ا يف إطاك  2019خالم تنظيأب حلقة عمض يف عام 

 صياد  الصاري الساحلية والن رية وجمتمعات صيك الصاري.

اجملتمعية من خالم  واملراقبة واي اااارافيداك  املجناااا نة ووإظمة الرصااااك يف فييت امت كفع مسااااتوى الوعي حوم او  -
 على التوايل. 2019و 2018تنظيأب حلقيت عمض يف عامي 

واق ح دمج هنج النظام  2018إداك  مصااااااااااااااايك الصاري يف  لكتني يف وواخر عام  تيف مياّاكت اخلااااااااااااااتعرضااااااااااااااو  -
اييكولومي يداك  مصااااااااايك الصاري يف آليات ايداك  املجناااااااا نة جملتمعات صاااااااايك الصاري ايفليةت وإمراي دكاخلااااااااةت يف عام 

 .يف مصايك الصاري يف عملية الصيك  جنبكة التخحلينت حوم ىسني اروف عمض الصيادين امل امرين ويً ا 2018

حيث ت 2019للخطوع التومي ية الطوعية خالم عام  وفًقا للتجنريعات والسياخلات يف الفلبنيت مت وضع معاي و  -
 إض ىسني ومن احليا   واروف العمض الالئقة. احلامة ات  ت

يف خلياخلة مصايك الصاري وعمليات التخطيض إدكاج الطوع التومي ية الطوعية الإكات التجنجيع على  يف خلر و  -
ا العمليات اليت تتناوم ضاما  حقوق حيا   الصايادين ملواكد الكاضاي واملياه ومصاايك ت ال خلايم2019-2018خالم الف   

 الصاريت والتنمية االمتماعية واحلماية االمتماعية.

ت تعمض منظمة الرذية والحلكاعة مع حكومات منوب وفريقيا وخلااااإت الونالة النروجيية للتعاو  ايّائيو كعأب من  •
الصاري التقليكيني )وخاصااااة النساااااي( على ت   مصااااايك لوخلاااايا والفلبني على تعحليحل القكك  التكيفية لكى الصاااايادين وعمام 

التعامض مع الصاريت املناخت وا يف ذلك من خالم تككيبات امل اكات على اخلااااااااااااااتخكام املواكد الب رية البكيلةت وىسااااااااااااااني 
واعتماد وخلاااليع حكيثة الخلااتخكام ودوات الصاايك  جنااكض ونثر نفاي  واخلاات كافاً وذ ح الصاري املصااطاد  ومناولت ا  طرق 
تحليك من مودثا وقيمت ا إض وقصااااااااى حك  وىسااااااااني السااااااااالمة الخلاااااااااخلااااااااية يف الب ر )مثض البقاي يف الب رت وإداك   اطر 

ة يف حاالت الطواكئت واالتصاااااااالت الالخلاااااالكيةت والصااااااكوري الكوليةت وما إض ذلك(. وقك السااااااالمةت وايخلااااااعافات الولي
 وضعت مواد لتنمية القككات من الككوس املستفاد  يف املجنروعت هبكف التو يع وإعاد  االخلتخكام على إطاق واخلع.

مريكا الالتينية ومنطقة الب ر ومن خالم ايداك  املسااتكامة للمصاايك العرضااي يف املصااايك  واخلااطة  ااباري ا ر يف و -39
لوضااع خطض إداك  مع وصاا اب املصاال ة الكاكييبت ومرت نوخلااتاكيكا والما يض ونولومبيا مجناااوكات من القاعك  إض القمة 

صاااا اك الصاااايادين. وناإت تلك املر  الوض اليت يجناااااكري في ا صاااا اك الصاااايادين  فعالية يف عملية صاااانع القراك. وودى   ااااأبت
طة ايداك  ابكو دم نولوكادو يف نوخلاااااتاكيكات ووضاااااع اتفاقات مجنااااا نة  ني القطاعات للصااااايك وا  ود ذلك إض إإجنااااااي خ

خيص مصااااااااايك  يف مااملبذولة يف نولومبيات ووضااااااااع ووم خطة إداكية تسااااااااتنك إض هنج النظام اييكولومي ملصااااااااايك الصاري 
 يف الما يض. الك يا 

 

 : متكني أصحاب املصلحة 3املكون  -ارابعً 

لمامج املنظمة الجناااامض الاس وصاااايك الصاري الصااا    النطاق القككات التقنية والتنظيمية يكعأب املكو  الثالث  -40
ابلإجنااااطة ايفساااانة لل كومات ووصاااا اب املصاااال ة على املسااااتوات ايفلية والوطنية وايقليمية. وهو مرتبض  جنااااكض وثيق 

