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 املوجز

واحلرفية"   عم مصايد األمساك الصغرية النطاقبشأن "د   COFI/2022/4يقةتوفر هذه الوثيقة معلومات إضافية تتعلق ابلوث
" على التوايل، وذات صلة  املائية احلرفية وتربية األحياء األمساك  "السنة الدولية ملصايدبشأن  COFI/2022/4.1 الوثيقةو 

على   مثلةاألبتوفري املزيد من التفاصيل و "  تسليط الضوء على الصيد اخلفيحول "   COFI/2022/SBD/10ابلوثيقة
اخلطوط التوجيهية الطوعية  تنفيذ  وجهات أخرى يف سياق  )املنظمة(  اضطلعت هبا منظمة األغذية والزراعة    األنشطة اليت

 (اخلطوط التوجيهية الطوعية) سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر  النطاق يفلضمان استدامة مصايد األمساك صغرية  
. وكما هو  2021عام  الدورة الرابعة والثالثني للجنة يف  انعقاد    ودعم مصايد األمساك الصغرية النطاق بشكل عام منذ

(، فإن  COFI/2020/Inf.12  )مثل الوثيقةاليت أعدت لغرض اإلحاطة  واثئق السابقة للجنة مصايد األمساك  الاحلال يف  
لتعزيز وتطبيق اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد   برانمج املنظمة الشاملا ملكوانت "وفق   نظمةالوثيقة م  

احلجم الصغرية  الشامل)"  األمساك  املنظمة  البرانمج  الت   ةوعيت(:  أصحاب    ابط وتعزيز  ومتكني  والسياسات  العلوم  بني 
 املصلحة ودعم التنفيذ. 

 مع اعتمادالتوجيهية الطوعية حيظيان ابهتمام متزايد  األمساك الصااااااغرية النطاق واخلطوطومبا أن القطاع الفرعي ملصااااااايد 
الصاعب اإلبال  عن ييع  اجلهات الفاعلة والشاركاء، ددر اإلااارة إأ أنم منمن جانب عدد متزايد من  ذه األخرية ه

حملة عامة عن املوارد اليت   COFI/2022/SBD/13تقدم الوثيقةو .  اااااااملةفإن هذه الوثيقة ليسااااات    ،مث؛ ومن التطورات
 خلطوط التوجيهية الطوعية منذ الدورة األخرية للجنة.اتنفيذ ل ادعم  مت إنتاجها 

 توجيم أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إأ: ميكن 
 Nicole Franzالسّيدة 

 مسؤولة عن التخطيط يف جمال مصايد األمساك موظفة 

 Nicole.Franz@fao.orgالربيد اإللكتوين: 
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 مقدمة  - ًل ّ  أو

مبعلومااات إضاااااااااااااااافياة    COFI/2022/4  الوثيقااة  يف  ااخلطوط التوجيهيااة الطوعيااة املشاااااااااااااااار إليهاا اعتماااد  ي سااااااااااااااتكماال   -1
ا أيضاااااا  شااااااري  يف هذه الوثيقة. ولئن كانت املعلومات ت ، معروضااااااةالشااااااركاءللمنظمة و األنشااااااطة واإلذاتات ذات الصاااااالة  عن
التوعية:   (1):  ، وهياألربعة املتابطةكوانتم  ا ملبرانمج املنظمة الشامل، فإهنا تنظم وفق  إطار  األنشطة املضطلع هبا خارج   إأ
ومتكني  (3)وتعزيز التابط بني العلوم والسياسات: تبادل املعرفة ودعم إصالح السياسات؛    (2)ة والتواصل؛  يرفاات معمنتج

 ودعم التنفيذ: إدارة الربانمج والتعاون والرصد. (4)أصحاب املصلحة: تنمية القدرات وتعزيز املؤسسات؛ 

، إمنا توفر أمثلة رئيساااااااااية. وينبغي النظر إليها احملققة  ابإلذاتات اااااااااااملة  قائمةوال تّدعي هذه الوثيقة أهنا تتضااااااااامن  -2
مصااااايد األمساك الصااااغرية النطاق واحلرفية: التقّدم احملرت يف تنفيذ اخلطوط  " بعنوان  COFI/2020/Inf.12كتكملة للوثيقة 

التوجيهية الطوعية لضااااااامان اساااااااتدامة مصاااااااايد األمساك الصاااااااغرية النطاق منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصاااااااايد 
 COFI/2022/SBD/13يقة وحتتوي الوث. اللجنةعرضااات على وواثئق ساااابقة عن هذا املوضاااوع "  2018األمساك يف عام  

 . 2021الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصايد األمساك يف عام انعقاد منذ نشرت مواد ذات صلة على 

 التوعية  - ااثنيً 

. اخلطوط التوجيهية الطوعيةو الداخلية والبحرية الصااغرية النطاق نظمة دعم التوعية أبمهية مصااايد األمساك  املتواصاال   -3
ومن غري ساااايفت  الدعم السااااياسااااي  إن  التنمية املسااااتدامة، فحتقيق  ما مل يتم االعتاف ابلقطاع الفرعي ملسااااامهاتم الكبرية يف و 

جلهود  املنشااااااااااودةفإن النتائج   ،ومن مثإذا مل تكن معروفة وحمتوايهتا مفهومة.   اخلطوط التوجيهية الطوعيةاملرجح اسااااااااااتخدام 
ابخلطوط التوجيهية  صحاب املصلحة يف مصايد األمساك والقطاعات األخرى على علم  خمتلف أيكون  أن  تتمثل يف  التوعية  

