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 املوجز

تلخص هذه الوثيقة اإلجنازات اليت حققتها شعععععصاة ماعععععاتر اة األ يتء ية اةحياد املائية لرعا حوامة ماعععععاتر اة األ 
 ياحلءفية املسترامة يتنميتها. اقيالراخلية الاغرية النطالاحءتة 

صععععغرية  األ اةر عن التقرم احملءز يف جمال تطايق اخلطوط التوجيهية الطوعية لضععععمات امععععترامة ماععععاتتقرم مصلومات ي 
 النطاق يف مياق اةمن الغذائي يالقضاد على الفقء )اخلطوط التوجيهية الطوعية(، يتسّلط الضود على مسامهة مااتر

يف معععععياق اإلطارت االمعععععماتي ي ملنظمة  2030اة األ الاعععععغرية النطاق ياحلءفية يف خقيق خطة التنمية املسعععععترامة لصام 
احلءفية . يتءد مصلومات عن السعععععععنة الريلية ملاعععععععاتر اة األ يتء ية اةحياد املائية 2031-2022اةغذتة يالزرتاعة للفمة 

 مععصععلععومعععععععات تععكععمععيععلععيعععععععة يف الععوثععيععقعععععععةميععكععن االطععالع عععلععى اععمعععععععا ؛  COFI/2022/4.1يف الععوثععيععقعععععععة  2022صعععععععام لعع
COFI/2022/Inf.9 " يف الوثيقتني ي  "دعا ماععععاتر اة األ الاععععغرية النطاق ياحلءفية صنواتCOFI/2022/SBD/10 

 . COFI/2022/SBD/13ي

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة

 الل نة مرعوة إىل القيام مبا تلي: إتّ 

 لتنمية املسعععععععترامة ياةمن إىل الاعععععععغرية النطاق ياحلءفية  لنسعععععععاة ر اة األ الراخلية يالاحءتة اتاإلقءارت أبمهية ماعععععععا
الساحلية يالءتفية على الامود من خالل مسامهتها يف الُنظا الزرتاعية يالغذائية الغذائي يالتغذتة، يقررتة اجملتمصات 

اةغذتة التقرم املسععتمء الذحت خءزه منظمة  ةالحظمي  ،ال الصيش ياالقتاععادات ياإلشععءاى على املوارتديالصمالة يمععُ 
يف خقيق أهراى التنمية  اإمعععععععععععععهامة  ما تتصلق  تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعي يشعععععععععععععءاا ها يفيالزرتاعة )املنظمة( 

 إىل القيام مبا تلي: ،على يجه التحرتر ،الل نة مرعوة إتّ ي املسترامة. 
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يال مععععععععععععيما على يف جمال السععععععععععععيامععععععععععععات، ة خلطوط التوجيهية الطوعي  اةخذ لتزاتر هاتقرتء اإلعءاب عن ي  -
ديرت  ه من  اتما تقوميالرعوة إىل مواصعععلة دعا املنظمة يالاعععءااد اإليفائيني يف  الاعععصيرتن الصاملي ياإلقليمي،

يهتيئة  يئات مواتية، مبا يف ذلك السعععععععععععيامعععععععععععات وطنية التاعععععععععععارتاية اللنهوض  لصمليات لخفيزحت يتيسعععععععععععريحت 
تها يف ياالمععععععماتي يات ياةطء القالولية لتصزتز امععععععترامة ماععععععاتر اة األ الاععععععغرية النطاق ياحلءفية يمسععععععامه

 ؛مجيع املستوايت ال الصيش علىاةمن الغذائي يالتغذيحت يمُ ضمات 

 عن مااتر اة األ الاغرية النطاق فضاًل تصزتز منظمات يف املنظمة  امتمءارتية حول ايف توجيهاتيتقرمي  -
لرعا صاملي للخطوط التوجيهية الطوعية اآلية يظيفية يفصالة المعععععععععععععماتي ي االطارت اإلمواصعععععععععععععلة  لورتة ايفية 

 تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية.