 .2ما املكو  هبا يف إطاك املكوات الخرىت وال خلي امل طلع
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صاااااا    الاليت وقّرت خطة العمض ايقليمية ملصااااااايك الصاري امة ملصااااااايك وصاري الب ر املتوخلااااااض ويف إطاك اهليئة الع -41
وعاله(ت مت إإجنااااااي "مامعة ملصاااااايك الصاري الصااااا     22إظر الفقر  والخلاااااود ) النطاق يف الب ر ال يض املتوخلاااااض والب ر

ا  ات الفاعلة يف جمام مصاااااااااااايك إض  صااااااااااافة خاصاااااااااااة النطاق" تت ل  من جمموعة متنوعة من الكوكات التككيبية املوم ة 
العامة يف منطقة الب ر ال يض املتوخلاااااااض والب ر الخلاااااااود. ونجحلي من هذا المامجت تنظأب اهليئة  النطاقالصااااااا     الصاري

ملصااااااااايك وصاري الب ر املتوخلااااااااض حلقيت عمض لفائك  منطقة الب ر ال يض املتوخلااااااااض والب ر الخلااااااااودت على التوايلت لتعحليحل 
ك منظمات مصااااايك الصاري الصاااا    النطاق يف ايقليمني الفرعينيت وايخباك ابلعمام اليت تقوم اهليئة وني  ميكن لصاااا ا

اهليئة العامة ملصاااايك وصاري  من ماإعدوكات وخرى أب وميكن تنظياكنة مع اللجنة. املجناااالصااايادين وعمام مصاااايك الصاري 
الص    الصاري ت وا يف ذلك منظمة الرذية والحلكاعةت ووع اي آخرو  يف  بكة "وصكقاي مصايك املتوخلضال يض الب ر 

 .صاري ص    النطاقخطة العمض ايقليمية ملصايك التنفيذ  من ومضالنطاق" اليت مت إإجناؤها للتعاو  

 الجناااااااااااااارانة)الفريقية للمواكد احليواإية التا ع لالىاد الفريقي وونالة االىاد الفريقي للتنمية  البلكا وقام مكتع  -42
يف مصاااااااااايك الصاري ية للج ات الفاعلة ر  احلكومية  كعأب إإجنااااااااااي منصاااااااااات دو  إقليم (ا كيك  من ومض تنمية وفريقيا

و  ع ااوية املنصااات ووخلااع من ع ااوية منظمات مصااايك الصاري الصاا    النطاقت ف ناري ترنيحل  معاملائية. و وتر ية الحياي 
ت مت إإجنااااااي  رامج 2018على مصاااااايك الصاري الصااااا    النطاق  سااااابع وصية القطاع الفرعي يف وفريقيا. يف و ريض/إيساااااا  

 آذاك/يف مصااااااااااااااايك الصاري وتر ية الحياي املائيةت ويف ماكس ا  ات الفاعلة ايقليمية ر  احلكومية يف ا نوب الفريقي
 امجعيت احلرفية الصاري وتر ية الحياي املائية ت عقكت ا  ات الفاعلة ر  احلكومية يف ررب وفريقيا املعنية وصاااااايك 2018

(ت ومنظمة WorldFishاصاري )عمض ابلتعاو  مع املرنحل العاملي ل حلقةت مت تنظيأب 2019 متو /العامة الت خليسية. يف يوليو
الفريقية للمواكد احليواإية التا ع لالىاد الفريقيت وا ماعة ايّائية للجنوب الفريقي يف  البلكا الرذية والحلكاعةت ومكتع 

ا  ات الفاعلة ر  احلكومية يف عموم وفريقيات وني  ميكن ملثض هذه املنصااة  منصااة وتسااواا الخلااتكجناااف إمكاإية إإجناااي 
  .و  ترتبض ابلعمليات العاملية ا اكية ضمن ايطاك االخل اتيجي العاملي ملصايك الصاري الص    النطاق

الحلكاعااة تعحليحل قااكك  ومن المثلااة الخرى على القااككات اليت مت تطويرهااا يف وفريقيااا  ااكعأب من منظمااة الرااذيااة و  -43
الصاري الص    النطاق يف امل رب من خالم مجنروع  صص يقوم  تقكمي تككيبات خاصة يداك  مصايك  يكمنظمات مصا

الصاري لصاا اك الصاايادينت يف حني جير  التصااك  حلوامحل الوصااوم إض احلماية االمتماعية يف توإس. وعالو  على ذلكت 
يك الصاري الصاااااا    النطاق للممثلني امل اك ة والتوإساااااايني إض إيطاليا يف إطاك مامعة مصااااااا جير  تنظيأب كحلة لتبادم التعلأب