 .الستاتيجيات واملبادرات والسياسات ولتوليد اإلرادة السياسية وااللتزامات واإلجراءات ذات الصلةوضع االطوعية كأداة ل

 تارة ذات صلة ما يلي: عن أنشطة وإذاتات خمومن األمثلة على العمليات العاملية ذات الصلة فضال   -4

 نظمة تقدمي الدعم لألعضاااااااااااااء ل بال  املتواصاااااااااااال   :مؤااااااااااااارات أهداف التنمية املسااااااااااااتدامة واإلبال  عنهارصااااااااااااد   •

 التنمية املسااااااااتدامة دفهالتنمية املسااااااااتدامة اليت تعد املنظمة الوكالة الراعية ما، مثل مؤااااااااار أهداف    مقاصاااااااادعن 

، 2021، الذي يسااااتند اإلبال  عنم إأ االسااااتبيان املتعلق مبدونة الساااالوك بشااااأن الصاااايد الرااااايد. ويف  1-ب-14
أهداف  من    14 لهدفل راتمؤا  أربعة  عقدت حلقتا عمل افتاضيتان لتحسني القدرة على الرصد واإلبال  بشأن

ب من أهداف -14امدف صااااو  ا، خباملسااااتدامة خاصااااة مبصااااايد األمساك ) ساااايا(، وبشااااكل أكثر حتديد   التنمية
بشااأن املؤااارات األربعة  إعالميةا حلقة عمل )احمليط امادئ(. وع قدت أيضاا   1-ب-14واملؤااار التنمية املسااتدامة  

وساااااااايساااااااااعد القساااااااام اجلديد  من أهداف التنمية املسااااااااتدامة ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري .   14للهدف 
صااااااايد األمساك الصااااااغرية النطاق يف قاعدة بياانت التشااااااريعات الوطنية واالتفاقات الدولية بشااااااأن األغذية املتعلق مب

ب -14البلاادان على اإلبال  عن هاادف التنميااة املسااااااااااااااتاادامااة   (FAOLEX) املتجااددةوالزراعااة واملوارد الطبيعيااة  
مؤسااسااي يعتف  قوق مصااايد األمساك الصااغرية يف و   سااياسااايو  تنظيميو   مدى تطبيق إطار قانوين"لتحسااني فهم 

يف اجتماع فريق اخلرباء  املنظمة، اااااااااركت 2022مايو/أاير   يفو .  "الوصاااااااول إأ املوارد البحرية وحيمي تل  احلقوق
رفيع املسااتوى، وهو منرب األمم املتحدة المن أهداف التنمية املسااتدامة إلبال  املنتدى السااياسااي    14املعين ابمدف 
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من أهداف   14ساااااااتعراض املتعمق للهدف اال، يف  2030املكلف مبتابعة واساااااااتعراض خطة التنمية املساااااااتدامة لعام  
يتعلق مبصااااااااايد  يف ما  لمحيط لملؤمتر األمم املتحدة ظمة يف األعمال التحضااااااااريية التنمية املسااااااااتدامة. وسااااااااامهت املن

األمساك الصاااااااغرية النطاق واألحداي اجلانبية ذات الصااااااالة. وددر اإلااااااااارة إأ أمهية مصاااااااايد األمساك الداخلية يف 
 ك البحرية والداخليةنظمة الدعم لكل من مصاااااااااايد األمسااملاملساااااااااامهة يف حتقيق أهداف التنمية املساااااااااتدامة، وتقدم 

 . الصغرية النطاق

ويف ساااااااااااااايااق   2022يف ماار// ذار اليت عقادت  دورات اتفااقياة التنوع البيولوجي    خاللاتفااقياة التنوع البيولوجي:   •
 أمهية مصاااايد األمساك الصاااغريةمدى متت اإلااااارة إأ ،  2020العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام    إعداد اإلطار

التنوع البيولوجي "  تانقشااااا اجلانبية اليت    األحدايخالل  اخلطوط التوجيهية الطوعيةواحلاجة إأ النظر يف  النطاق
 "إلطاار العااملي للتنوع البيولوجيا  ابلنسااااااااااااااباة إأاآلاثر  - 2020 عاام  البحري ومصااااااااااااااااياد األمسااك واحمليطاات بعاد

 . "2020تطبيق هنج قائم على حقوق اإلنسان يف اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام "كذل  و 

لنظم الغذائية والتغذية اليت متت املوافقة بشاااااااااأن اتتضااااااااامن اخلطوط التوجيهية الطوعية  األمن الغذائي العاملي:   جلنة •
الطوعية لضااااامان اساااااتدامة مصاااااايد األمساك  اخلطوط التوجيهية  على وجم التحديد    2021عليها يف فرباير/ااااااباط 

يف اليت عقادت  الادورة االفتاضااااااااااااااياة الساااااااااااااااابعاة واألربعني للجناة األمن الغاذائي العااملي    خاللو   .صااااااااااااااغرية النطااق
"اسااااااتكشاااااااف تطبيق صااااااكوك جلنة األمن الغذائي العاملي ملعاجلة  عن حدي جان     انقش،  2021 اااااااباط/فرباير

لصااااغرية النطاق"  البياانت يف مصااااايد األمساك ا ونظم  ،املساااااواةوانعدام    ،والشاااابابني،  اجلنساااا بني املساااااواة  قضااااااي  
عدد ا من وقدم   ،اخلطوط التوجيهية الطوعيةللصاااااااااكوك املعيارية للجنة األمن الغذائي العاملي و عاضااااااااادة  املتالطبيعة 
 .كاف    ل يف اإلعمال التدرجيي للحق يف غذاء  لتحقيق هدفها املشتك املتمث صلةالسياسات ذات الموجزات 