مجع يخليل الاياانت املتصردة التخاععاععات عن ماععاتر اة األ الاععغرية النطاق عمليات خسععني يتاعع يع  -
 Illuminating Hidden "  صنواتررتامعععة ال،  العتماد على لتائج يأمعععالي  الوطينعلى املسعععتو  ة ياحلءفي

Harvests"  يإمعراد املاعورتة  اعات الكيفية اليت ميكن لا للمنظمة أت اخلفي(الاعير )تسعليط الضعود على ،
لالعتاارتات  ترعا النهج ذات الاععععععععععععلة ياملاتكءة يالفصالة من حيل التكلفة يالقائمة على املاععععععععععععارتاة ياملءاعية

ر سععمشعتاإل الغ لكي عملية اجلنسععالية، مبا يف ذلك امععتخرام الاياانت املاععنفة الاععغرية يالكارية النطاق يف 
 القطاع الفءعي يإدارتته. حوامةيف  لا  يها

 ميكن توجيه أحت امتفسارتات  اات مضموت هذه الوثيقة إىل:

 Nicole Franzالسّيرة 
 مسؤيلة عن التخطيط يف جمال مااتر اة األ

 Nicole.Franz@fao.orgالربتر اإللكميين: 
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 مقدمة -ًل أو  

كيفية إلتاج   تتصلقتغيريات خولية إحراث تنطوحت ماعععاتر اة األ الاعععغرية النطاق على إمكاانت هائلة لتاععع يع  -1
 إجيا يةمع خقيق فوائر  - يالقائمني  تلك الصمليات ياملسععععععععععتفيرتن منها ،اة األ ياملنت ات السععععععععععمكية يزهيزها يتوزتصها

 اخلاص نظمةللمجمال اةيلوتة الرباجمية رتئيسعععععععععععععي يف النظا الغذائية املائية الصاملية. يمن مث، فإهنا تضعععععععععععععطلع  ريرت على طول 
  .لتحّول اةزرتق 
جيءحت تنفيذ  اما  .اخلطوط التوجيهية الطوعيةأل الاعغرية النطاق يف إطارت تنفيذ دعا ماعاتر اة ا املنظمةيياصعل   -2

يمنظمات ماعععاتر اة األ الاعععغرية النطاق يمنظمات اجملتمع املرين  احلكوماتمن قال  ذات الاعععلة الصرتر من املاادرتات
 خلطوط التوجيهيععةاةخععذ  يتسععععععععععععععها جمموع هععذه اجلهود يف . ياملنظمععات اإليفععائيععة يمصععاهععر الاحوث يغريهععا من ا يئععات

تمصات الاير جملمتمءارت التاثري اإلجيايب كيين الا تهيئ اإلطارت التمييف تنفيذها، مّ  ،يف السيامات ياالمماتي يات الطوعية
 الاغرية النطاق ياجلماعات اليت ترعمها.

تنفيذ اخلطوط التوجيهية   زمام قيادهتا يف مياقاملنظمة يتصءض هذه الوثيقة موجزًا عن اةلاطة الءئيسية اليت أتخذ  -3
الاامل لتصزتز اخلطوط التوجيهية الطوعية يتطايقها )الربانمج الاامل للمنظمة( من خالل املنظمة يف إطارت  ءانمج  الطوعية

لربانمج يا(، GCP/GLO/965/SWE) "نطاقالاععععععغرية الرامة ماععععععاتر اة األ هتيئة  يئة مواتية لضععععععمات امععععععت"ماععععععءيع 
 صعععغرية النطاقط التوجيهية ملاعععاتر اة األ تنفيذ اخلطو " اعععات املءلة املتصردة الاعععءااد التا صة للمنظمة لرعا االفءعي آللية 

 "قعععععادرتة على الاععععععععععععععمود يف يجعععععه تغري املنعععععا مناععععععععععععععفعععععة  ني اجلنسععععععععععععععني ي اعععععل عيش مععععععععععععععُ ي من أجعععععل لظا غعععععذائيعععععة 
(FMM/GLO/155/MUL فضععاًل )  يتءد مصلومات  الاععءااد.أيخذ  زمامها املنظمة يماادرتات  تقودها عن ألاععطة أخء

 .COFI/2022/SBD/13ي COFI/2022/SBD/10ي COFI/2022/Inf. 9ي COFI/2022/4.1 تكميلية يف الواثئق