املتوخلاااااااض  تنسااااااايق ا. وثكف الرحلة إض تبادم المات يف إداك  املنظمات ال يض اهليئة العامة ملصاااااااايك وصاري الب ر تقوم 
يإتاج  املائية املسط اتعلى مجنروع مكيك  عنوا  "ىسني إداك  ا املوافقة امل نية ويف تنويع الكخض. ويف موكيتاإيات مت مؤخرً 

وتسااااويق منتجات مصااااايك الصاري الكاخلية وتر ية الحياي املائية يف موكيتاإيا"ت وذلك هبكف تقكمي املساااااعك  الفنية يداك  
 مصايك الصاري الكاخلية على طوم هنر السن ام.

 جنااا   الق ااااا ا نسااااإية. وقك و ااا  وعاله إض  عض العمام املتصااالة وجير  االضاااطالع  قكك نب  من العمض  -44
املنظمة الجناااااامض الاس وصاااااايك الصاري  ولكن  رامج(ت 37و 31إظر على خلااااابيض املثام الفقرتني وابلق ااااااا ا نسااااااإية )

اقك دعأب   النطاق الصاااا    المات يف  تل  مجناااااكنة نثلي مصااااايك الصاري الصاااا    النطاق وو و ااااخاس من ذو   وي ااااً
 االمتماعات واملؤمترات اليت تعتم تنمية للقككات. وتجنمض المثلة 
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ا نسااااإية يف تر ية الحياي املائية ومصاااايك الصاري و ااابكة الجناااؤو  ت إظأب قساااأب 2019يف ونتو ر/تجنااارين الوم و  •
يف تر ية الحياي املائية ومصاااااايك الصاري خماي مجعية مصاااااايك الصاري اتخلااااايوية النكو  الساااااا عة حوم الق ااااااا ا نسااااااإية 

(GAF7 ت حيث متت دعو   و)نا  موضوع هذا العام هو توخليع اتفاق. وخالم النكو ت عقكت حلقة و . امجناكنً  150
عمض خاصاااااة  جنااااا   الكوك الذ  تقوم  ن املنظمات النساااااائية العاملة يف جمام الصاري يف تنفيذ الطوع التومي ية ملصاااااايك 

وجتاكثا الصاري العامالت يف جمايل جت يحل الص    النطاق وكصك تنفيذها. واخلتنكت إض جتاكب من  بكة النساي الصاري 
 يف وفريقيا.

قكمت منظمة الرذية والحلكاعة الكعأب إض املجناااااكنني القطريني حل ااااوك املؤمتر الكويل للمرو  يف مصااااايك الصاريت و  •
"إعال  خلاااااإتيارو د  نومبوخلااااتيال  جناااا   تكافؤ الفرس يف  واتفق هذا املؤمتر علىت إخلااااباإيا. 2018إوفمم/تجناااارين الثاين 

 .قطاع صيك الصاري وتر ية الحياي املائية"
ت قكم املكتع ايقليمي تخلاااااايا وايفيض اهلادئ التا ع ملنظمة الرذية والحلكاعة الكعأب 2020ويف يناير/ناإو  الثاين  •

 ااارانة ايفيطات ومصاااايك الصاري  ماج املنظوك ا نسااااين يف مصاااايك الصاريت اليت إظمت احللقة العمض ايقليمية املعنية إبد
ومرنحل تنمية مصاااايك الصاري يف منوب  ااارق آخلااايا يف ايلنكت وذلك  توف  خماي يف جمام اي ال  والتواصاااض املراعي لنوع 

 الطوعية.ا للخطوع التومي ية ا نست ونذلك  جن   املساوا   ني ا نسني وفقً 

ا  جناااااااااااااا   ايداك  املجناااااااااااااا نةت  تمويض من نوكا ا نو يةت إض إإتاج منتجات املعرفة وي كف مجنااااااااااااااروع  كو مؤخرً  -45
ومن جيات لتقييأب وداي إ ظأب ايداك  املجن نة القائمة يف مصايك الصاري يف مجيع و اي العا . ومن املتوقع و  يس أب املجنروع 

املجنااا نة ملصاااايك الصاري يف مجيع و اي العا  وىساااني املعرفة ابيداك  املجنااا نة ملصاااايك الصاري يف تعحليحل فعالية إظأب ايداك  
اليت تنطبق على إطاق واخلااااع على مصااااايك الصاري وخلاااابض العيش املسااااتكامة. وإض ماإع ذلكت خلاااايبكو يف الوقت إفساااان 