صااااااااااغرية من حيري احلجم، كبرية من حيري األعداد: "م الغذائية: أقيم حدي جان  حول لنظلقمة األمم املتحدة   •
يف يونيو/حزيران لقمة املؤمتر الساااااابق ليف  "املائية يف أهداف التنمية املساااااتدامةغذية منتجي األصاااااغار  مساااااامهات  

 .املائية ألغذيةل الناائ تحالفالمن قبل  اخلطوط التوجيهية الطوعيةاعتماد ومت  2021

الدورة الثامنة عشرة للجنة  خاللودورها يف التجارة الدولية   النطاقمصايد األمساك الصغرية    متت مناقشةالتجارة:   •
  كانو   19-قد تضاااررت دارة األمساك بشااادة من جائحة كوفيدف.  2022بتجارة األمساك يف عام   املختصاااةالفرعية 

 . يءس النطاق أتثري د األمساك الصغريةياإلنتاج واإلمداد ومصالقيود ذات الصلة املفروضة على سالسل ل

منتدى األمم املتحدة الدائم املعين بقضااي الشعوب األصلية ن ظما خالل  الشعوب األصلية: أاار حداثن جانبيان   •
ق  ، أحاادمهااا بقيااادة املعهااد الاادمناااركي حلقو اخلطوط التوجيهيااة الطوعيااةإأ    2022مااايو/أاير  -يف أبرياال/نيسااااااااااااااااان

اخلطوط  حولنظمة املاإلنسااان ركز على حقوق اإلنسااان يف مصااايد األمساك وتربية األحياء املائية، واآلخر بقيادة 
  املسؤولة حلياتة األراضي ومصايد األمساك والغاابت. احلوكمةالتوجيهية الطوعية بشأن 

 التوعية مع األوساط األكادميية ومراكز البحري ما يلي: يف جمالومشل التعاون  -5

 Unpacking the SSF) "اخلطوط التوجيهية الطوعية توضاااااايح"حول  لكتونيةاإلندوات  ال  من ساااااالساااااالةتنظيم  •

Guidelines) ااااابكة   من جانب "النطاق  خالل أايم األبواب املفتوحة بشااااأن مصااااايد األمساك الصااااغرية"Too 

Big To Ignore (TBTI)"  ا مع مركز  وجيري التعاون أيضاااااا    .2021  لعام األساااااابوع العاملي للمحيطات  مبناساااااابة

https://www.cbd.int/side-events/4186
https://www.cbd.int/side-events/4186
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بشااااااااااااأن  التدريبية دورةالإبدراج جلسااااااااااااة عن اخلطوط التوجيهية الطوعية يف    (WUR)فاغنينغن لالبتكار اإلمنائي
  ."مصايد األمساك القادرة على الصمود حوكمة"

 حول  وانميبيالفائدة جنوب أفريقيا وغاان    "One Ocean Hub"برانمج مع  ابلتعاون   ةافتاضي  يةتدريبدورة تنظيم  •
 دليل املنظمة التشريعي بشأن مصايد األمساك الصغرية النطاق وأداة التشخيص السياساي والقانوين.

يتم حتديري الصااااااافحة اإللكتونية للخطوط و وتواصااااااال املنظمة وااااااااركاوها وضاااااااع مواد توجيهية ومنتجات إعالمية.   -6
 1 000إأ حوايل  خلطوط التوجيهية الطوعيةتعلقة ابالتوجيهية الطوعية ابألخبار واملوارد وتصال النشارة اإلخبارية الشاهرية امل

   1تشمل األمثلة ما يلي: /4/2022COFIمشتك. وابإلضافة إأ املوارد املشار إليها يف الوثيقة 

 لعديد من التيات.تقدمي الشركاء للغة مع  25مبا جمموعم  اخلطوط التوجيهية الطوعية إاتحة •

يف   "التوجيهية الطوعيةاخلطوط  مصااااااااااااايد األمساك الصااااااااااااغرية النطاق وتنفيذ   حوكمة"م إلكتوين بشااااااااااااأن تعلّ توفري   •
ا  ، قادم أيضاااااااااااااا  ا، ابلتعااون مع املعهاد الادويل للمحيطاات يف إقليم أفريقيا لمنظماةلم اإللكتوين التاابعاة أكاادميياة التعلّ 

 الوي.ملو  ،أفريقيا و سياقليمي إقليميتني عن نفس املوضوع إل  افتاضيتنيدورتني تدريبيتني 

تقييم قدراهتا واحتياجاهتا  بغية  النسااااااائية   النطاق  الصااااااغريةمنظمات مصااااااايد األمساك    لتحديددليل منهجي  وضااااااع  •
 والتقارير ذات الصلة أبوغندا وغاان ومالوي. 

 تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات  - ااثلثً 

، بوجم عام، وعن ونشاااارها توليد املعارف عن مصااااايد األمساك الصااااغرية النطاقمن أجل نظمة مع الشااااركاء  املتعمل  -7
لطلبات، على ا بناء  و . تنميةالغذائية وال صااايد األمساك والنظمتعلقة مبالسااياسااات امل  أن تسااتاااد هباقضااااي حمددة، من أجل 

 الدعم للمشاركة يف عمليات التنفيذ التشاركية للخطوط التوجيهية الطوعية. اأعضاء خمتارون أيض  يتلقى 

