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 مصايد األسماكلجنة 
 السادسة والعشرونالدورة 

 2005آذار / مارس11-7 روما، ايطاليا،

 اإلطار االستراتيجي لتنمية الطاقات البشرية في مصايد األسماك
 

 ملخص
تعرض هذه الوثيقة اإلطار االستراتيجي لتنمية الطاقات البشرية من أجل التنمية المستدامة لمصايد 

 اللجنة االستشارية المعنية ببحوث مصايد األسماك التابعة لمنظمة األسماك، حسبما أوصت به
وتوجز الغاية العامة . 2004تشرين األول /األغذية والزراعة، في دورتها الخامسة في أآتوبر

وتحدد . بعض المبادئ التوجيهية لإلطارولإلطار االستراتيجي واألهداف ذات الصلة 
ات الصلة، مهيبة بالدول والوآاالت الدولية والثنائية االستراتيجيات الرئيسية واإلجراءات ذ

وأجهزة المصايد اإلقليمية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وصيادي األسماك أنفسهم 
 .بتبني التزامات معينة من أجل ضمان تحقيق تحسين تنمية الطاقات البشرية في مصايد األسماك

 
 

 مقدمة :الجزء األول
 
ت تنمي  -1 ا   ُعرف رية بأنه ات البش ات     "ة الطاق راد والجماع لها لألف نى بفض ي يتس ة الت العملي

دراتها         ة ق ة           –والمنظمات والمؤسسات والمجتمعات تنمي رادى أو بصورة جماعي د  – سواء ف  لتحدي
روف        ائل والظ تحداث الوس كالت والس ول للمش اد الحل ائف وإيج ا، وأداء الوظ داف وتحقيقه األه

 ."ليةالالزمة لتمكين هذه العم
 

إن جذور قدرة الموارد السمكية العالمية لتوليد المنافع التغذوية واالجتماعية واالقتصادية  -2
وقد . الجماعية على إدارة هذه الموارد وتنظيم استخدامها" طاقاتنا"راسخة بصورة قوية في 

سالفهم، إال استندت هذه الطاقات تقليديا إلى المعارف المنقولة من جيل إلى جيل من الصيادين وأ
أنه مع التزايد السريع في السكان وتعاظم آفاءة طرائق الصيد، بات الكثير من الصيادين معتمدين 
أآثر فأآثر على قدرات مجتمع البحوث ومديري الموارد وصانعي السياسات التخاذ القرارات 

في اآلونة األخيرة وتبعا لهذا، انصبت معظم الجهود في تنمية الطاقات إلدارة الموارد . نيابة عنهم
 .على هذا الجانب

 
من الضروري تحقيق ) أ: (وعلى حين تحقق بعض التقدم، فإن هناك اعترافا متزايدا بأن -3

 وأن األسلوب المرآزي ومن أعلى إلى أسفل قد تجاهل )ب(المزيد من تعزيز الطاقات البشرية، 
سات والرأسمال االجتماعي في  أهمية المعارف المحلية والمؤس– أو قلل على األقل من قيمة –

ونتيجة لذلك، هناك اتجاه حديث صوب دمج أسلوبي من . عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية
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وقادت . أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى من خالل اإلدارة المشترآة وغيرها من المبادرات
، وغيرها إلى الترويج إلى هذه التطورات خالل العشرين سنة الماضية منظمة األغذية والزراعة

وشملت . إحداث عدد من التغييرات العميقة في األسلوب الذي نتبعه في إدارة الموارد السمكية
 : الصكوك التي تروج لهذه التغييرات

 
مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة أقره حسبما ، )1992 (21دول أعمال القرن جيرآز  •

وتخفيف وطأة الفقر، خاصة من خالل النهج المرتكزة إلى على التنمية المستدامة  ،والتنمية
 المجتمعات المحلية؛

 
، والتي يشار )1995 (لدى منظمة األغذية والزراعة مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد •

إليها فيما يلي باسم مدونة السلوك، حيث تحّث المادة الخامسة باالعتراف بالمتطلبات 
وتطلب أن تقوم المنظمة بوضع برنامج . نفيذ أحكام المدونةالخاصة بالبلدان النامية عند ت

للمساعدات اإلقليمية البينية آي تكون البلدان النامية في وضع أفضل للوفاء بواجباتها في 
 إطار مدونة السلوك؛

 
 لتنفيذ شتى جوانب مدونة السلوك، بما لدى منظمة األغذية والزراعة خطط العمل الدولية •

لتقليل المصيد العرضي ) 2(، )1999(إلدارة طاقات الصيد ) 1(ية في ذلك الخطط القطر
لصيانة وإدارة أسمـــاك ) 3(، )1999(من الطيور البحرية في مصايد الخيـــوط الطويلـــة 

ولمكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه ) 4(، )1999(القرش 
 ؛)2001(والقضاء عليه 

 
، والذي يدعو )2001 ( الصيد الرشيد في النظم اإليكولوجية البحريةإعالن ريكيافيك بشأن •

ما (إلى قدر أآبر من مراعاة النظم اإليكولوجية عند تحديد أهداف إدارة مصايد األسماك 
 ؛)يسمى بنهج إدارة المصايد المرتكز إلى النظام اإليكولوجي

 
، والتي )2003 (اتجاهاتهااالستراتيجية لتحسين المعلومات عن حالة المصايد الطبيعية و •

 .تؤآد الحاجة إلى بناء القدرات في البلدان النامية
 
آذلك آان هناك تحول هام في الفكر العالمي أّثر على الطرائق التي تستخدم فيها وتدار  -4

المصايد والنظم اإليكولوجية التي تقوم عليها، والدور الذي تتفاعل فيه في نطاق هذه العملية 
 :لتنمية مثل المنظمة، ومن ذلكالشرآاء في ا

 
ترآيز أآبر على االستدامة والبيئة حسبما ضّمن في األهداف التي حددها مؤتمر القمة  •

 ؛)2002 (العالمي للتنمية المستدامة
 
االنتقال في اإلدارة العامة نحو الالمرآزية، تعزيز العالقات بين الحكومة والمجتمع  •

 المدني، الخصخصة وإلغاء الضوابط؛
 
 لمزيد من الترآيز على التسيير الحسن، ومثال المشارآة والمساءلة والشفافية؛ا •

 
اعتراف أوسع بالحاجة إلى مبادرات الجهات المانحة بأن تكون مجدية اقتصاديا ومرتكزة  •

 إلى الطلب، مع ترآيز أآبر على الشراآة؛
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مات التحول في طريقة اتصاالت الناس والمنظمات وتعلمهم نتيجة ثورة المعلو •
 واالتصاالت القائمة على االنترنت؛