ا من عام جية املوضااااااوعة على املسااااااتوى القطر  اعتباكً مجنااااااروع جترييب ملجنااااااروع ايداك  املجناااااا نة املذنوك وعاله  تطبيق املن 
 ا.فصاعكً  2020

وقك تواصاااااض العمض الذ   كو يف ف   السااااانتني الساااااا قة  جنااااا   كخلاااااأب خرائض ملنظمات مصاااااايك الصاري الصااااا     -46
يك الصاري . ويتعاو   رامج املنظمة الجناااااااااامض الاس وصاااااااااا2018وتقييأب احتياماثا هبكف تقكمي الكعأب منذ عام النطاق 

الص    النطاق مع الجنرناي يف هذا الصكد. وهذا يجنمض العمض الذ  تقوم  ن مامعة ديوري  كعأب من مؤخلسة ووري  جن   
 قائمة مرد عاملية ملنظمات مصايك الصاري الص    النطاق.

صيادين/العاملني ويف منطقة ايفيض اهلادئت  كوت مبادكا  مكيكا  ت ما  تقكمي الكعأب إض منظمات ص اك ال -47
محلك ايفيض اهلادئ من ومض   لكا من   لكا السااااحلية(. وهناري مجناااروع إقليمي يقكم الكعأب إض خلااابعة الصاري )قطاع يف 

تطوير وتعحليحل كا طات وتعاوإيات صاا اك صااياد  صك التوإةت   ية التمكني من ىسااني املجناااكنة يف عمليات ايداك  وصاانع 
القراك املتصالة ابملواكد اليت تعتمك علي ا. وابيضاافة إض ذلكت فإ  من املجنااكيع اليت تتما اى مع املجناروع ايقليمي الخ ت 

يرنحل على تقييأب وكخلاااااأب الرائض وتوصاااااي  مجعيات الصااااايادين وعمام الصاري من مجيع و اي محلك ايفيض اهلادئ. مجناااااروع 
ويساااااعى هذا املجناااااروع إض وضاااااع خض وخلااااااس للمعلومات ملسااااااعك  الوناالت واملنظمات الوطنية وايقليمية على ىساااااني 

 إ راري ودعأب كا طات ص اك الصيادين وعمام الصاري والتعاوإيات.

 يياليويف الما يضت دعمت منظمة الرذية والحلكاعة املعاهك الوطنية ومجاعات الصاااايادين من السااااكا  الصااااليني  -48
اهتمام خاس لكوك الجناااعوب الصااالية يف الطوع التومي ية الطوعية. وعقكت "النكو  حوم مصاااايك الصاري الصااالية يف 
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ت يف 2019ماكس/آذاك  28و 27الما و  والطوع التومي ية ل ااااما  اخلااااتكامة مصااااايك الصاري الصاااا    احلجأب " يومي 
 ماإوست ووخلفرت عن العكيك من املبادكات اجملتمعية ا كيك .

 اتيجيات  رامج اخلااااااااااالعاملية )ويف منطقة الب ر الكاكييبت يتعاو  مجنااااااااااروع منظمة الرذية والحلكاعة ومرفق البيئة  -49
( ومجناااروع REBYC-II LACإداك  املصااايك العرضاااي داخض مصاااايك الصاري اليت تساااتعمض  اااباري ا ر الكب  ( )مجناااروع 

StewardFish واائ  منظمات صاااااااااايك الصاري يف ترينيكاد وتوابرو   كيكمع مامعة ديوري ومامعة محلك اهلنك ال ر ية لت
العاملني يف  س منظمات حملية للصااااايادين و إبإجنااااااي وتعحليحل هذا املجناااااروع  قاموقك نام لف أب وتعحليحل جماالت العمض. وخلاااااوكي
تعحليحل قكك  صااا اك الصااايادين على املجنااااكنة يف عملية صااانع القراك. ويف إطاك   ية ومنظمة وطنية واحك  يف خلاااوكينام  الصااايك

ك الصاري من ييف مصااا"ت جير   ناي القككات لتمكني صااياد  الصاري يف مجيع خلااالخلااض القيمة StewardFishمجنااروع "
املجناكنة يف إداك  املواكدت وعمليات صنع القراكت وخلبض العيش املستكامةت مع تعحليحل الكعأب املؤخلسي على مجيع املستوات. 
ويساااااااا  ااااااااك تنفيذ هذه الطة وبادئ هنج النظام اييكولومي ملصااااااااايك الصاري ويسااااااااعى إض تعحليحل متكني املرو  من خالم 