 Illuminating Hidden Harvests: The contributions of small-scale" بعنوانا إأ الدراسااااة واسااااتناد   -8

fisheries to sustainable development( "  :مسااااامهة مصااااايد األمساك الصااااغرية تسااااليط الضااااوء على الصاااايد اخلفي
  بشااااااأن الوطينأبنشااااااطة أخرى على املسااااااتوى يتصاااااال    يف مابعض املوجزات القطرية   ن شاااااار  ،2(النطاق يف التنمية املسااااااتدامة
  يف ماتنمية القدرات لالساااياساااات و   ساااتااااد هبا أخرى، لتنطاقها لتشااامل بلداان    . وميكن توسااايعاخلطوط التوجيهية الطوعية

سااتنظم ، مبا يف ذل  ندوة إلكتونية األحداييف عدد من   هذه الدراسااةرضاات نتائج  يتعلق جبمع البياانت وحتليلها. كما ع  
امادئ، وحدي نظمتم أمانة منظمة بلدان أفريقيا نظمة اإلقليمي آلساااااايا واحمليط امل، ومؤمتر 2022يف نوفمرب/تشاااااارين الثاين  

 . "INFOFISH"اجملالت مثل املنشورة يف قاالت املذل ، وكذل  يف غري واحمليط امادئ والبحر الكاري ، و 

، تشاامل التطورات واإلذاتات الرئيسااية COFI/2022/4واملنتجات املذكورة يف الوثيقة هذه الدراسااة وابإلضااافة إأ  -9
 يتعلق بتوليد املعارف وتبادما على الصعيد العاملي ما يلي:  يف مااألخرى 

 
 . COFI/2022/SBD/13لالطالع على القائمة الكاملة، انظر الوثيقة   1
 COFI/SBD/10/2022انظر الوثيقة   2
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تصااميم لساافن   200واليت حتتوي على أكثر من منظمة  للتابعة لقاعدة البياانت اإللكتونية لتصااميم ساافن الصاايد ا •
ذل  أمثلة للمهندسااااااني البحريني  تيحميكن أن يو رية. ، مبا يف ذل  ساااااافن الصاااااايد الصااااااغوالشااااااركاءنظمة  املأعدهتا  

ساالمة يف البحر. وسايجري إدراج تصااميم وأدلة إضاافية  اللتكرار تل  التصااميم وتعديلها لزايدة  القواربصاانعي  و 
 .  2022حول بناء السفن يف عام 

املنظمة  -برانمج خليج البنغال الصاايادين يف البحر، وضااع ابلتعاون مع صااغار  نظمة بشااأن سااالمة  املنشاار دليل و  •
رتونية كيف ااااكل رساااوم   دليل على لغة، ويتيح االطالع جماان    16  ا جمموعم، مب(BOBP-IGO) احلكومية الدولية

 بشأن سالمة الصيد. بسيطة وواضحة توجيهات يتضمن 

اخلدمات املقدمة لصاااغار الصااايادين    خيص  يف مامقدمي اخلدمات املالية يف أفريقيا    بنيإجراء دراساااة اساااتقصاااائية  و  •
ومنتجي تربية األحياء املائية لتحساااني فر  احلصاااول على اخلدمات املالية. وأجريت دراساااة اساااتقصاااائية  اثلة يف 

 لسياسات.بشأن اموجز  إعدادالفلبني أفضت إأ 

ا  ايد األمساك الطبيعية الداخلية ونظم تربية األحياء املائية يف امند،  ّ إجراء اسااااااااتعراض للحوكمة واحلياتة يف مصاااااااا و  •
النتائج احملتملة للتغيري املؤسااااااسااااااي والسااااااياسااااااات الناااااااائة من أجل االسااااااتدامة بشااااااأن  اااااااكل األسااااااا/ ملناقشااااااة  

األمساك الداخلية يف د  يماعية. كما ن شااارت اساااتعراضاااات ملصاااااإليكولوجية واإلنصااااف االقتصاااادي والعدالة االجت
 األماتون والسنغال ومايل وموريتانيا.

وعلى املساااااتوى اإلقليمي، تواصااااال أجهزة مصاااااايد األمساك اإلقليمية دعم مصاااااايد األمساك الصاااااغرية النطاق وتنفيذ  -10
 :ويشمل ذل  على سبيل املثال ما يلي، اخلطوط التوجيهية الطوعية

  ،2021دورهتا التاساعة عشارة يف عام  خالل  ،األحياء املائية يف أفريقيا  بيةجلنة مصاايد األمساك الداخلية وتر   ةوافقم •
 بني أعضائها. اخلطوط التوجيهية الطوعيةعلى مواصلة دعم تنفيذ 

أفريقيا   ابلنساااابة إأاألعالف الساااامكية  قطاعة واالقتصااااادية والبيولوجية لدراسااااة عن "التأثريات االجتماعيإجراء و  •
ية  على توصاااااا  وجامعة غرينتش بناء  ( WorldFish)  جنوب الصااااااحراء الكربى" ابلتعاون مع املركز العاملي لألمساك

وسااااط األطلسااااي، وكذل  ااااارق لجنة مصااااايد األمساك  ل  ةاحلرفية التابع  د األمساكيمبصااااا ةالعمل املعني  جمموعةمن 
 .(CECAF-PESCAO) مصايد األمساك اإلقليمية يف غرب أفريقيا" حوكمةبدعم من مشروع "حتسني 

يف اجتماعات خمتلفة  2021الدول الساااحلية األفريقية يف عام    (INPLF)  مؤسااسااة اخليط والصاانارة الدوليةودعم  •
 .واالتصاالت ذات الصلةاألطلسي هيئة الدولية لصون أمساك التونة يف احمليط لل

اضااايع تضااامنت مو   2021سااالسااالة ندوات إلكتونية يف عام  لوعقد هيئة مصاااايد األمساك يف  سااايا واحمليط امادئ  •
 مبصايد األمساك الصغرية النطاق. وثيقة ات صلة ذ