 
 زيادة القدرة اإلبداعية والتجديدية لدى البلدان النامية؛ •

 
وقدر أآبر من الوعي بالحاجة إلى اتباع نهج متكامل وشمولي بقدر أآبر في مضمار  •

 .التنمية بدال عن الترآيز التاريخي على النهج القطاعية
 
تغييرات السريعة على الحاجة إلى استعراض نماذج وتنطوي هذه الفترة األخيرة من ال -5

النجاح واإلخفاق في الماضي في تنمية الطاقات البشرية في مصايد األسماك، سعيا إلى تحديد 
واعترفت جماعة . االحتياجات والفرص الناشئة لتحسين إشرافنا على الموارد السمكية في العالم

ية ببحوث المصايد بأن النهج التي اتبعت في الماضي العمل المنبثقة عن اللجنة االستشارية المعن
نحت إلى الترآيـز في المقام األول ) سواء في المصايـد أو في قطاعـات أخرى(في تنمية الطاقات، 

على الدعم الفني من خالل التدريب لألفراد الذي يرآز على المهارات ومن خالل تدعيم 
لمهارات النوعية غير القطاعية، مثل إدارة وانصب اهتمام أقل على المعارف وا. المؤسسات

واستخلص من هذه النشاطات السابقة عدد من . األعمال، االقتصاديات االجتماعية والتسيير الحسن
 :الدروس الرئيسية، أهمها

 
ويجب أن . يجب أن تكون مبادرات تنمية الطاقات تشارآية في التصميم والتنفيذ والرصد •

 ساسية وأن تكون عملية نقل المعارف في اتجاهين؛تؤسس المبادرات على طاقات أ
 
 يجب أن توفر المبادرات مسارات تعلم مناسبة وتتسم بالمرونة؛ •

 
السياسي العام الذي تعمل في نطاقه /يجب أن تقر النهج على نحو أآبر بالسياق المجتمعي •

 المبادرات؛
 
جغرافية، قطاعية /يميةهناك حاجة إلى دمج أفضل بكثير للمبادرات القائمة على روابط إقل •

 بينية وقطاعية مشترآة ورأسية؛
 
 يجب أن تكون الحوافز المناسبة جزءا أساسيا في مبادرات تنمية الطاقات؛ •

 
أن هؤالء الذين يقومون بإنجاز تنمية الطاقات هم في ذاتهم محتاجين إلى تنمية الطاقات من  •

 .أجل اإلنجاز الفعال
 
: أنه البد من تعزيز وتقوية الطاقات على أربع مستوياتومن الدروس الشاملة المستفادة  -6

التي تعمل فيها المؤسسات، القطاعات والشبكات، وفي البيئة المواتية العامة /األفراد، المنظمات
ويجب بالتالي أن تكون المبادرات ). يرجى الرجوع إلى المرفق ألف( المستويات الثالثة األولى

آما أن تنمية الطاقات هي عملية تصبح فيها . مل فيه األفرادذات نظرة شمولية للسياق الذي يع
 .التنمية الفردية متأصلة في تحول مستدام في األداء الذي يسهم في السلوك الجماعي

 
 الطابع والنطاق :الجزء الثاني

 
 طابع اإلطار االستراتيجي
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). هـ (2ادة وضع هذا اإلطار االستراتيجي ضمن نطاق مدونة السلوك حسبما توخته الم -7

 .ويشجع جميع األعضاء في المنظمة وغير األعضاء المعنيين وآيانات الصيد على دعم تنفيذه
 
 من مدونة السلوك على وجه خاص الحاجة إلى االعتراف بالتحديات التي 5وتحدد المادة  -8

ظمات تواجهها البلدان النامية في دعم تنفيذ اإلطار وتفهم هذه التحديات وتحّث الدول والمن
الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة والمؤسسات المالية للعمل على تبني التدابير الرامية 
إلى تلبية احتياجات البلدان النامية، خاصة في مجاالت المساعدة المالية والفنية، ونقل التقانة، 

يها فضال عن والتدريب والتعاون العلمي، وآذلك في تعزيز قدراتها على تنمية المصايد لد
آذلك يعترف اإلطار . المشارآة في مصايد أعالي البحار، بما في ذلك الوصول إلى هذه المصايد

االستراتيجي بأنه، ولئن آانت قضايا الطاقات ذات نطاق واسع في البلدان النامية، إال أنها تؤثر 
ت أو حيثما بذلت على البلدان المتقدمة، خاصة حيثما آانت هناك درجة عالية من هجرة المهارا

الجهود الستيعاب المفاهيم الجديدة الناشئة، مثل نهج إدارة المصايد المرتكزة إلى النظام 
 .اإليكولوجي

 
 من مدونة السلوك إلى إذآاء الوعي بالصيد الرشيد من خالل التعليم 16-6وتشير المادة  -9

توعية مهارات الصيادين من  ضرورة أن تعمل الدول على تعزيز 7-1-8وتقترح المادة . والتدريب
خالل برامج التعليم والتدريب، ومؤهالتهم المهنية حيثما آان مناسبا، مع األخذ في الحسبان 

 أيضا ضرورة أن تعمل 1-12وتقترح المادة . المعايير والخطوط التوجيهية الدولية المتفق عليها
جراء البحوث مع األخذ بعين الدول على ضمان التدريب المالئم ، والتوظيف وبناء المؤسسات إل

 .االعتبار، مرة أخرى، االحتياجات الخاصة للبلدان النامية
 

وفي هذا اإلطار االستراتيجي، فإن اإلشارة إلى الدول تشمل المجموعة األوروبية فيما  -10
 .يتعلق بالمسائل التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها

 
 نطاق اإلطار االستراتيجي

 
اتيجي ذا نطاق عالمي وُصّمم ليشمل جميع المصايد الطبيعية وتربية إن اإلطار االستر -11

األحياء المائية في المياه الداخلية والبحرية، بما في ذلك المصايد الصناعية والحرفية والحدية 
 .والترفيهية

 
وينبغي أن تتبنى مبادرات تنمية الطاقات نظرة شمولية للسياق العام الذي يعمل األفراد في  -12
وقصد من .  آيما يتسنى لألفراد أو المؤسسات تطبيق القدرات المكتسبة حديثا واالستفادة منهاظله

اإلطار االستراتيجي أن يكون واسعا ويمكن تطبيقه على قدم المساواة على األفراد والمنظمات 
ماعي والقطاعات المتميزة والمترابطة، فضال عن البيئة المواتية العريضة التي تمثل السياق االجت

 .الذي تتم في نطاقه عمليات التنمية
 

ويرآز اإلطار االستراتيجي على نهج متكامل يستند إلى فئات المعارف والمهارات الثالث  -13
 :العريضة التالية

 
 في حين أن الكثير من الموضوعات الفنية أصبحت اآلن - علوم وبحوث مصايد األسماك •

يدة الناشئة التي تنقصها المعارف وقاعدة راسخة، فإن هناك العديد من المجاالت الجد
المهارات الراسخة، مثل إدارة النظام اإليكولوجي المائي والعملية التي تعالج فيها البحوث 