ة احلماية االمتماعية يف توف  خلاابض العيش املسااتكامة. وعالو  على ذلكت تقكم منظمة الرذية والحلكاعة الحلعامة وتعحليحل وصي
الكعأب إض الجناااااابكة الكاكيبية للمنظمات اليت تعمض يف جمام الصاااااايك من ومض السااااااماح للج ات الفاعلة يف جمام مصااااااايك 

وو  تجناااااااااااااااكري يف عمليات طوع التومي ية الطوعية ض اله  تف أب على  و وف اااااااااااااا ايقليأبيف النطاق الصاري الصاااااااااااااا    
ايف هذا ايقليأب منظمة الرذية والحلكاعة السااياخلااات ايقليمية. وتقكم   اابكة منظمات صااياد  الصاري يف الكعأب إض  وي ااً

املناخ يف واملنظمات الوطنية للصاايادين لحلاد  القكك  على موام ة ت   املناخ من خالم مجنااروع ت   منطقة الب ر الكاكييب 
 (. CC4FISHالصاري يف  رق الب ر الكاكييب الذ  ميولن مرفق البيئة العاملية ) مصايكقطاع 

دليض تعليمي ملنظمات لتومي ية الطوعية  جنااااااااااا   احليا    "تطبيق الطوع ا عن اخلاااااااااااتخكام دليض تعليمينما مت  -50
ابلجناارانة  ني منظمة الرذية والحلكاعة وجمموعة العمض املعنية وصااايك الصاري التا عة للجنة التخطيض  و ضااع تاجملتمع املكين"

احلجأب قكت دوكات تككيبية ملنظمات مصااااااااااايك الصاري الصاااااااااا    ت وع  2017عام يف  الكوليةت ومّتت جتر تن يف إإكوإيساااااااااايا
واهلكف العام من التككيع هو متكني منظمات مصااااايك الصاري  اجملتمع املكين يف الما يض وخلاااار  الإكا وتنحلاإيا. ومنظمات

الص    النطاق ودوائرها من اخلتخكام لطوع التومي ية الطوعية  جن   احلونمة املسؤولة حليا   الكاضي ومصايك الصاري 
لت سااااااااااااني إداك   احلرجإطاك العمض وال اابت يف خلااااااااااااياق المن ال ذائي الوطص والطوع التومي ية الطوعية  فعالية ونفاي  

 احليا   وضما  اخلتكامة مصايك الصاري الص    النطاق.

 جنااااااااااااااكض  الطوعية وموم ةيتعلق  مامج التككيع العامليةت وا يف ذلك وحكات عن الطوع التومي ية  يف ماو  -51
 إض احلكوماتت تجنمض املبادكات اليت ت طلع هبا منظمة الرذية والحلكاعة  وخلاخلي

 
(  جنااااااااااااااا   دكوس حوم حونمااة هولنااكا-الب وثينيجني لتنميااة اال تكاااك )مااامعااة وامنينيجني ومرنحل مرنحل وامن •

  مصايك الصاري 

 . Too Big to Ignoreمبادك  الكوكات التككيبية املجن نة  ني االختصاصات اليت تنظم ا الجنبكة الب ثية  •

 يسلنكا.آ رامج التككيع على مصايك الصاري ىت كعاية اليوإسكو يف كيكيافيكت  •

ا إعااكاد دوك  تااككيبيااة مكرخلاااااااااااااااة ابلكااامااض للخطوع التومي يااة الطوعيااة من ماااإااع املع ااك الااكويل وجير  حاااليااً  •
 للم يطات يف إقليأب وفريقيا.
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 التنفيذ  : دعم4املكون  -اخامسً 

من  رامج املنظمة الجناااامض الاس وصاااايك الصاري الصااا    النطاقت هناري مسااااكا  كئيسااايا   4يف إطاك املكو   -52
للعمض  وضااااااع إطاك اخلاااااا اتيجي عاملي للخطوع التومي ية الطوعية ل ااااااما  اخلااااااتكامة مصااااااايك الصاري الصاااااا    النطاق 

ايفر  ابجتاه ضااما  اخلااتكامة مصااايك   وصااف ا آلية للجناارانة من ومض دعأب تنفيذ هذه الطوع االخلاا اتيجيةت وكصااك التقكم
 الصاري الص    النطاقت وا يف ذلك تصميأب إظام للرصك.