 الطوعيةخلطوط التوجيهية األخذ اباحملرز يف التقدم  -ااثنيً 
 يف جمال السياسات

تسععععععععععععععها تنفيععذ ي  1.هععالععرعا تنفيععذعععرتععرة خطوات ت ، اختععذ2014يف عععام ة منععذ إقءارت اخلطوط التوجيهيععة الطوعيعع -4
من أهراى التنمية املسترامة  14)ب( من مقاصر ا رى 14ا يف خقيق املقار مااشءً ا إمهامً ة اخلطوط التوجيهية الطوعي

 من أجل خقيق أهراى أخء  ياذلك -ياةمععععواق توفري إمكالية يصععععول صععععغارت الاععععيادتن احلءفيني إىل املوارتد الاحءتة  -
، (القضععععععاد التام على اجلوع) 2رى يا  (الفقء القضععععععاد على)من أهراى التنمية املسععععععترامة  1، مبا يف ذلك ا رى اثرية

، يا رى (الصمل املناخي) 13، يا رى (االمتهالأل ياإللتاج املسؤيالت) 12، يا رى (املساياة  ني اجلنسني) 5يا رى 
 . (السالم يالصرل ياملؤمسات القوتة) 16)احلر من أيجه عرم املساياة( يا رى  10، يا رى (احلياة خ  املاد) 14

تضعععععطلع  ه ماعععععاتر اة األ الراخلية، يإت اات تتا ما ييف هذا السعععععياق، ال ميكن املغاالة يف التاعععععرتر على أمهية  -5
 مكات الءتف يف  صض الالرات غري الساحلية. إىل يال ميما  لنساة ، ديرت فءترمن ن اةحيات، زاهله يف اثري م

                                                      
 fisheries/ar-scale-small-guidelines-https://www.fao.org/voluntary ، تءجى الءجوع إىل الافحة التالية: عامة لالطالع على حملة  1
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يف التزاتر لسععععيامععععات  املتصلقة  صمليات الصاملية ياإلقليميةالطء ي اة يف الطوعيةخلطوط التوجيهية اةخذ   تتواصععععلي  -6
تقءتء لل نة ماععاتر اة األ، على مععايل املثال، يف مععياق عمليات اةمن الغذائي يالتغذتة على خء منذ الفمة املاععمولة آ

 لتنوع الايولوجي ما خيص ييف  ؛الغذائيةلنظا لقمة اةما املتحرة ي من خالل جلنة اةمن الغذائي الصاملي  الاععععععععععععصير الصاملي
يف منتر  اةما  ما تتصلق  لاصوب اةصلية ؛ ييفاتفاقية التنوع الايولوجياجتماعات  خاللاملصقودة اجلالاية  الفصالياتيف 

 املتحرة الرائا املصين  لاصوب اةصلية. 

منطقة يف اعععاتر اة األ ملاإلقليمية لية اآلمثل االخاد اةفءتقي، ي  ،يأجهزةيعلى الاعععصير اإلقليمي، تقوم منظمات  -7
ر اة األ يف جنوب شعععءق امعععيا، تأ األ الاحء اة يض املتومعععط، يمءاز تنمية ماعععاكارتتيب، يا يئة الصامة ملاعععاتر الاحء ال
 .2لسياماتاملتصلقة   مماتي ياتاالناقاات ي امليف  الطوعيةة اخلطوط التوجيهيإبدرتاج 

نظمات غري احلكومية ياةيمععععععععععععاط الاحثية ياةاادميية تنفيذ اخلطوط التوجيهية يامل يف التنمية اما ترعا الاععععععععععععءااد -8
ناعععورتًا م 61قر زاد من  الطوعيةة التوجيهيإىل اخلطوط يل ألد يات أت عرد املناعععورتات اليت خلامعععتصءاض أشعععارت ي . الطوعية
  .ناورتًام 1100، ليال إىل ما جمموعه 2020يف عام ناورتًا م 279إىل  2015يف عام 

يف هتيئة الايئة التمكينية املوصععععوفة يف  الصاملي ياإلقليمي على الاععععصيرتن الطوعيةة خلطوط التوجيهيخذ  اةيتسععععها  -9
  .ااماًل   التنفيذها تنفيذً  الالزمة الطوعيةة من اخلطوط التوجيهي 3اجلزد 