 .قضايا اإلدارة والسياسات



5 COFI/2005/Inf.11
 

COFI\2005\J4240a 

 

 
 إضافة إلى المجاالت التقليدية إلدارة قطاع مصايد األسماك، –إدارة قطاع مصايد األسماك  •

 عدة موضوعات، من بينها إدارة طاقات الصيد وتخفيف وطأة ظهرت في السنوات األخيرة
ويستخدم هذا مجموعة مهارات خاصة آثيرا ما تكون جديدة وقد تحتاج إلى اتباع . الفقر

نهج مختلفة فيما يتعلق بتنمية الطاقات مقارنة مع تلك التي تستخدم عادة في مصايد 
 .األسماك

 
رات المجتمعية التي ترآز على قضايا مصايد  إن المها- المهارات والمعارف المجتمعية •

األسماك النوعية، إضافة إلى الجوانب األوسع، والتي يمكن أن تساهم في تهيئة البيئة 
وهو ما من شأنه أن . المواتية، تستلزم تنمية الطاقات على المستوى القطري والقطاعي
آما أنه يعترف بأن . يعين وأن ييسر من السياسات االقتصادية الحسنة واإلدارة الجيدة

مديري مصايد األسماك وغيرهم من أصحاب الشأن يحتاجون إلى اآتساب مهارات إدارة 
 .أوسع
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 رؤية اإلطار االستراتيجي وغايته وأهدافه :الجزء الثالث
 

 الرؤية
 

مجتمع يتمتع بالقدرات والوسائل والظروف لتحقيق التنمية المستدامة لمصايد األسماك، " -14
توى المحلي إلى المستوى العالمي، لما فيه نفع الجميع ولتلبية أهداف خطة التنفيذ لمؤتمر على المس

 ."القمة العالمي للتنمية المستدامة، وآذلك األهداف اإلنمائية لأللفية
 

 الغاية العامة 
 

الغاية العامة لهذا اإلطار االستراتيجي هي زيادة طاقات األفراد والمجموعات والمنظمات  -15
االجتماعية (لمؤسسات والمجتمعات لتنمية قدراتهم، فرادى ومجتمعين، لضمان التنمية المستدامة وا

لمصايد األسماك في العالم، استنادا إلى االتجاهات واالحتياجات الحالية ) واالقتصادية والبيئية
 .والناشئة

 
 األهداف

 
 :وهي تشمل ما يلي. ةضمن نطاق هذه الغاية العامة، هناك عدد من األهداف المتميز -16
 
تعزيز قدرات جميع الشعوب، خاصة البلدان النامية، لتنفيذ مدونة السلوك ولتطوير نظم إدارة  •

 مصايد األسماك من خالل النهج التحوطي؛
 
توفير إطار ييسر من ترتيب أولويات مبادرات تنمية الطاقات المستدامة وتعزيزها من خالل  •

 لج القضايا المحلية؛استراتيجيات إقليمية وقطرية تعا
 
توسيع نطاق مبادرات تنمية الطاقات البشرية لتشمل البيئة المواتية األوسع التي تتيح التسيير  •

الحسن، بما في ذلك العمليات التشارآية الفعالة ودمج الجوانب البيئية واالجتماعية واالقتصادية 
 للتنمية المستدامة؛

 
تويات والدرجات، بما في ذلك الشراآات اإلقليمية بناء الشراآات وتيسيرها في عدد من المس •

التي تستمد قوتها من األجهزة والترتيبات اإلقليمية الموجودة لمصايد األسماك، وآذلك التنسيق 
والتعاون العالميين على النطاق الواسع فيما بين مختلف الجهات المانحة والشرآاء اآلخرين 

 في التنمية؛
 
وفيما بينها في مختلف المستويات السياسية والمجتمعية، وفيما بين تيسير التعاون داخل الدول  •

العلماء، صانعي السياسات، المديرين، المجتمعات المحلية، صيادي األسماك، وعمال ) 1(
والقطاعين ) 3(مصايد األسماك والقطاعات األخرى، ) 2(الصيد وأصحاب الشأن اآلخرين، 

 العام والخاص؛
 
تسليم الفعالة لتنمية الطاقات من خالل الشراآات المناسبة بما في ذلك إقامة شبكة من آليات ال •

 .مراآز الخبرة الرفيعة المعروفة
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 المبادئ الموجّهة :الجزء الرابع
 

يجب أن تستند ترتيبات تنفيذ هذا اإلطار االستراتيجي على المبادئ الموجهة التي تبرزها  -17
 .الفقرات التالية

 
 ترتيب األولويات

 
نبغي أن تستهدف تنمية الطاقات البشرية معالجة األولويات العالمية للتنمية المستدامة ي -18

لمصايد األسماك، وعلى وجه التحديد مواصلة تنفيذ مدونة السلوك على أوسع نطاق، ومكافحة 
الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وتخفيض طاقات الصيد، وتطبيق نهج النظام 

 .حافظة على مستويات األرصدة السمكية أو استعادة هذه المستوياتاإليكولوجي والم
 

 التكافؤ
 

ل ينبغي تقليص عدم التوازن اإلقليمي الحالي في مستويات الطاقات البشرية من خال -19
 .مبادرات مرآزة لتنمية الطاقات

 
 استدامة تنمية الطاقات

 
 .قدرات متينة ومستدامةينبغي للمساعدة اإلنمائية أن تعين على بناء طاقات و -20
 

ينبغي النظر إلى تنمية الطاقات البشرية باعتبارها عملية طويلة األجل تستلزم التخطيط  -21
 .أني واالستثمار والتنفيذ الفعالالمت
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 المشارآة والتعاون
 

وينبغي أن تشمل . إن الشراآات ضرورية لالستفادة من مراآز الخبرة الرفيعة المعروفة -22
ات طائفة واسعة من التخصصات الضرورية إلدارة شمولية وزيادة المعارف وتسخير هذ الشراآ
 .الخبرات

 
 التنمية الذاتية اإلقليمية

 
 .لية األولى لضمان تنمية طاقاتهمتقع على عاتق الشعوب المسؤو -23
 

 .ينبغي لتنمية الطاقات أن تؤسس على المعارف والمهارات المحلية الموجودة -24
 

ألجهزة وترتيبات مصايد األسماك اإلقليمية أن تضطلع، حيثما يكون مالئما، بدور ينبغي  -25
 . استباقي في تحديد االحتياجات اإلقليمية لتنمية الطاقات وأن تيسر قيام استجابة تعاونية

 
 تقانة المعلومات واالتصاالت

 
من طريق " يةالفجوة الرقم"ينبغي أن تكون واحدة من االستجابات الفعالة هي تجسير  -26

االستفادة من تقانات المعلومات واالتصاالت في مجاالت التعلم االلكتروني والوصول إلى 
 .المعلومات وإقامة الشبكات