الدليل العملي "عملم بشاااأن تطبيق  (SEAFDEC)مركز تنمية مصاااايد األمساك يف جنوب اااارق  سااايا مواصااالة و  •
 والفلبني وميامنار. /يف اتيلند والو  "د األمساك الصغرية النطاق وتربية األحياء املائيةللتحليل اجلنساين يف مصاي

بتنفيذ خطة العمل اإلقليمية ملصاااايد األمساك الصاااغرية  البحر األبيض املتوساااط د أمساك  يض اميئة العامة ملصااااو وهن •
النطاق مبصايد األمساك الصغرية    ةاملعنيموعة العمل جمل  اجتماع ايف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود وعقدت 

 .2022يف عام 
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يف تونس   األنشااااطة اإلقليمية األخرى وضااااع خطط لالسااااتثمار اإلقليمي قائمة على املشاااااركةعلى  مثلةاأل تشااااملو  -11
يف برابدو/ وسااورينام يبحري يف القيمة  ادريبي    اواجلزائر يف إطار "مبادرة األمل األترق يف البحر األبيض املتوسااط"، ونشاااط  

خالل األمسدة وأعالف املاااااااية، واليت  البشاااااري غري املبااااااار منالساااااتهالك  لاملضاااااافة للنفاايت السااااامكية لتوليد منتجات 
 .عتمادهاأبدت بلدان أخرى يف منطقة البحر الكاري  اهتمام ا اب

، COFI/2022/4املشاار إليها يف الوثيقة  اخلطوط التوجيهية الطوعيةوابإلضاافة إأ وضاع خطة عمل وطنية لتنفيذ  -12
ن يف كابو فريدي وكوت ديفوار والساااااااااانغال م مثال  ، يةاخلطوط التوجيهية الطوعنظمة األنشااااااااااطة الداعمة لتنفيذ املساااااااااااند  ت

يف و   ؛دعم اجملتمع املدين واجملتمعات احملليةليف ميامنار  و   ؛ليةفريقيا ضمن مبادرة مصايد األمساك الساحأشروع غرب خالل م
احمللي، واألمن الغذائي  تعزيز القدرات على املسااااااااااتوى يف الفلبني ابلعمل بشااااااااااأن ، و مع اجلمعيات النسااااااااااائية  لعملعمان اب

 املسؤولة. البحري ويف كوستاريكا من أجل وضع مرسوم جديد يتعلق مبناطق الصيد  ؛تغذوي واحلماية االجتماعيةوال

تنفيذ اخلطوط التوجيهية ملصاااايد األمساك " بعنوان  (FMM)  ويضاااطلع الربانمج الفرعي لةلية املرنة املتعددة الشاااركاء -13
أبنشاطة يف  "قادرة على الصامود يف وجم تغري املنا منصافة بني اجلنساني و بل عيش سا  و من أجل نظم غذائية  صاغرية النطاق

ساااااااابعة بلدان يف أفريقيا جنوب الصااااااااحراء الكربى )أوغندا ويهورية تنزانيا املتحدة وساااااااارياليون وغاان ومدغشااااااااقر ومالوي 
 العاملي.  املستوى على وانميبيا( ويف بلدين يف  سيا )الفلبني وإندونيسيا( وكذل  

لنظام لبتطبيق هنج يتعلق  يف ماا أنشاااطة يف عدد من البلدان األخرى، وال سااايما أيضااا    نفذتوابإلضاااافة إأ ذل ،  -14
 مصايد األمساك الصغرية النطاق، على سبيل املثال:مصايد األمساك، مبا يف ذل   يف جمالاإليكولوجي 

د  ي لنهج النظام اإليكولوجي يف مصااااااااايد األمساك، يف جمموعة خمتارة من مصااااااااا  (Nansen)  يدعم برانمج اننساااااااان •
األمساك يف بنن وتوغو ويهورية تنزانيا املتحدة والساانغال وغامبيا وكوت ديفوار وموريتانيا، إنشاااء دورات تشاااركية  

 د األمساك.يإلدارة مصا

واملتعلقة   تعزيز األطر التنظيميةيف  (FiRMS)ويف مالوي، يسااااااااااااعد مشاااااااااااروع رصاااااااااااد مصاااااااااااايد األمساك واملوارد •
 مصايد األمساك.  يف جمالد بنهج النظام اإليكولوجي استاابال عن حتسني اإلدارة ، فضال  حلوكمةاب

جمموعة خمتارة من مصااااااايد األمساك الصااااااغرية النطاق يف تركيا وتونس ولبنان، و ضااااااعت خطط إدارة   ابلنساااااابة إأو  •
من خالل عملية لتنمية القدرات وإاااااااراك أصااااااحاب  مصااااااايد األمساك  يف جماللنظام اإليكولوجي انهج خاصااااااة ب
 املصلحة. 