  :، مثاًل  لسياماتقة لصياملت ةطء القالولية تتصلق ما  يعلى الاصير القطءحت، حرث  تطورتات يف -10

 ؛الطوعيةتاري صءاحة للخطوط التوجيهية  2020يف عام  اجرترً  احكومة اا و فريدحت مءمومً  إصرارت 

  صعععكوأل ماعععاتر اة األ، مبا يف مع   لسعععيامعععاتياملتصلقة ملر  تطا ق اةطء التنظيمية امعععتصءاض عمليات إجءاد ي
، يف اوت دتفوارت يالسععنغال يف إطارت ماععءيع ماادرتة ماععاتر اة األ السععاحلية يف الطوعيةة اخلطوط التوجيهيذلك 

 ؛الايئة الصاملية لمنظمة يمءفقلغءب أفءتقيا التا ع 

   نظمة صياغة ياعتماد قالوت خاص يخطة رتئيسية لااحل مااتر اة األ الراخلية الاغريةاملييف مورتتتاليا، دعم 
 .2021يف عام  النطاق

 :اإللكليزتة يالفءلسععععععيةاإلمععععععاالية ي  اتيثيقتني توجيهيتني  للغرعا ذلك، يف مصءض مععععععصيها ل ،نظمةأصععععععررتت املي  -11
اخياية أداة ت) "A policy and legal diagnostic tool for sustainable small-scale fisheries صنوات "ياحرة 

ياملتصلقة القالولية الوطنية اةطء من أجل امععععععععتصءاض  (اععععععععغرية النطاق املسععععععععترامةالقالولية ملاععععععععاتر اة األ ي مععععععععيامععععععععاتية 
 Legislating for sustainable small-scaleاةخء   صنوات "ي  ،الطوعيةة يف ضعععععععود اخلطوط التوجيهي لسعععععععيامعععععععات 

fisheries( " من أجل امعععترامة ماعععاتر اة األ الاعععغرية النطاق اتتاعععءتصيضعععع)، التاعععءتصات  اعتاارتات عنر معععنّ قرم ت
قسا  2022يف الء ع اةخري من عام  يمعياعررت متاحة لذا الاعات،ديرتة تصليمية إلكميلية ذات صعلة مثة للقطاع الفءعي. ي 

اة األ الاععغرية ص ملاععاتر اععخي، (FAOLEX)التا صة للمنظمة  قاعرة الاياانت القالولية للتاععءتصات الوطنيةجرتر من 
 يالرماتري يالقوالني يالسيامات صة  كل  لر عن الاكوأل الريلية امللزمة قالوانً لتوفري مصلومات خا (SSF LEX) النطاق

 طنية ذات الالة  لقطاع الفءعي.الو 

                                                      
 .COFI/2022/Inf.9 الوثيقة تءجى الءجوع إىل ،التفاصيل زتر منامل علىطالع لال  2
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على صعععععععععععفحة  ةمتاح الطوعيةة اخلطوط التوجيهي تيسعععععععععععري يضعععععععععععع خطة عمل يطنية لتنفيذأديات ل جمموعةيهناأل  -12
إدارتة ماععععععاتر اة األ الاععععععغرية  على يةتررتتاديرتات ي ا اإللكميين لتصلّ لري ديرتات ى اإللمل ، يمت توفاخلطوط التوجيهية عل

 Too يشععععاكة الاحوث " أفءتقيا اجلنو ية –مع املصهر الرييل للمحيطات  لتصايت تصردة التخاععععاععععات املالنطاق يالنهج 

Big To Ignore (TBTI) يعالية على ذلك، تتوفء يثيقة توجيهية  اات ايفية تطايق هنج قائا على حقوق اإللسات ."
  اات خماطء الكوارتث يتغري املنا .  الطوعيةة من اخلطوط التوجيهي 9يف مياق الفال 

 2021يف مارتس/اذارت  الطوعية مجهورتتة تنزاليا املتحرة خطة عملها الوطنية لتنفيذ اخلطوط التوجيهيةصععععععععععععععررتت يأ -13
يتصمل حكومات السععنغال يمرغاععقء يماليحت يانميايا على يضععع خطط عمل يطنية يجيءحت يضععع خطة تكميلية لزجناارت. 