 
 الرصد والتقييم المرتكزان إلى النتائج

 
ينبغي أن يستند الرصد والتقييم لتنمية الطاقات إلى مؤشرات إدارة مصايد األسماك، إضافة  -27

 .تحسين الطاقات البشرية في األجلين القصير والطويل معاإلى مؤشرات 
 

  الرئيسية واإلجراءات المطلوبةاالستراتيجيات :ء الخامسالجز
 

يتضمن اإلطار االستراتيجي ثماني استراتيجيات رئيسية لتحقيق الرؤية والغاية العامة  -28
 .ات المرتبطة بهاوفيما يلي سرد لهذه االستراتيجيات مترافقة مع اإلجراء. واألهداف
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 تنمية الطاقات المرآزة على المستوى المناسب :1االستراتيجية 
 

األفـــراد، ) 1: (البد من تنمية الطاقات من أن ترآز على أربعة مستويات -29
 .والبيئة المواتية) 4(القطاعية الشاملة، ) 3(المؤسســــــات والمنظمـــات، )2(
 

 :المطلوبةاالجراءات 
 

ي للدول والمنظمات الحكومية الدولية المعنية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات ينبغ -30
إدارة مصايد األسماك، بتقدير احتياجات /المالية أن تقوم، في مرحلة تحديد مبادرات تنمية

المستفيدين النسبية في مجال تنمية الطاقات، وذلك على أربعة مستويات وأن تضمن تلبيتها على 
 .ئمالنحو المال

 
ينبغي للدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية  -31

ضمان أن تكون مبادرات تحديد وتنفيذ ورصد تنمية الطاقات تشارآية بصورة متينة، ومترافقة 
 مستوى على(المتلقين ) 3(وآاالت التمويل، ) 2(الشرآاء في التنمية، ) 1: (بتفاعل مستمر فيما بين
 .ومقدمي تنمية الطاقات) 4(، )األفراد والمؤسسات معا

 
التأسيس على تنمية الطاقات الموجودة وتعميق معارف ومهارات جميع  :2االستراتيجية 
 أصحاب الشأن

 
البد لتنميـــة الطاقـــات من أن ترآز على ثالث فئات من احتياجات الطاقات المرتبطة  -32

) 3 (إدارة قطاع مصايد األسماك،) 2 ( وبحوث مصايد األسماك،علوم) 1: (بمصايد األسماك
ومن الضروري .  وتستوجب وظائف البيئة المواتية للفئة الثالثة عناية خاصة.والمهارات المجتمعية

 .اتباع نهج متسق في معالجة وتكامل الفئات الثالث جميعها وأال يكون من خالل مبادرة وحيدة
 

 :المطلوبةاالجراءات 
 

البد للدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة  -33
والمؤسسات المالية أن تضمن تكريس جهود آافية، أثناء صياغة البرنامج والمشروع 
واالستعراضات المتكررة للسياسات القطاعية، لالحتياجات النسبية لفئات المعارف والمهارات 

 .الثالث واالستجابة لها
 

ينبغي للدول، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة  -34
والمؤسسات المالية أن تضمن أن يكون تحديد وتنفيذ ورصد احتياجات تنمية الطاقات تشارآية 

 .بصورة متينة، مع تحديد واضح لعملية ذات اتجاهين
 

، حيثما يكون مالئما، بإرساء تحليل ينبغي ألجهزة وترتيبات المصايد اإلقليمية أن تقوم -35
احتياجات المعارف والمهارات للفئات الرئيسية الثالث، مرتبة على المستويات المالئمة، تمهيدا 

 .إلنشاء شبكات إقليمية ومراآز خبرة رفيعة وشراآات
 

وينبغي لمنظمة األغذية والزراعة والمؤسسات األآاديمية والمنظمات األخرى ذات الصلة  -36
 . تواصل قيادة وتطوير العمل المعياري بشأن تنمية الطاقات البشرية لمصايد األسماكأن
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 قيام الشبكات اإلقليمية لتنمية القدرات :3االستراتيجية 
 

إنشاء شبكات إقليمية لمعالجة القضايا المشترآة وتدعيم االعتماد على الذات من خالل  -37
 .تنمية الطاقات اإلقليمية

 
 :طلوبةالماالجراءات 

 
ينبغي للدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة  -38

لتحديد االحتياجات المشترآة ) داخلها وفيما بينها(والمؤسسات المالية أن تنشئ منتديات إقليمية 
 .وتعظيم اإلنجاز المشترك للبرامج وتقاسم المعلومات

 
ة والمنظمات المعنية األخرى بدء تقييم ذي مرتكزات ينبغي لمنظمة األغذية والزراع -39

الموجودة وقدراتها على توفير ) الحكومية منها وغير الحكومية(إقليمية للمؤسسات والمنظمات 
 .خدمات تنمية الطاقات التي تشمل آافة مستويات تنمية الطاقات ومجاالت المعارف والمهارات

 
 فيعة اإلقليمية واالعتراف بهاتحديد مراآز الخبرة الر :4االستراتيجية 

 
تحديد مراآز الخبرة الرفيعة واالعتراف بها والتي تكون مرتبطة بالشبكات اإلقليمية فيما  -40

يتعلق بالمعارف والمهارات العلمية واإلدارية النوعية، والتي يمكنها أن تكون من مقدمي الخدمات 
 مرافق بحثية، مؤسسات أآاديمية، أعمال ويمكن أن تكون مراآز الخدمة الرفيعة هذه. المحتملين

 .تجارية للقطاع الخاص أو مؤسسات إدارة تابعة للقطاع العام
 

 : المطلوبةاإلجراءات
 

ينبغي لمنظمة األغذية والزراعة، من خالل تنسيق األجهزة والترتيبات اإلقليمية لمصايد  -41
مراآز "تتمتع بإمكانيات أن تصبح األسماك، تحديد مؤسسة قطرية رئيسية أو أآثر تكون، أو أنها 

إقليمية لتنمية مجاالت المعارف والمهارات المرتبطة بالخبرات الفنية وغير الفنية " خبرة رفيعة
 .التي يحتاجها الصيادون وعمال الصيد والمديرين

 
ينبغي لألجهزة والترتيبات اإلقليمية لمصايد األسماك أن تنشئ، وأن تقيم على أسس  -42

ات لتنمية الطاقات البشرية تتألف من واحد أو أآثر من مراآز الخبرة الرفيعة اإلقليمية رسمية، شبك
لكل مجال من مجاالت المهارات المحددة باعتبارها ذات صلة باإلقليم وتستجيب للمستويات 

وحيثما أمكن، تكون مراآز الخبرة الرفيعة هذه موزعة جغرافيا فيما . المجتمعية للمتلقين المحتملين
 .ين الدول المنتمية لإلقليمب
 