خالم العامني املاضااينيت مت وضااع إطاك اخلاا اتيجي عاملي للخطوع التومي ية الطوعية ل ااما  اخلااتكامة مصااايك و  -53
ت ونما هو موضح يف 2016صايك الصاري لعام ا مع التوصيات الولية للجنة مالصاري الص    النطاق  جنكض ونثر متا يً 

وقك مت ىكيك  تل  مكوات آلية الجنااااارانة هذه لكعأب تنفيذ . 2018للجنة مصاااااايك الصاري لعام الوثيقة اليت مت إعكادها 
 عك  امتماعات  قك مت عقكالطوعية  جنكض وف ض و  الطوع التومي ية

 
وعلى هامش امتماع هذه اللجنةت امتمع الفريق االخلااااتجناااااك   2018قبض امتماع  نة مصااااايك الصاري يف عام  •
ت والصااااااااااااانكوق الكويل للتنمية الحلكاعية ة ملصاااااااااااااايك الصاري الصااااااااااااا    النطاقيت ل  من نثلني عن املنظمات العاملي الذ -

ض املعنية ومت وضع االختصاصات. وقك واصلوا االمتماع  كعأب من جمموعة العم-ة المأب املت ك  حلقوق ايإسا  ومفوضي
اخلاااااتجنااااااكية إقليمية   ية  فرقت  كو العمض على إإجنااااااي 2020ت وخالم عام للجنة التخطيض الكوليةوصاااااايك الصاري التا عة 

ىساااااني االتصاااااام ابملنظمات والعمليات واملبادكات ايقليمية ذات الصااااالةت وا يف ذلك املنظمات ايقليمية يداك  مصاااااايك 
للمنظمة. وقك إوقجناات الياكات املتعلقة ابلروا ض املؤخلااسااية  ني اجملموعة االخلااتجناااكية الفريقية الصاري واملؤمترات ايقليمية 

ومنصااااااااااااااة ا  ات الفاعلة ر  احلكومية القاكية املخطض هلا يف حلقة العمض الفريقية  تعحليحل اهليانض التنظيمية للج ات 
 2019ة يف وفريقيات اليت عقكت يف  وتسواا يف يوليو/متو  الفاعلة ر  احلكومية من ومض مصايك الصاري الص    املستكام

اإظر و) . ومن املتوقع 2020( يف فماير/ ااااباع Africa Chapter)وعاله(. وقك عقك امتماع وويل ملنظمة  42الفقر   وي ااااً
 عقك امتماعات يف آخليا وومريكا الالتينية يف وقت الحق من هذا العام.

وع ااااااي   ساااااةولكى وصاااااكقاي الطوع التومي ية الطوعية ل اااااما  اخلاااااتكامة مصاااااايك الصاري الصااااا    النطاق  •
وقك عقك امتماع مجناااااا ري مع الفريق االخلااااااتجناااااااك  يف  نحلاإيا املت ك  وننكا والنرويج.مؤنكين  إإكوإيساااااايا و  و ومج وكية ت

عاملي للخطوع التومي ية الطوعية اخلااا اتيجي ال إة ايطاكوماملناقجناااة االختصااااصاااات والتعاو ت وما فتئت  2018مايو/واك 
 يف ماو  2020 يف عام  نة مصايك الصاريدوك  التا ع ملنظمة الرذية والحلكاعة تتواصض مع الصكقاي ملناقجنة مجناكنت أب يف 

 .2022يف عام وتر ية الحياي املائية احلرفية يتعلق ابلتخطيض للسنة الكولية ملصايك الصاري 

تعلق ونصة تبادم املعاكف. ي يف ما ويً ات ومريت مناقجنات 2018 نة مصايك الصاري لعام دوك  وعلى هامش  •
هذا املكو  الاس ابيطاك اخلااااا اتيجي العاملي للخطوع التومي ية الطوعية من م ات فاعلة وخرىت على خلااااابيض  ت ل وي

نما يوحي االخلااأبت ف ي مية وو املنظمات ر  احلكومية. و ايقلي وو املنظماتالب وث  وو معاهكاملثام الوخلاااع النادميية 
يف جماالت الب ثت وتنمية صااااااااكقاي الطوع التومي ية الطوعية إاحة املعاكف وتكعأب الفريق االخلااااااااتجناااااااااك  وويف تساااااااااهأب 

اصا خل 2019القككاتت وتعبئة املواكدت واالتصاالتت ور  ذلك من الإجنطة ذات الصلة. وقك مرى تنظيأب حكثني يف عام 
 املعاكف تطوير منصة تبادم  التوخلع يفيف 
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ت إظأب املرنحل العاملي لاصاري حلقة عمض  عنوا  " و مصاااااايك وصاري صااااا    النطاق "ووري"ابلتعاو  مع مؤخلاااااساااااة  -
 ناإغت ماليحلا   ية تعحليحل التعاو  والتنسااايق  ني وصااا اب املصااال ة  يف 2019قادك  على الصااامود وعادلة" يف خلااابتمم/ويلوم 

 يف مصايك الصاري الص    النطاق. 