،  رعا من الطوعيةة عناصععععععععععععععء من اخلطوط التوجيهي ا لرً  50. ييف اجملموع، تنفذ حنو الطوعية لتنفيذ اخلطوط التوجيهية
أخء . يال تزال هناأل حاجة إىل التص يل  لتنفيذ على الاععصيرتن  املنظمة أي من خالل ماععارتتع أي ماادرتات أي منظمات

 الوطين ياحمللي جلين الفوائر الكاملة لقطاع فءعي مسترام ملااتر اة األ الاغرية النطاق. 

 الطوعيةيُتاعععععع اع أعضععععععاد الل نة  قوة على االمععععععتفادة من اةديات يالتوجيهات املتاحة لتنفيذ اخلطوط التوجيهية  -14
على  الطوعيةتوافء املزتر من املصلومات ياملوارتد على صفحة اخلطوط التوجيهية تب عن طلاات الرعا ذات الالة. ي ءاياإلع

 3اإللمل .

 تعزيز منظمات مصايد األمساك الصغرية النطاق والعمليات التشاركية -ااثلثً 

صعععغارت الاعععيادتن يالصاملني ماعععارتاة يف ذلك  اعلى حقوق اإللسعععات، مب نهج قائاً ل الطوعيةاخلطوط التوجيهية ءيِّج ت -15
ما خيص مععععال عياععععها امارأ أمععععامععععي. يمن أجل  يالءجال يالنسععععاد يف عمليات صععععنع القءارت يف صععععير اة األجمال يف 

إىل منظمات متثيلية قوتة يهياال مؤمعععععسعععععية  الاعععععغرية النطاق املاعععععارتاة  فصالية، ختاج اجلهات الفاعلة يف ماعععععاتر اة األ
اجة إىل زايدة تكثيف الرعا املقرم لتنظيا ماععععععععععاتر اة األ الاععععععععععغرية النطاق على خمتلف  وضععععععععععو  احلتربز تاععععععععععارتاية. ي 

 املستوايت يأبشكال خمتلفة.

 4ة صلى املسععععتو  الصاملي، ال تصمل الية الاععععءااة اخلاصععععة  إلطارت االمععععماتي ي الصاملي للخطوط التوجيهية الطوعيف -16
؛ قام اةيل منظمات اجملتمع املرينالفءتق االمعععععتاعععععارتحت الذحت ميثل يف امل (1) اعععععكل اامل. يتتالف هيكلها اةصعععععلي من 

منرب لتاادل املصارتى جلميع أصعععععحاب املاعععععلحة ي  (3) الذتن ميثلوت احلكومات؛ الطوعيةة أصعععععرقاد اخلطوط التوجيهيي  (2)
اات من   ، حيلاتطوتءهتصمض مععععععععععايل اليت لتحرايت القائمة إىل تفاقا ا 19-جائحة اوفيرأفضععععععععععى تفاععععععععععي ي اآلخءتن. 

املاعععارتاة. ييف الوق  لفسعععه، قر تكوت هناأل حاجة إىل يترية احملتمل أت تؤدحت االجتماعات حبضعععورت اةعضعععاد إىل تسعععءتع 
اإلطعارت فوائعر ، ياعذلعك ةالنظء يف فوائعر يحوافز املاعععععععععععععععارتاعة يف اإلطعارت االمععععععععععععععماتي ي الصععاملي للخطوط التوجيهيععة الطوعيعع

 ط التوجيهية اكل لتصزتز الءيا ط الراخلية ييظيفة التصايت.االمماتي ي الصاملي للخطو 

                                                      
 ، الميما عالمة التاوت  "املوارتد".  fisheries/ar-scale-small-guidelines-https://www.fao.org/voluntary التايل: الءا ط الظء  3
 fisheries/resources/detail/ar/c/1268316-lesca-small-guidelines-https://www.fao.org/voluntary الءا ط التايل: الظء  4

https://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/en/
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مباععععارتاة الاععععيادتن ياإلشععععءاى احمللي ياملاععععارتاة يف قء ت اليت هتايإدارت وامة ماععععاتر اة األ املتصلقة حبنُعُهج اليتؤدحت  -17
 ني احلقوق ياملسعععؤيليات وازت إىل إقامة تي  اة األ صعععيريف جمال الصاملني ني متكإىل  –أي اإلدارتة املاعععماة  - صعععنع القءارت

   ني املستخرمني يالسلطات احلكومية.