ينبغي للدول، من خالل تنسيق ومساعدة أجهزة وترتيبات المصايد اإلقليمية، أن تقيم  -43
الروابط مع مراآز الخبرة الرفيعة هذه سعيا إلى إرساء الفرص لنقل المهارات والمعارف وتبادل 

 .الخبرات وتنمية الشراآات
 

 اون القطاعي الشامل المحسنقيام الروابط والتع :5االستراتيجية 
 

إرساء روابط قطاعية شاملة أفضل، بما في ذلك الروابط األفقية داخل قطاع مصايد  -44
األسماك، وذلك مثال بين الباحثين وصانعي السياسات أو بين منظمات الصيادين، والصيادين 
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 األخرى على والباحثين، وآذلك روابط أفضل بين القطاعات لفهم وإدارة تأثيرات القطاعات
 .مصايد األسماك

 
 :المطلوبةاالجراءات 

 
ينبغي للدول أن تقيم روابط أفضل ومنتديات فيما بين أصحاب الشأن داخل مصايد  -45

األسماك، وذلك مثال إلتاحة الفرصة لمؤسسات البحوث وأصحاب الشأن لإلسهام بصورة واعية 
ين الفنيين وأصحاب الشأن اآلخرين، وذلك في السياسات، وينبغي تقديم دعم تنمية الطاقات للموظف

مثال في مجاالت تحليل سبل المعيشة المستدامة، اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والمهارات 
وقد تحتاج منظمات الصيادين، والصيادون وعمال الصيد إلى . االجتماعية االقتصادية األخرى

 .تكون تمثيلية وباتفاق عام في اآلراءالمساعدة على قيام إدارة مشترآة للموارد 
 

ينبغي للدول، بمساعدة من أجهزة وترتيبات المصايد اإلقليمية، تعزيز الروابط بين العلماء  -46
ومقدمي البيانات وصانعي القرارات القطاعيين لتخفيف قيود الطاقات في مجال البحوث التطبيقية 

ات فيما يتعلق بتحديد غايات واقعية وعملية وستكون هناك حاجة إلى دعم تنمية الطاق. والرصد
 .لإلدارة وأهداف للرصد، خاصة في اتباع نهج المصايد المرتكزة إلى النظام اإليكولوجي

 
ينبغي للدول، بالتضامن مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، إنشاء  -47

وستكون هناك حاجة إلى دعم تنمية . بينيةمنتديات لتحسين اإلدارة وفهم التأثيرات القطاعية ال
والتشغيلية ) مثال الوزارية المشترآة(الطاقات فيما يتعلق بتيسير الحوار على مستويات السياسات 

من خالل تحسين مهارات التخطيط القطاعي ) مثال إدارة مستجمعات المياه أو اإلدارة الساحلية(
 .واالتصاالت والتنسيق

 
  تتفق مع الظروف المحليةمالئمةت إنجاز آليا :6االستراتيجية 

 
آلية إنجاز مصممة خصيصا من خالل عملية تشارآية لضمان أن تلبي االحتياجات النوعية  -48

 .للمتلقين وطاقاتهم وتمويلهم، وتطابق مقدمي الخدمات المناسبين
 

 :المطلوبةاالجراءات 
 

ة والمنظمات غير الحكومية ذات ينبغي للدول، بالتضامن مع المنظمات الحكومية الدولي -49
الصلة والمؤسسات المالية، أن تقّيم الحاجة إلى آليات إنجاز مختلطة لتنمية القدرات تستوعب 

 .المتطلبات العملية والمرونة الالزمة التي يحتاجها المستفيدون
 

ت ينبغي للدول، بالتضامن مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذا -50
الصلة والمؤسسات المالية، استخدام عمليات رسمية لمطابقة خيارات آلية التسليم مع مستويات 

 .وجوانب ومجاالت الطاقات المستهدفة
 

ينبغي للدول، بالتضامن مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات  -51
 على االضطالع بأدوارهم بصورة الصلة والمؤسسات المالية، ضمان أن تكون طاقات المقدمين

االعتراف بمراآز الخبرة الرفيعة لمهارات /فعالة واختيار المقدمين مستندا إلى تصنيف وإنشاء
 .ومعارف محددة
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ينبغى للمنظمات والمؤسسات أن تعزز من فرص استخدام المعلمين الخاصين والتدريب  -52
 .نحو خاص، إذ أنها تعتبر مجدية اقتصاديا على "أثناء العمل"
 

ينبغى للدول أن تتبنى تقانات المعلومات واالتصاالت الجديدة التى تزيد من امكانية  - 53
 . الوصول الى المعارف وتدعم التعاون

 
 استدامة مبادرات تنمية الطاقات :7االستراتيجية 

 
 تشجيع األفراد) 1: (ارساء مبادرات طويلة األجل لتنمية الطاقات يتثنى من خاللها - 54

وتعزيز ) 2(وتمكينهم من اعادة استثمار معارفهم ومهاراتهم الجديدة فى قطاع مصايد األسماك، 
 .قدرات المؤسسات على تبنى التغييرات
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 : المطلوبةاإلجراءات
 

ينبغى للدول أن تهيئ بيئة مواتية تتيح لألفراد والمنظمات والمؤسسات أن تزدهر فى نطاق  - 55
مع االهتمام بصورة آبيرة بالسياق المجتمعى الشامل والتأثير مجتمع مستقر نشط وتفاعلى 

 .السياسى للمؤسسات والقطاعات التى تتلقى الدعم
 

ينبغي للدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاعين  -56
شجع األفراد على العام والخاص المعنية المساعدة على وضع خطط تنمية الموارد البشرية، حيث ي

وينبغي أن يشمل ذلك خطط تنمية األفراد . الحرص النتهاج مسار وظيفي واضح وتقدمي ومجز
التي يجري استعراضها بانتظام، بما يرتبط بها من تقييم الحتياجات التدريب وتقييم التدرج 

تهم وتستلزم هذه العملية فهما أفضل لمتطلبات بيئة عمل األفراد وأسلوب معيش. الوظيفي
 .وتطلعاتهم

 
ينبغى للدول، والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة ومؤسسات  - 57

القطاعين العام والخاص أن تعزز من قدراتها على تقييم طاقاتها الوظيفية الذاتية وتدفقات 
 نهج وسيتيح ذلك اتباع. المهارات بغية رصد التغييرات الدينامية التى تحدث مع مرور الزمن

دينامى فى تحديد فجوات المعارف والمهارات ومعالجتها ويسمح بتطوير استراتيجيات لالحتفاظ 
 .بالموظفين الرئيسيين للقيام بالمهام األساسية

 
ينبغى لمنظمة األغذية والزراعة، والوآاالت االنمائية األخرى والجهات المانحة أن تعزز  - 58

ويستلزم . ة لالحتياجات المتغيرة فى قطاع مصايد األسماكمن قدراتها الذاتية من أجل االستجاب
ذلك ايجاد التوازن بين األنشطة الميدانية والعمل المعيارى بشأن أساليب تنمية الطاقات وآليات 