يف تخدام هنج النظام اإليكولوجي  ووضااااااعت يهورية تنزانيا املتحدة خطة رئيسااااااية ملصااااااايد األمساك )القارية( ابساااااا  •
 مصايد األمساك.  جمال

 الوطين ما يلي: املستوى وتشمل املشاريع واألنشطة األخرى ذات الصلة على  -15

تايدة قدرة الصاايادين على من أجل " يف جنوب السااودان  على الصاامود تعزيز قدرة جمتمعات الصاايادينل"مشااروع   •
ا لتزويد األااخا  الذين يواجهون ساوء التغذية ا مبتكر  ا هنج  ة أيضا  الصامود وحتساني توافر األمساك. وتدعم املنظم

  أو إضاااااااافة  واجملاعة يف املناطق النائية يف جنوب الساااااااودان ابملنتجات السااااااامكية، كبديل لتوفري احلصاااااااص الغذائية
 . لذل 
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تونس يف   "االستفادة من الصكوك واملنتجات املعرفية العاملية"ويدعم الربانمج الفرعي لةلية املرنة املتعددة الشركاء   •
 للخطوط التوجيهية الطوعية واخلطوط التوجيهية للحق يف الغذاء.  دخول لتعزيز التنفيذ املتسقاط حتديد نق

نظام  "مساك وتربية األحياء املائية من أجل التنمية املسااتدامةمشااروع "االسااتخدام املسااؤول ملوارد مصااايد األ ويدعم •
اخلطوط التوجيهية لتنفيذ  دري . ويف السااااااالفادور، أسااااااافر مشاااااااروع  أخرى   يلة أمورضااااااامن احلماية االجتماعية،  

احلماية الوطنية ملصااااااااايد األمساك، عن إدراج خطط يئة ابلتعاون مع منظمات صاااااااايادي األمساك وام ، ن فذالطوعية
االجتماعية ملصااااايد األمساك الصااااغرية النطاق يف اإلطار القانوين الوطين. وساااايتم نشاااار النتائج وتوساااايع نطاقها يف 

 ييع أحناء منطقة أمريكا الوسطى.

الدعم من  19-ويف موريتانيا، تتلقى جمتمعات مصااااااااااااايد األمساك الصااااااااااااغرية النطاق اليت تواجم  اثر جائحة كوفيد •
 البىن التحتية للسوق.تعزيز ومنشأة تفريخ الستزراع األمساك و  رات الفنية للتعاونياتتعزيز القدخالل 

على حتسااااني حف    (CAPFISH)برانمج كمبوداي للنمو املسااااتدام والشااااامل يف قطاع مصااااايد األمساك" يعمل "و  •
صايد المبصاايد األمساك وكذل  حتساني قدرة جمتمعات ثال للقوانني واللوائح املتعلقة  مصاايد األمساك وإدارهتا واالمت

 على الصمود. 

اإلدارة املشاتكة ملصاايد أمساك األنشاوجة وحتساني    ،ابلتعاون مع جامعة اببوا املسايحية  ،ويف إندونيسايا، تعزت مبادرة •
 س بل العيش احمللية يف مقاطعة اببوا الغربية.

 متكني أصحاب املصلحة  -ارابعً 

 العاملني يفيف ضاامان املشاااركة الفعالة لصااغار الصاايادين و  الطوعيةالرئيسااية للخطوط التوجيهية بادئ حد املأتمثل ي -16
بل عيشااااااهم. ومذا الغرض، هناك حاجة إأ صاااااايد  األمساك وجمتمعاهتم احمللية يف ييع العمليات اإلمنائية اليت تؤثر على ساااااا 

 اااااملة. وبناء  هياكل وعمليات مؤساااساااية  إأ كذل  و صاااايد األمساك الصاااغرية النطاق  مل قدرة متثيليةمنظمات قادرة ولديها  
على ذل ، تدعم املنظمة حتسااااااااااني القدرات الفنية والتنظيمية ألصااااااااااحاب املصاااااااااالحة واحلكومات على املسااااااااااتوايت احمللية 

 واإلقليمية. والوطنية

العاملي، تواصااااااال جمموعة العمل املعنية مبصاااااااايد األمساك التابعة للجنة التخطيط الدولية، اليت دمع  املساااااااتوى وعلى  -17
 لشااااااااااعوب الصاااااااااايادينة يف جمال مصااااااااااايد األمساك الصااااااااااغرية النطاق، ومها املنتدى العاملي ااااااااااابكيت اجلهات الفاعلة العاملي

(WFFP)  واملنتدى العاملي للصااااااااااااايادين والعاملني يف صااااااااااااايد األمساك  (WFF) ،إأ جانب دعم منظمات اجملتمع املدين ،
مبصاااااايد األمساك التابعة للجنة   االضاااااطالع بدور يف التنسااااايق مع أنشاااااطة املنظمة وااااااركائها. وترتبط جمموعة العمل املعنية

 )انظر أدانه(. الطوعيةل طار االستاتيجي العاملي للخطوط التوجيهية  ةاالستشاريموعة ا ابجملالتخطيط الدولية أيض  

ا عن اتفاقية كتيب    (CIC) ومركز كروساايفيا الدويل  (ICSF) األمساكونشاار التجمع الدويل لدعم العاملني يف مصااايد   -18
. (SwedBio) سااااويدي الدويل للتنوع البيولوجيبدعم من الربانمج ال،  النطاقجملتمعات الصاااايد الصااااغرية  التنوع البيولوجي 

كما يقوم التجمع الدويل لدعم العاملني يف مصااااايد األمساك بوضااااع دليل عملي للتنفيذ بشااااأن التنمية االجتماعية والعمالة  
 (.الطوعيةاخلطوط التوجيهية  من 6والعمل الالئق )الفصل 
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للجهات الفاعلة غري احلكومية يف مصااااااااايد األمساك  الفرعية مت توساااااااايع نطاق منصااااااااات االحتاد األفريقي اإلقليميةو  -19
 الفرعية وتربية األحياء املائية لتشاامل منصااة أفريقية للجهات الفاعلة غري احلكومية تتألف من  ثلني عن املنصااات اإلقليمية