  حقوق صغارت الايادتن يف احلاول على املوارتد.أتمني ا هذه الُنهج التاارتاية أتضً يترعا  -18

فصالية اإلدارتة املاعععععععععععماة ملاعععععععععععاتر مر  نظمة  تطوتء منت ات مصءفية لتقييا املتقوم  6 ،5 ي رعا من مجهورتتة اورتاي، -19
 اة األ من خالل اتي  إرتشادحت، يجمموعة أديات، يالتصلا اإللكميين، يدرتامات حالة. 

 شععععععععععععععاكة الاحوث للحفات على  يئات اجملتمصات احملليةي كنرا،  التصايت مع جامصة مععععععععععععععال  مارتحت،  فضععععععععععععععل ي  -20
(CCRN) كتي   ، مععععيتا امععععتكما ا النطاق ماععععاتر اة األ الاععععغرية إدارتة اععععات الة احل ة ياانت لررتامعععع، توجر قاعرة

 .النطاق مااتر اة األ الاغريةدارتة حول ايفية تصزتز يدعا إإرتشادحت 

 .امااتر اة األ الاغرية النطاق من  ني أاثء الفئات هتمياً  جمال يف اليت تصمل كوت الاصوب اةصليةتا ما ياثريً  -21
 نظمة.املا يضع خطة عمل مع الفءتق املصين  لاصوب اةصلية يف جيءحت حاليً املسالة، ملصاجلة هذه ي 

تتصءضات للتغاضي يعرم االعماى يف الكثري من يمسامهاهتا يف مااتر اة األ الاغرية النطاق يال تزال ديرت املءأة  -22
 غيععة تصزتز النظا الغععذائيععة  املععذاورت أعاله على املءأةاملءلععة املتصععردة الاععععععععععععععءاععاد لععرعا اآلليععة ربانمج الفءعي يتءاز ال. اةحيععات

في مجهورتتة تنزاليا املتحرة، تقرم الرعا لتنمية ف.  لرات يف امعععععععععععععيا يأفءتقيا جنوب الاعععععععععععععحءاد الكرب  10املسعععععععععععععترامة يف 
لااد مكت  إبذلك ستكمل تُ ي ، (TAWFA) لءا طة النساد الصامالت يف جمال صير اة األ يف تنزالياالقررتات املؤمسية 

مع مءاز إدارتة املوارتد  املنظمةمنطقة الاحء الكارتتيب يجنوب شععءق امععيا، تتصايت  يف الوزارتة. ييفنسععني  ني اجلتُصىن  ملسععاياة 
 يمءاز تنمية ماععععععاتر اة األ يف جنوب شععععععءق امععععععيا (CERMES-UWI) يالررتامععععععات الايئية التا ع جلامصة ا نر الغء ية

(SEAFDEC) امات خرتر النطاق. ، على التوايل،  اات التحليالت اجلنسالية يدرت 

التا ع لقيادة اإلاعععععاد مصهر  ،يمن اةمثلة اةخء  على الرعا اإلقليمي ملنظمات ماعععععاتر اة األ الاعععععغرية النطاق -23
، اتصايت  ني شععععععععععاكة منظمات 2020عام يف  (CNFO) اععععععععععاكة منظمات صععععععععععيادحت اة األ يف منطقة الاحء الكارتتيبل

يف إطارت الربانمج غء ية ءاز إدارتة املوارتد يالررتامعععات الايئية التا ع جلامصة ا نر الصعععيادحت اة األ يف منطقة الاحء الكارتتيب يم
تطوتء القررتات التنظيمية إلدارتة النظا اإلتكولوجية يمععععععععععال الصيش يف ماععععععععععاتر لالايئة الصاملية يمءفق  املنظمةاملاععععععععععمأل  ني 

ااة األ الاععععععععععغرية النطاق يف منطقة الاحء الكارتتيب، يالذحت توفء  يتنمية  تنلاععععععععععيادل حتياجاتاالتررتتًاا تءاز على  أتضععععععععععً
اليت  يالخاد اةفءتقالتا صة لاحلكومية ا دعا مناعععععععععات اجلهات الفاعلة غري أتضعععععععععً  املنظمةيتواصعععععععععل  القررتات  ني اةقءات.