 . االنجاز
 

 تطبيق االدارة المرتكزة الى النتائج على نهج تنمية الطاقات :8االستراتيجية 
 

لطاقات وامكانية قيامها لضمان أن تؤسس المبادرات على تنمية ا" نجاح"تحسين فهم  - 59
 .الخبرات السابقة والدروس المستفادة

 
 :المطلوبةاالجراءات 

 
ينبغى للدول، بمساعدة المنظمات الحكومية الدولية، أن تجرى مزيدا من االستقصاء بشأن  - 60

مرتبطة بالعملية مصايد األسماك ومؤشرات طاقات البشرية، ووضع مجموعة من المؤشرات ال
 .والمنتج واألداء والمخرجات واالستدامة

 
ينبغى لمنظمة األغذية والزراعة، والمنظمات الدولية األخرى والوآاالت االنمائية  - 61

والجهات المانحة أن تضع بروتوآوالت مشترآة بشأن التقييم السابق والالحق الحتياجات تنمية 
اجة الى أعمال التحليل الالحق طويل األجل لتقييم مدى وبوجه خاص، هناك ح. الطاقات ونتائجها

 . نجاح واستدامة مبادرات تنمية الطاقات
 

 تدعيم وتنفيذ اآلليات :6الجزء 
 

 الدعوة العامة الى تحسين تنمية الطاقات البشرية فى مصايد األسماك
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طا قطرية ينبغى للدول واألجهزة والترتيبات االقليمية لمصايد األسماك أن تضع خط - 62

واقليمية لتحسين تنمية الطاقات البشرية على جميع مستويات المجتمع وفى طائفة واسعة من 
وينبغى انجاز هذه الخطط من خالل سلسلة من . األدوار الفنية واالدارية وأدوار التمكين

 . االجراءات المترابطة فى األجلين القصير والطويل والتى يتم وضعها من خالل الشراآات
 
 ر الدولدو
 

للدول دور رئيسى فى تنفيذ هذا االطار االستراتيجى، ليس فقط على المستوى القطرى بل  - 63
ومن المسائل ذات األهمية الكبرى ضرورة . وبوصفها المشارآين الرئيسيين فى األنشطة االقليمية

اس توفير بيئة مواتية تتيح للمؤسسات التى تعمل جيدا والتى تضم أفرادا يتسمون بالحم
واالخالص، أن تزدهر فى مناخ من االدارة الحسنة والسياسات القائمة على المبادئ وسيادة 

 .القانون
 

ينبغى للدول أن تقيم االجراءات التى ال بد لها من اتخاذها بتحسين قدراتها على االدارة  - 64
حسينات التى الرشيدة لمصايدها، ومعالجة هذه المتطلبات على أساس األولوية واالبالغ عن الت

أنجزتها، وذلك آجزء من التقرير الذى يقدم آل سنتين لمنظمة األعذية والزراعة عن مدونة 
 .السلوك

 
 دور األجهزة والترتيبات االقليمية لمصايد األسماك

 
ينبغى لألجهزة والترتيبات االقليمية لمصايد األسماك أن تشارك، ضمن الحدود التى  - 65

طاق االختصاصات التى أوآلها اليها أعضاؤها، فى تنفيذ هذا االطار تحددها اتفاقياتها وفى ن
االستراتيجي الجامع عن طريق تقديم الدعم ألعضائها فيما يتعلق بتحديد الخطط االقليمية لتنمية 

 . الطاقات البشرية فى مصايد األسماك
 

تى تحددها اتفاقياتها ينبغى لألجهزة والترتيبات االقليمية لمصايد األسماك، ضمن الحدود ال - 66
وفى نطاق االختصاصات التى أوآلها اليها أعضاؤها، أن تضطلع بدور الريادة فى مساعدة 
أعضائها على تحديد الشراآات المحتملة وامكانيات اقامة الشبكات على المستويين االقليمي 

 . والدولى، والتى يمكن أن تعين فى خططها االقليمية وفى تنفيذها
 

 ألغذية والزراعةدور منظمة ا
 

ستقوم المنظمة، وفقا لتوجيهات مؤتمرها، وآجزء من أنشطتها للبرنامج العادى والبرامج  - 67
الميدانية، بدعم الدول واألجهزة والترتيبات االقليمية لمصايد األسماك فيما يتعلق بتنفيذ هذا االطار 

 . االستراتيجى
 

دعم دولها األعضاء فيما يتعلق بتنفيذ هذا االطار ستقوم المنظمة وفقا لتوجيهات مؤتمرها، ب - 68
االستراتيجى من خالل مشروعات المساعدة الفنية القطرية باتستخدام أموال البرنامج العادى 

وحرصا على تحسين . وباالستعانة باألموال من خارج الميزانية التى تتاح للمنظمة لهذا الغرض
ظمة أن تعد برنامج محدد لتحسين تخطيط وتنفيذ ورصد صيانة وادارة الموارد السمكية، ينبغى للمن
 .تنمية الطاقات البشرية فى مصايد األسماك
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ستقوم المنظمة، من خالل لجنة مصايد األسماك، باعداد تقرير آل سنتين عن حالة سير  - 69
 . العمل فى تنفيذ هذا االطار االستراتيجى

 
 غير الحكوميةدور الشرآاء من الوآاالت االنمائية والمنظمات 

 
ينبغى للشرآاء من الوآاالت والمنظمات االنمائية الدولية والقطرية أن تسند األولوية الى  - 70

تقديم المساعدة المالية والفنية حيثما آانت هناك حاجة ماسة اليها، وذلك فى شكل تنمية موجهة 
 .الالحقةللطاقات ضمن االطار االستراتيجى الشامل، وآذلك وضع الخطط االقليمية 

 
المعنية بمصايد األسماك ) القطرية واالقليمية والدولية(ينبغى للمنظمات غير الحكومية  - 71

وبالصيادين وبعمال الصيد وبالبيئة المائية والبحوث ذات الصلة، أن تشارك فى تنفيذ االطار 
 .اتاالستراتيجى من خالل الدعم المالئم والمعلومات واستحداث األساليب وتنمية الطاق

 
  الموارددور مستخدمي

 
لمنظمات الصيادين والصيادين وعمال الصيد دور هام فى تنمية طاقاتهم الذاتية فيما يتعلق  - 72

باالشراك واالدارة المشترآة بالموارد، وآذلك فيما يتعلق بأسلوب التفاعل مع العلماء ومديرى 
رساء ذلك هو على أساس وآثيرا ما يكون الطريق األفضل ال. الموارد وصانعى السياسات

جماعى، وبالتالى زيادة الجهود لتشكيل مجموعات تمثيلية ألصحاب الشأن، يمكن للدول والوآاالت 
. الحكومية ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص أن تتفاعل معهم