ظمة اجلزائر . كما تساااعد املن(AWFishNET) وكذل  عن الشاابكة األفريقية للنساااء العامالت يف دهيز األمساك ودارهتا
 يف منطقة املغرب العريب.  هاوتعزيز وتونس وليبيا واملغرب وموريتانيا يف إعادة إطالق اجلهات الفاعلة غري احلكومية 

، توعياة ابخلطوط التوجيهياة الطوعياةحلقاات عمال لل  (CAOPA) احلريفالصااااااااااااااياد نظماات  ونظم االحتااد األفريقي مل -20
يف اجتماعات نوقشااااات فيها مصاااااايد األمساك الصاااااغرية النطاق. فعلى سااااابيل ، وااااااارك  وبياانت منتظمةبالغات وأصااااادر  
فريقيا والبحر الكاري  واحمليط امادئ املسااااؤولني عن مصااااايد األمساك وتربية أاجتماع وتراء منظمة دول   ابلنساااابة إأاملثال، 

جهوده إأ الشبكة احلريف  الصيد ريقي ملنظمات االحتاد األف، ضم 2022يف غاان يف أبريل/نيسان الذي عقد األحياء املائية 
مع  احلريفالصااااااااااايد االحتاد األفريقي ملنظمات تعاون  عداد رساااااااااااائل رئيساااااااااااية. و وقام إبالدولية للمناطق البحرية املدارة حملي ا  

للعامل  معهد توفري اخلبز  و ،  (SSNC) ، مبا يف ذل  اجلمعية السااااااااويدية لصااااااااون الطبيعةهاوحصاااااااال على دعم جهات أخرى 
"Bread for the World  ،"واالئتالف من أجل اتفاق عادل بشاااااأن مصاااااايد األمساك  (CFFA)،   ابإلضاااااافة إأ منظمة

  األغذية والزراعة.

يف نظمة الدعم لتنمية قدرات منظمات مصاااايد األمساك الصاااغرية النطاق، ال سااايما املالوطين، تقدم  املساااتوى وعلى  -21
الفرعي لةلية املرنة املتعددة الشااااااااااركاء،   والربانمجبرانمج املنظمة الشااااااااااامل  إطار  حتت  يتعلق ابألنشااااااااااطة القطرية احملددة   ما

ز دور املنظمات املهنية ملصاااااااايد األمساك تعزي"نظمة  املاملذكور أعاله. وإضاااااااافة إأ ذل ، هناك جهود أخرى مثل مشاااااااروع  
 Beyond the". ومن خالل املنظماة غري احلكومياة  "مصااااااااااااااااياد األمسااك الصااااااااااااااغرية النطااق يف املغرب  حوكماةاحلرفياة يف  

Surface International"  تنمية الشااااااااباب يف املدار/ الثانوية يف بريو للطالب السااااااااتكشاااااااااف إجيايب ل، يتم دريب هنج
 التوجيهية الطوعية.اخلطوط  

 دعم التنفيذ  - اخامسً 

رئيساااايان    مساااااران، هناك  لطوعيةبشااااأن دعم تنفيذ اخلطوط التوجيهية ا  برانمج املنظمة الشاااااملكون يتعلق مب  يف ما -22
 يف أتمني: اإلطار االساااااتاتيجي العاملي ملصاااااايد األمساك الصاااااغرية النطاق كرلية للشاااااراكة، ورصاااااد التقدم احملرت  ، ومهاللعمل

 استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق، مبا يف ذل  تصميم نظام للرصد.

مساك الصاااااغرية ، ضااااامن اإلطار االساااااتاتيجي العاملي ملصاااااايد األالطوعيةودمع جمموعة أصااااادقاء اخلطوط التوجيهية  -23
تتألف يف الوقت احلايل من مخسااااة أعضاااااء: إندونيساااايا وبريو ويهورية تنزانيا املتحدة وكندا هي و   مع ا.النطاق، احلكومات 

والنرويج، غري أن املشااااركة على املساااتوى التشاااغيلي يف ساااياق اإلطار االساااتاتيجي العاملي ملصاااايد األمساك الصاااغرية النطاق 
 حىت اآلن.  ظلت حمدودة إأ حد ما

صاايد األمساك الصاغرية النطاق ل طار االساتاتيجي العاملي مل  ةاالساتشااريموعة اجمل  تومع حتسان حالة اجلائحة، قام -24
املنتدى العاملي للصاايادين والعاملني )  العاملية النطاق  ضاام يف املقام األول  ثلني عن منظمات مصااايد األمساك الصااغريةت يتال

احلركة الدولية للمزارعني  و   ،(IITC)  اجمللس الدويل ملعاهدات امنود، و لشاعوب الصاياديناملنتدى العاملي ، و يف صايد األمساك
اساااااااتشاااااااارية إقليمية يف أفريقيا، و سااااااايا واحمليط امادئ، وأمريكا الالتينية  جمموعاتشااااااااء إبن(Via Campesina)  الريفيني

، مباا يف ذلا  املنظماات الطوعياةومنطقاة البحر الكااري  لتعزيز مسااااااااااااااامهاة احلركاات االجتمااعياة يف تنفياذ اخلطوط التوجيهياة 
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مساك التابعة للجنة التخطيط الدولية. اجملتمعية األخرى ذات الصاااالة اليت ليساااات جزء ا من جمموعة العمل املعنية مبصااااايد األ
على املساتوى العاملي،   ةاالساتشااري اجملموعةوهبذه الطريقة، سايتم دميع العمليات اإلقليمية واحمللية بشاكل منهجي من قبل  

ارف نظمة وأعضااااء املنصاااة املقبلة لتقاسااام املعامللمحتوى واملشاااورة اليت سااايتم تقدميها للحكومات و لا يضااامن جودة أعلى  ّ 
 بشأن اإلطار االستاتيجي العاملي للخطوط التوجيهية الطوعية. 