إليها االخاد اةفءتقي ياجلماعات االقتاععععادتة اإلقليمية إلجءاد  ل ال عناصععععء هامة يف ا يكل املؤمععععسععععي اةفءتقي يتتاععععكّ 
يف  الفءعي ، من خالل مكتاها اإلقليمياملنظمةماعععايرتات  اعععات معععيامعععات ماعععاتر اة األ يتء ية اةحياد املائية. يتقرم 

ا إىل م الرعا املااشععععععء أتضععععععً قر. يتُ ا ملناععععععات اجلهات الفاعلة غري احلكومية لفائرة منطقة املغءب الصءيبا حمردً تولس، دعمً 
 .(FPAOI) ياخاد الايادتن احلءفيني يف احمليط ا نرحت( CAOPA)اخاد منظمات مااتر اة األ احلءفية يف أفءتقيا 

                                                      
 (.GCP/GLO/046/ROKماءيع  ءانمج تنمية قررتات اإلدارتة املاماة ملااتر اة األ )  5
 تنمية قررتات اجملتمصات احمللية الزرتقاد على اإلدارتة املاماة ملااتر اة األ: ماءيع مااتر اة األ املسترامة يمال الصيش املتنوعة  6
(GCP/GLO/080/ROK.) 
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منظمات ماععععععاتر اة األ الاععععععغرية النطاق يف تتا، على مععععععايل الذاء ال احلاععععععء، تزيتر يعلى الاععععععصير القطءحت،  -24
ملنظمة من خالل  ناد أيجه التآزرت  ني عقر اةما املتحرة للزرتاعة ا يف اتمع يحرة الاءاالرعا  لتصايت  توغو ي إاواديرت 

ياخلطوط التوجيهية الطوعية. ي رعا من  2022صام لاةمعععععءتة يالسعععععنة الريلية ملاعععععاتر اة األ يتء ية اةحياد املائية احلءفية 
اغرية المنظمات يعمليات مااتر اة األ  مع( ICSF) مااتر اة األ لرعا الصاملني يف الت مع الرييلصمل ت، ةنظمامل

 لتصزتز القررتة على تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية. يا نر النطاق يف الربازتل يغاان يلي رياي 

املزتر لضمات اتااع هنج قائا على حقوق اإللسات فصل ، هناأل حاجة إىل هإحءاز على الءغا من التقرم الذحت جيءحت ي  -25
تا . يت فصالية يف صنع القءارتصير اة األ  يالصاملني يف صغارت الايادتنماارتاة تصزز الافافية ياملسادلة يالتمثيل، يضمات 

 One Ocean) املصهر الرايفءاي حلقوق اإللسعععععات يمءاز احمليط الواحر مبا يف ذلك ،اعععععءاادالالتصايت يف هذا الاعععععرد مع 
Hub) . 

جهات نظمة ي املي  (WorldFish)  األقر أعر املءاز الصاملي لألفا  ملصءفة ياالتاععال. يتتاععل مسععالة التمثيل أتضععً  -26
 عن االتاععععععاالت اةخالقية يالاععععععاملة اليت تاععععععمل مبا يف ذلك منظمات ماععععععاتر اة األ الاععععععغرية النطاق، دلياًل  أخء ،

، (Ethical and inclusive communications involving small-scale fisheries) ماعععععععاتر اة األ الاعععععععغرية النطاق
 حيل أت االتااالت املسؤيلة ميكن أت خسن االعماى  ايادحت اة األ يأتثريها يف جماالت صنع القءارت.