 احتياجات التدريب ويمكن لهذه المجموعات أن تشارك فى عمليات تقييم الطاقات وآذلك فى تحليل
 .ومبادرات وضع المناهج التعليمية

 
 دور القطاع الخاص

 
يمكن للشراآات بين القطاعين الخاص والعام أن تكون األنسب، فى حاالت بعينها، لتوفير  - 73

آليات مبتكرة لتنمية الطاقات، ومن ذلك مثال انجاز التدريب القائم على االنترنت وتوفير 
ذه الشراآات أن تكون طريقة آفؤة لتعظيم االستفادة من أوجه القوة التى ويمكن له. المعلومات

آذلك تتيح امكانية الوصول الى مستويات أآبر من . ينفرد بها القطاعين العام والخاص
 .االستثمار، والمزيد من الخبرة الفنية والحماس ولتوليد األرباح لضمان االستدامة/التمويل
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ربعة لتنمية الطاقاتاملستويات األ :1املرفق   

 

Likely time/ resources required

Li
ke

ly
 sc

al
e o

f d
ev

elo
pm

en
ta

l i
m

pa
ct

 
 :بيانات الشكل

 
 البيئة المواتية

 مستوى الشبكة/القطاع
 المستوى التنظيمى
 المستوى الفردى

 
 النطاق المحتمل للتأثير االنمائى

 الموارد المطلوبة/الوقت المحتمل
 
 

 .Adapted from Bloger, J. Capacity Development: Why, what and how? CIDA :المصـــدر
Occasional Series Vol. 1 No. 1 May, 2000. 
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 مجموعات المعارف والمهارات الرئيسية بشأن تنمية الطاقات فى مصايد األسماك :2المرفق 
 

 
   بيانات الشكل

 علوم وبحوث مصايد األسماك التكامل المهارات والمعارف المجتمعية
 تعبئة المجتمع المحلى

  أصحاب الشأن واستشارتهم،تحديد
 تشكيل المجموعات، التنظيم، القيادة،
 اقامة العالقات، اعطاء السلطات

 علوم النظام االيكولوجى ادارة قطاع مصايد األسماك
 علوم المحيطات والمناخ، ايكولوجية
 األنواع والموائل والتنوع البيولوجى،

 نماذج النظام االيكولوجى
 االدارة والشؤون االدارية

القيادة، ادارة التغيير، تخطيط العمل، 
المهارات التنظيمية، الشؤون االدارية 

 والمحاسبية، االبالغ والمساءلة

 وضع السياسات
تحليل السياسات، تحديد األهداف، نهج النظام 

االيكولوجى، التخطيط االستراتيجى، 
 الالمرآزية، التعاون الدولى

 علوم مصايد األسماك
 دينامية التجمعات،بيولوجيا األسماك، 

 تقدير األرصدة، تقدير المخاطر وتخفيفها

 إدارة النزاعات وحل المشكالت
بناء االتفاق العام والحفاظ عليه، التوجيه، 
المفاوضات، بناء الفريق، حل المشكالت 

 واستشارة أصحاب الشأن

 تخطيط وادارة القطاع
دعم، القرارات، التخطيط، االدارة المشترآة، 

محلية، ادارة الموارد البشرية، المعارف ال
 الطاقات االدارية والمؤسسية

 تقانة مصايد األسماك
، تقنيات الصيد، تتصميم السفن والمعدا

تصميم واستخدام االلكترونيات البحرية، 
 السالمة فى البحار

 التسيير الرشيد
المبادئ، سيادة القانون، المجتمع المدنى، 

اسية، تقاسم المساواة، النزاهة، العمليات السي
 السلطات، االشراف والتفكير الناقد

 تنظيم طاقات الصيد
نظم الرصد، تسجيل السفن، خطط تخفيض 

 الطاقات، سبل المعيشة البديلة

 االستخدام والتسويق فيما بعد المصيد
تخزين األسماك وحفظها، التصنيع وتنمية 

 المنتوجات، التوزيع والتسويق

 الوعى البيئى
عليم، التدريب على طرائق تكوين الوعى، الت

 الرصد والرقابة واالشراف
رصد المصايد وبرامج المراقبين، ادارة 

 تقانة تربية األحياء المائية
تقانة التربية واالستزراع والبلوغ، مرافق 

Founded on the Basic Elements of Sustainable Development
Economic Growth - Sustainable Resources - Equity

Conflict Management & Problem Solving
Consensus building and maintenance,

facilitation, negotiation, team building, problem
solving and stakeholder consultation

Environmental Awareness
Awareness building, education, training in

sustainable fishing methods, monitoring and
reporting

Sustainable Trade
Awareness building of best practices and market

access/product requirements & sustainability
mechanisms (certification and eco-labeling)

Information & Communication
Internet access and skills, information use and

dissemination), markets and prices, safety at sea

Good Governance
Principles, Rule of Law, civil society, equality,

integrity, political processes, power-sharing,
stewardship and critical thinking

Societal Skills & Knowledge

Community Mobilisation
Stakeholder identification and consultation,
group formation, organisation, leadership,

relationship building, empowerment

Management and Administration
Leadership, change management, work

planning, organisational skills, administration
and accounting, reporting and accountability

Integration

Ecosystem Sciences
Ocean and climate science, species and habitat
ecology and biodiversity, ecosystem modeling

Fisheries Sciences
Fish biology, population dynamics, stock

assessment, risk assessment and mitigation

Fisheries Technology
Vessel and gear design, fishing techniques,

design & use of marine electronics, safety at sea

Post-harvest Utilisation and Marketing
Fish storage and preservation, processing and

product development, distribution and marketing

Aquaculture Technology
Breeding, nursing and grow-out techniques,

holding facilities, nutrition, disease,
environmental

Communication Technology
Software and hardware development, digital
integration, networking, radio and cellular

communication systems

Data Collection & Information Management
Data needs assessment, data collection,

management, storage & results dissemination,
GIS, data compatibility issues and access

Fisheries Science and Research

 

Fisheries Sector Management

Sector Planning and Management
Decision-support, planning, co-management,

local knowledge, HR management,
administration & institutional capacity

Regulation of Fishing Capacity
Monitoring systems, vessel registration, capacity

reduction schemes, alternative livelihoods

Monitoring, Control and Surveillance
Fisheries monitoring and observer programmes,
management of surveillance assets, infringement

response mechanisms and processes

Fisheries Law & Law of the Sea
International, regional & national law, rule-

making, regulatory mechanisms and
enforcement

Fisheries economics
Natural resource valuation, economic

instruments, cost/benefit analysis, investment
appraisal, cost and earnings, markets

Fisheries socio-economics and livelihoods
SLA, poverty assessments & profiling,

stakeholder participation, socio-economics,
human behaviour, fisher culture and values