عمض اخلت افت ا منظمة الرذية والحلكاعة مع مجناكنني من املنظمات ر   ملسة ةالبيئعن وعقك صنكوق الكفاع  -
  كيفيةك الصاري الصااااااااااا    النطاق من ومض الن وض احلكومية البيئية ور ها من ا  ات الفاعلة العاملة يف جمام مصااااااااااااي

إإجنااااي مرنحل للمواكد والتعاو  لكعأب قاد  مصاااايك الصاري الصااا    النطاق واملسااااعك  يف تنفيذ الطوع التومي ية الطوعية. 
ت اليت تعحل  وخلااااااايعا  املرنحل إداك  الطوع التومي ية الطوعية وتنمية اجملتمع  طرق متعاضاااااااك ت ويساااااااتخكم الدوات واتليا

التعلأبت وتبادم املعلوماتت و ناي القككات. وخلاااااااوف يسااااااااهأب هذا ا  ك املساااااااتمر يف ايطاك اخلااااااا اتيجي العاملي للخطوع 
 التومي ية الطوعية.

رصك الت سن يف مصايك الصاري الص    النطاق وتنفيذ الطوع التومي ية لتومي ات  يصكاكيتواصض العمض و  -54
ت مت إمراي مجناااااوكات عم ايإ إت اللتماس اتكاي والتوصاااايات واالق احات واملماكخلااااات 2020الطوعية. ويف ماكس/آذاك 

ني يف جمام مصااااايك الصاري ا يك  من جمموعة متنوعة من املماكخلاااانيت نما مت إمراي مجناااااكنة متعمقة مع عكد من املماكخلاااا
للعملية الصااااااااااا    النطاق يف  تل  و اي العا . وتجنااااااااااامض وإجناااااااااااطة املتا عة تطوير ّوذج للرصاااااااااااك وؤ ااااااااااارات وتومي ات 

 امتماع للخماي ويتأب جتريب ات وا يف ذلك يف منطقة الكاكييب. خليستعرض ا
 

 مالحظات ختامية -اسادسً 

الصااااااا    النطاق وف أب مسااااااااصت ا يف التنمية املساااااااتكامة يتحلايك نما يتجلى يف صاري ال يحلام االهتمام وصاااااااايك ال -55
وتجناااااا يض ايطاك اخلاااااا اتيجي  كعيأبوخلاااااايكو  تومنظمات إّائية قكمية ومكيك .  املبادكات واملجناااااااكيع اليت يقوم هبا  اااااارناي
التومي ية من ماإع جمموعة متحلايك  من ا لكعأب التنفيذ املسااااااااااااااتمر للخطوع ا هامً العاملي للخطوع التومي ية الطوعية ومرً 

 الجنرناي وضما  االلتحلام ابملبادئ الخلاخلية الواكد  يف هذا الصك الكويل وتنفيذ التوصيات الرئيسية على الن و املقصود.

تواصااض منظمة الرذية والحلكاعة االضااطالع  كوك تيساا   وحمفحل على املسااتوات نافة من خالم ميحلثا النساابية و  -56
تتمثض يف قككثا على احلجنك لالمتماعات وقككثا على ىكيكت ووضعت وىليض وتبادم الخلاليع واملماكخلات ا يك . اليت 

يقكم الكعأب من منظمة ت المامج الجنااااااااامض ملنظمة الرذية والحلكاعة  جناااااااا   مصااااااااايك الصاري الصاااااااا    النطاقومن خالم 
نمية القككات على الصاااااااعيكين العاملي وايقليمي. وتتيح الطوع الرذية والحلكاعة لحلاد  الوعي وإصاااااااالح الساااااااياخلاااااااات وت

التومي ية الطوعية جمموعة واخلعة النطاق من التوصيات اليت تتجاو  املسائض املتعلقة وصايك الصاري التقليكية لهنا تعكس 
ايإساااااا ت هناري حامة واقع وتعقيك خلااااابض معيجناااااة مصاااااايك الصاري الصااااا    النطاق. ويف إطاك الن ج القائأب على حقوق 

و ناي على ذلك ونما التعاو  الجناااامض مع عك  قطاعات.  ابلتايل إض  ااارانات واخلاااعة النطاق ووحياا مكيك ت إض ماإع
 ضاااامنيتعلقت  يف ما اااارانات لتعحليحل الن ج الكلي الال م تقيأب يتبني من المثلة الواكد  وعالهت فإ  منظمة الرذية والحلكاعة 