تامل صغارت ل أعضاد الل نة يالاءااد يف التنمية على دعا الصمليات الااملة يالصادلة يف مجيع اجلوال  اليت ييُ  -27
 ا. ي يئيً ا ياقتاادايً مااتر أ األ مسترامة اجتماعيً جياد يجمتمصاهتا احمللية اوميلة إل اة األ صير يالصاملني يفالايادتن 

 تسليط الضوء على الصيد اخلفي: مسامهة مصايد األمساك -ارابعً 
 الصغرية النطاق يف حتقيق التنمية املستدامة

 Illuminating Hidden Harvests: the contribution of small-scale "   صنواتتوفء العععععررتامععععععععععععععععععة  -28

fisheries to sustainable development("مسعععععامهة ماعععععاتر اة األ الاعععععغرية الضعععععود على الاعععععير اخلفي:  تسعععععليط
، قتاعععععععادتةال الصيش يالقيا االيشعععععععاملة عن الاعععععععير ياإللتاج، يمعععععععُ  ثةحمرّ مصلومات  7(النطاق يف خقيق التنمية املسعععععععترامة

، يالتغذتة، يغري ذلك من السععععععمات ا امة يف ماععععععاتر اة األ الراخلية يالاحءتة الاععععععغرية ، ياحلوامةاليةاجلنسععععععاملسععععععائل ي 
 النطاق. يتامل النتائج الءئيسية ما تلي:

  املائة من يف  68) الصاملية الطايصيةاعععععععاتر امليف املائة من  40متثل ماعععععععاتر اة األ الاعععععععغرية النطاق ما ال تقل عن
 يف املائة من مااتر اة األ الراخلية(. 32ي ؛مااتر اة األ الاحءتة

  ااتر الطايصية يف مااتر اة األ الاغرية امليف املائة من اةشخاص الصاملني على طول مالمل قيمة  90تصمل ي
 شخص مالتني 12.9ير اة األ الراخلية، تيف ماا يف جمال الاير شخص مالتني 14.6النطاق. يتامل ذلك 

 مااتر اة األ الاحءتة.يف  الايريف جمال 

  ذلك من أجل اس  الءزق.، مبا يف ة النطاقاغري التر اة األ ااممليوت امءأة يف  45يتاارتأل 

                                                      
 .COFI/2022/SBD/10الظء الوثيقة   7
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  ا على اةقل على مااتر اة األ الاغرية النطاق يف اس  عياها.مليوت شخص جزئيً  492يتصتمر 

  اععكل خاص يتوجر  كثءة احل ا من ماععاتر اة األ الراخلية يالاحءتة مغذتة  يتصترب اة األ الاععغرية ياملتومععطة
 .الاغرية النطاق إلزال مااتر اة األيف عمليات 

 يف املائة من املاععير املتام من ماععاتر اة األ الاععغرية  20حوايل اععماة  اععات يمن احملتمل أت تتا تنفيذ اإلدارتة امل
 النطاق.

تيسري تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية يخقيق إىل زايدة  على الاير اخلفي تسليط الضود ماارتدةؤدحت تيتؤمل أت  -29
 . هايزرتر أهراى التنمية املسترامة ذات الالة من خالل زايدة االلتزامات ياإلجءادات

زتر املمن خالل إجءاد  ماادرتة تسليط الضود على الاير اخلفيلطاق أعضاد الل نة مرعويت إىل دعا توميع إت ي  -30
 وصفها منفصة عامة  يتاادل  ياانت درتامات احلالة القطءتة  اات ماادرتة تسليط الضود على الاير اخلفي تمن التحليال

التصاري عن إىل عاملية، يتنمية قررتات متصردة التخااات يمتصردة املاادرت يتاارتاية على الاصيرتن القطءحت ياإلقليمي؛ ي 
 االحتياجات ذات الالة. 

 ا إدرتاج  ياانت مانفة حس  القطاعات الفءعية يف مجع  ياانت املنظمة يخليلها يلاءها يف املستقال.يتقم  أتضً  -31

 الستنتاجات -اخامسً 

فءصعععععععة فءترة لتسعععععععليط الضعععععععود على  20228صام لالسعععععععنة الريلية ملاعععععععاتر اة األ يتء ية اةحياد املائية احلءفية تصر  -32
الصامل يتوحير اإلجءادات يااللتزامات الالزمة ملواصعععععععلة تصزتز االمعععععععترامة ماعععععععاتر اة األ الاعععععععغرية النطاق على مسعععععععتو  

 يالامول.

                                                      
 ./4.1COFI/2022 الوثيقة الظء 8