عام  ليف االحتفاالت ابلساااااانة الدولية ملصااااااايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية   ةالسااااااتشاااااااريموعة اشااااااارك اجملتو  -25
يف بلدان خمتارة،   الطوعيةسااتوى تنفيذ اخلطوط التوجيهية ملودعم تقييم لغرض التواصاال من خالل إنتاج ونشاار مواد  2022

وساتساي إجراء التقييم  ابألساا/اإلقليمية   االساتشااريةموعات  اجملتتوأ ابساتخدام جمموعة أدوات وضاعت مذا الغرض. وسا 
 .تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعيةل العمل مباارة مع احلكومات وأصحاب املصلحة املعنيني دعم  لاألسا/ 

مخس   ةاالستشاري  اجملموعة توابلتعاون مع الربانمج السويدي الدويل للتنوع البيولوجي واملركز العاملي لألمساك، نظم -26
املنظمات غري احلكومية البيئية اليت لديها اهتمام وأنشاااااااااااااطة يف جمال مصاااااااااااااايد األمساك الصاااااااااااااغرية ت ندوات إلكتونية دع

ل األساااااااا/ ملنصاااااااة تقاسااااااام املعارف بشاااااااأن اإلطار  ا ميكن أن يشاااااااكّ حوار   اإللكتونيةوقد أوجدت هذه الندوات  النطاق.
من اإلطاار االسااااااااااااااتاتيجي العااملي للخطوط التوجيهياة   اجزء  اليت تعاد  ،  لعااملي للخطوط التوجيهياة الطوعياةاالسااااااااااااااتاتيجي ا

 ركز على حقوق اإلنسان.ت ا كياانتالطوعية الذي ال يزال حيتاج إأ مزيد من التطوير وينبغي أن يشمل أيض  

ااااابكة للتعاون: مركز املوارد والتعاون يف جمال مصااااايد األمساك الصااااغرية   (EDF) ةوأنشااااأ صااااندوق الدفاع عن البيئ -27
 حوكمااةالنطاااق. وهو عبااارة عن منرب إلكتوين تفاااعلي متعاادد اللغااات يتيح الوصااااااااااااااول إأ األدوات واملوارد اجملااانيااة لتعزيز  

لعاملي للخطوط االساااااااااااتاتيجي ا ا من اإلطارمصاااااااااااايد األمساك الصاااااااااااغرية النطاق والتنمية اجملتمعية. ويف حني أنم ليس جزء  
 . هاوتشغيل إلنشاء منصة تقاسم املعارفللتعّلم ا مهم   مورد ا، فإنم ميكن أن يوفر التوجيهية الطوعية

 (ICARDA)  نظمااة واملركز العاااملي لألمساااك مع املركز الاادويل للبحوي الزراعيااة يف املناااطق اجلااافااةاملوقااد تعاااوناات   -28
خلطوط التوجيهية الطوعية. وجيري اآلن تفعيل هذا اإلطار  ام من أجل تنفيذ والتقييم والتعلّ وضاااااااااع مشاااااااااروع إطار للرصاااااااااد  ل

 مبساعدة التجمع الدويل لدعم العاملني يف مصايد األمساك وسيتاح قبل هناية العام.

 مالحظات ختامية  -اسادسً 

لتعجيل ابإلجراءات إأ اقيق أهداف التنمية املساااااااااتدامة، مثة حاجة ملحة على حتبقاء مثاين سااااااااانوات فقط يف ظّل  -29
كما  و  "تسااااااليط الضااااااوء على الصاااااايد اخلفي"ييع القطاعات. وكما يتضااااااح من نتائج دراسااااااة عرب  على ييع املسااااااتوايت و 

يد األمساك الصااغرية أحناء العامل، تساااهم مصاااخمتلف ات يف السااياساا يف جمال  خلطوط التوجيهية الطوعية اب األخذمن يتجلى 
 إذا مت توفري الدعم واالهتمام الالتمني.  ربأكعلى حنو  وميكنها القيام بذل   2030عام  ل التنمية املسااااااااتدامة النطاق يف خطة

األمن الغذائي   ضااااااااامانا حنو  كأداة لتوجيم اإلجراءات الالتمة للمضاااااااااي قدم    اخلطوط التوجيهية الطوعيةوينبغي اساااااااااتخدام  
الوطين، مبا يف ذل  تعزيز منظمات مصااااااايد األمساك  املسااااااتوى ل التنفيذ على . ويشااااااكّ املسااااااتدامة بل العيشوالتغذوي وساااااا  

الصااااغرية النطاق وكذل  املؤسااااسااااات والعمليات احلكومية املقتنة بتحسااااني املعارف من خالل يع البياانت وحتليلها على 
مسااتقبل مسااتدام ملصااايد األمساك الصااغرية النطاق، مبا يعود يؤدي إأ ئيسااية لطريق  نطاق متعدد التخصااصااات، مكوانت ر 

 واجملتمع ككل.اليت تعتمد عليها تمعات احمللية اجملابلفائدة على 
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وتضااااطلع املنظمة بدور حتفيزي رئيسااااي يف دعم أعضااااائها على املسااااار املؤدي إأ االسااااتدامة، والتعاون والعمل مع  -30
ا البلدان الشاااااااااااااريكة يف التنمية األمهية مبكان تايدة التمويل من خارج امليزانية الذي تقدمم حالي  الشاااااااااااااركاء. وسااااااااااااايكون من 

 للسماح مبواصلة هذا العمل امام.

 