Cross-sectoral Integration
Inter-Ministerial dialogue, integrated coastal

area management, stakeholder fora

Policy Development
Policy analysis, objective setting, ecosystem

approach, strategic planning, decentralization,
international co-operation

Social Sciences
Economics and bio-economics, sociology,

anthropology, demography and political science

Science Related Governance Issues 
Ethics, Objectivity, Quality Assurance 

Societal Literacy
Awareness building, gender , education, 

training, book keeping 
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أصول االشراف، آليات وعمليات االستجابة  الصيد المستدامة، الرصد واالبالغ
 لالنتهاآات

 مراض والبيئة، التغذية، األالمستودعات

 التجارة المستدامة
تكوين الوعى بأفضل الممارسات والوصول 

متطلبات المنتوجات وآليات /الى األسواق
اصدار الشهادات والتوسيم (االستدامة 

 )االيكولوجى

 قانون المصايد وقانون البحار
القانون الدولى واالقليمى والقطرى، وضع 

 نالقواعد، آليات التنظيم وانفاذ القواني

 جمع البيانات وادارة المعارف
تقييم االحتياجات من البيانات، جمع البيانات، 
ادارة تخزين ونشر النتائج، نظم المعلومات 
الجغرافية، قضايا مطابقة البيانات والوصول 

 اليها
 المعلومات واالتصاالت

الوصول الى االنترنت والمهارات ذات 
ق الصلة، استخدام المعلومات ونشرها، األسوا

 واألسعار، السالمة فى البحار

 التكامل القطاعى الشامل
الحوار بين الوزارات، االدارة المتكاملة 
 للمناطق الساحلية، منتديات أصحاب الشأن

 العلوم االجتماعية
االقتصاد واالقتصاد البيولوجى، علم االجتماع، 
 االنثروبولوجيا، العلوم الديمغرافية والسياسية

 يةمحو األمية المجتمع
تكوين الوعى، المنظور الجنسانى، التعليم، 

 التدريب، مسك الحسابات

 اقتصاديات مصايد األسماك
تقييم الموارد الطبيعية، الصكوك االقتصادية، 

المنافع، تقدير االستثمارات، /تحليل التكاليف
 التكاليف والعائدات، األسواق

 تقانة االتصاالت
 تطوير البرمجيات وأجهزة الحاسوب،

مل الرقمى، اقامة الشبكات، الراديو، ونظم التكا
  الخلويةتاالتصاال

 االقتصادية للمصايد -الجوانب االجتماعية  
وسبل المعيشة المستدامة، تقديرات الفقر 

ومعالمه، مشارآة أصحاب الشأن، الجوانب 
 االقتصادية، السلوك البشرى، -االجتماعية 

 ثقافات وقيم الصيادين

 طة بالعلومقضايا التسيير المرتب
 المبادئ األخالقية، الموضوعية، تأآيد الجودة

   
 

امت بتعديلها جماعة العمل المعنية بتنمية الطاقات البشرية التابعة للجنة االستشارية لبحوث  :المصدر
ى دورتها الخامسة ــف(اك ــــد األسمــــوث مصايــالستسشارية لبحــة امصايد األسماك، واللجن

 الطاقات البشرية فى مصايد G & Huntington T .2003سودة أصلية أعدها فى م) 2004فى 
مشروع تقرير الى اللجنة االستشارية لبحوث مصايد األسماك فى منظمة األغذية . األسماك
 .والزراعة

Poseidon Aquatic Resource Management Ltd, Lymington, UK. 
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 ية الطاقات السابقة الدروس المستفادة من مبادرات تنم:3المرفق 
 

 تقييم الطاقات
ان عملية تنمية الطاقات البشرية فى حد ذاتها يمكن أن تكون قيمة مضافة  :1الدرس 

الى القدرات العامة، فضال عن أنها تؤدى الى تحسين أداء األفراد 
 .والمجموعات والمنظمات

 خصيصا، فى ينبغى للمبادرات أن تأخذ بعين االعتبار، وأن تكون مصممة :2الدرس 
المستويات الموجودة من الطاقات األساسية وأن تتضمن عملية ذات 

 .اتجاهين لنقل المعارف واآتسابها
ال بد لمبادرات تنمية الطاقات البشرية أن تحدد األفراد والمنظمات التى  :3الدرس 

 .ستتصدر العملية ويمكنها أن تتبنى تنمية الطاقات البشرية وأن تقودها
هناك حاجة الى دمج أفضل لمبادرات تنمية الطاقات البشرية مع عمليات  :4الدرس 

 .التخطيط القطرية، خاصة فيما بين السياسات واالدارة والبحوث
  تحليل االحتياجات

ينبغى لمبادرات تنمية الطاقات أن تقيم مستوى آاف من المشارآة فى تقييم  :5الدرس 
 .داحتياجاتها وفى التصميم والتنفيذ والرص

  االنجاز
ينبغى للمبادرات أن توفر مسارات للتعليم المناسب يتسم بالمرونة وامكانية  :6الدرس 

التكيف، مع األخذ بعين االعتبار بيئة عمل األفراد وأسلوب معيشتهم 
 .وتطلعاتهم

 .ينبغى أن توفر الحوافز واآلليات الدعم لتنمية الطاقات البشرية :7الدرس 
  االستدامة
تنمية الطاقات البشرية هى عملية طويلة األجل تستلزم دعما متواصال من  :8 الدرس

 .خالل المبادرات والشراآات القطرية
ينبغى بذل الجهود لالحتفاظ باالستثمار فى الطاقات ضمن نطاق قطاع  :9الدرس 

 .مصايد األسماك
ن يكونوا ملمين ينبغى لمن يقومون بانجاز مبادرات تنمية الطاقات البشرية أ 10الدرس 

 .بالمعارف والمهارات والقدرات الضرورية لتوفير تنمية الطاقات البشرية
  البيئة المواتية

ينبغى لنهج تنمية الطاقات أن تعى بقدر أآبر السياق المجتمعى الشامل  :11الدرس 
 .والتأثيرات السياسية للمؤسسات والقطاعات التى تتلقى الدعم
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ج المتبعة أن تكفل ترآيزا وافيا على السياق االجتماعى ينبغى للنه :12الدرس 

 .واالقتصادى والبيئى الذى تنفذ فى ظله الحلول الفنية
ينبغى للمبادرات أن تستوعب التغييرات فى المواقف والمهارات التى  :13الدرس 

يحتمل أن تسفر عن ايجاد حس جماعى بالهدف والتقدم وأن تعين على 
 .تحقيق ذلك

ينبغى للمبادرات أن تعترف بالحاجة لتهيئة بيئة مواتية توفر الحوافز  :14الدرس 
 .لتشجيع استخدام الطاقات المعززة والمزيد من تنميتها

ينبغى لتخطيط تنمية الطاقات البشرية أن يأخذ بعين االعتبار واقع البيئة  :15الدرس 
 .العامة التى يتم في ظلها تعزيز الطاقات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