يإسا ت واحلماية االمتماعيةت واحليا  ت واملساوا   ني ا نسنيت ومنظوكات السكا  الصلينيت ومنظوك مجلة وموكت ألقوق ا
 .الصيكخللسلة القيمةت وا يف ذلك على ومن الصوس القطاع الفرعي ملا  عك 
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ات جير  2018وعالو  على ذلكت منذ الكوك  الخ   للجنة مصااااايك الصاري يف عام  -57  ذم محليك من ا  ود  وي ااااً
ابملجناااااااااااااكنة يف تنفيذ الطوع التومي ية الطوعية  البلكا على الصااااااااااااعيك الوطص. وقك ومكن ىقيق ذلك من خالم اهتمام 

ايقراك  ك من  ابالق ا  مع املواكد املتاحة من خالم  رامج املنظمة الجناااااامض الاس وصاااااايك الصاري الصااااا    النطاق. وال
التجنااااااكنية والجنااااامولية يتطلع اخلاااااتثماكات نب  ت وال خلااااايما يف جمام املواكد البجنااااارية من ومض لتنفيذ   ضاااااما  عمليات اه

التجناااوك والتمكني والتخطيض والتنساايق. و ناي على ذلكت تقوم منظمة الرذية والحلكاعة  نجناار موافني من مجناااكيع مصااايك 
ا تنفيذ املجنااكيع ف ساعت  ض خلايقومو  ايفوكية الذين لن يقوموا  البلكا الصاري الصا    النطاق يف   بناي القكك  على  وي اً

 املستوى الوطص للمجناكنة الطويلة المض يف مصايك الصاري الص    النطاق املستكامة. 

 ك من مواصااااالة وتوخلااااايع إطاق التنفيذ على املساااااتوى الوطص من ومض إحكاث وث  حقيقي على اجملتمعات  وال -58
جنااااااااااجع وع اااااااااااي منظمة الرذية والحلكاعة على االةراع يف عمليات تجناااااااااااكنية لتنفيذ الطوع . ولذا ي  ضنكايفلية واجملتمع  

لتعاو  مع إض اوالسااااااااعي  2030التومي ية الطوعيةت ابخلااااااااتخكام هذا الصااااااااك ن دا  لت قيق خطة التنمية املسااااااااتكامة لعام 
املواكد على مواصلة  من وص ابحسع االقت اي. نما يجنجع الجنرناي يف التنمية منظمة الرذية والحلكاعة و رناي آخرين 

دعأب  رامج املنظمة الجنااااااامض الاس وصااااااايك الصاري الصاااااا    النطاق ني تتمكن املنظمة من مواصاااااالة دوكها التيساااااا   
 .والت فيحل 

    النطاق يف مسااااصة مصاااايك الصاري الصااا"تساااليض ال اااوي على الصااايك الفي   عن خلاااتتاح إتائج الككاخلاااةو  -59
  . وإضافة إض توف  يفة عن احلالة الراهنة ملساصة مصايك الصاري الص   2020ىقيق التنمية املستكامة" قبض هناية عام 

ج حمساااانة  مع البياات وىليض النطاق يف التنمية املسااااتكامةت  ودى العمض املتعلق ابلككاخلااااة إض اخلاااات كاث وخلاااااليع وهن 
الص    النطاق. ومن امل موم و  يستخكم وع اي املنظمة و رناؤها ايّائيو ت الذين يعملو  مع  قطاع مصايك الصاري

صااااا اك الصااااايادين والعاملني يف الصاريت املعلومات ا كيك  واملن جيات ملواصااااالة ىساااااني املعرفة والف أب  قطاع مصاااااايك 
 الصاري الص    النطاق.

خلااانة دولية ملصاااايك الصاري وتر ية الحياي املائية احلرفية فرصاااة عظيمة لحلاد  إ را  وصية  2022يتيح إعال  خلااانة و  -60
ارتنام هذه الفرصاااااااااة و  النطاق.القطاع و خأب تعحليحل ايمرايات الرامية إض إقامة قطاع مساااااااااتكام ملصاااااااااايك الصاري الصااااااااا    

خلبض معيجنة الناس يف املناطق الساحلية والكاخلية  سنييف ىملماكخلات ا يك  وا  ود املت افر  نيفية مساصة االخلتعراض  
نّن يعتمكو  على املصااااااايك الصاااااا    النطاقت وعلى الكخض والت ذية النامجني عن ا خطو  م مة من الناحية االخلاااااا اتيجية 

الصاري وتر ية ملصااااايك حتفام ابلساااانة الكولية ا. ومن مث فإ  املجناااااكنة يف التخطيض والت  اااا  لال و مسااااتقبض ونثر إ ااااراقً 
 الحياي املائية احلرفية ومر عامض ينب ي و  يبكو ات .
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