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  الخامسة المواضيعية الدورة - ورقة معلومات أساسية

استدامة  ضمانل الطوعية تنفيذ الخطوط التوجيهية إقليمية لتشجيع منصة إنشاء
 الفقر القضاء على و الغذائي سياق األمن الصغيرة في د األسماكيمصا

 

 موجز

 

مصايد تلعب ، العالمنحاء أبقية  كما هو الحال في، والبحر األسود في البحر األبيض المتوسط
 توصيةاستندت اللقد ي. الطعام المغذ  سبل العيش و هاما في توفيردورا األسماك الصغيرة 

 والزراعةمنظمة األغذية ل التابعة مصايد األسماك للجنة نيالتاسعة والعشر الدورةالصادرة عن 
خطوط توجيهية طوعية  شكل في وضع صك دوليبشأن  1122في عام المنعقدة و )المنظمة(

 لدعم 2991عام المنظمة  الصادرة عن )المدونة( الرشيد السلوك بشأن الصيد مدونةمل تك
تحقيق األمن في  لقطاع الفرعيلالهام دور االعتراف بال علىاستندت  ،صغيرةالمصايد األسماك 

الخطوط تجدر اإلشارة إلى أن و. المستدامة الفقر وتحقيق التنمية وطأةمن تخفيف الو الغذائي
والقضاء  األمن الغذائي في سياق الصغيرة األسماك مصايد لضمان استدامة التوجيهية الطوعية

 على احتياجات تركيز خاص ولكن مع النطاق عالمية  ( الطوعية التوجيهية الخطوط) على الفقر
 .1الناميةالبلدان 

 أكثر من ةكراشبم، مكثفة من خالل عملية تشاور الخطوط التوجيهيةنص  مشروع وضعتم 
هتها ، في جميع أنحاء العالم أجريتالتي  المشاورات معظم. أصحاب المصلحةمن  0111 وج 

 وأشارت .ئهاوشركا المنظمة اريعمش مع تعاون وثيقب ظمتن  أخرى و المدني منظمات المجتمع
القطاع  تنميةو ةكموحل حقوق اإلنسان النهج القائم على أهمية تطبيقإلى  بوضوح المشاورات
االجتماعية البيئية واالقتصادية و - كاملة   ةالثالث الستدامةا ركائز وأخذمصايد الصغيرة، الفرعي لل

 بعين االعتبار. -

الهام بالفعل يتمثل في تسليط الضوء على الدور الطوعية التوجيهية  الخطوطمن هدف إن ال
 الجهود العالمية والوطنية، والمساهمة في هوتعزيزبه ، واالعتراف لمصايد األسماك الصغيرة

                                                      
 

1
 www.fao.org/fishery/ssf/guidelines/enراجع الموقع   

http://www.fao.org/fishery/ssf/guidelines/en
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جميع  في مصايد األسماك الصغيرة وهي تنطبق على. والفقر الجوع الرامية إلى القضاء على
 اعدد تعرضوهي  القيمة. على امتداد سلسلة - رجاال ونساء - لجميع الجهات الفاعلةو، السياقات

حقوق  على سبيل المثال: تنفيذها تدعم التي من شأنها أن التوجيهية الرئيسية المبادئ من اكبير
 بين الجنسين؛ واإلنصاف، والمساواة التمييز، وعدم الثقافات، واحترام اإلنسان وكرامته

االستدامة و؛ والمساءلة، والشفافية سيادة القانونو والمشاركة؛، والتشاور اإلنصاف والمساواةو
 وقابلية التنفيذ االجتماعية؛، والمسؤولية ةومتكامل كلية نهجو؛ واالجتماعية والبيئية االقتصادية

 .االجتماعية واالقتصاديةالجدوى و

 :الطوعية ما يلي الخطوط التوجيهية تعالج الموضوع، حتوىمخص فيما ي

 رئيسية هي: خمسة مجاالت مواضيعية -

o الموارد إدارةالحيازة و ةكموح تحسين 

o العمل الالئقوالعمالة و التنمية االجتماعية 

o والتجارة الصيدما بعد ، القيمة سالسل 

o الشاملة() المساواة بين الجنسين 

o شاملة(وتغير المناخ ) الكوارث مخاطر 

 لتنفيذ:عم اتمكينية ود تهيئة بيئةب مجاالت تتعلق أربعة -

o التعاون و بين المؤسسات والتنسيق اتساق السياسات 

o االتصاالتث وابحواأل معلوماتال 

o تنمية القدرات 

o والرصد والتقييم دعم التنفيذ  

، في حين أن إال أنه. الطوعيةالتوجيهية  للخطوطالنص النهائي  بشأنويجري حاليا التفاوض 
 الخطوطلن تكون  التحدي الحقيقي يكمن في تنفيذه :، فإن حاسمة أهمية  لموافقة على الصك نفسه ل

قوم ت. خالل عملية التشاور التي طبيقالت حيزأحكامها  وضعإذا تم إال  فعالة الطوعيةالتوجيهية 
 يتينوازتم باعتبارهماالعمليتين  تم النظر إلىتنفيذ ومراعاة البالفعل تم ليها صياغة الصك، ع

، بعض التوصيات في رومامنظمة الا مهمينظقامت بت، تانعمل دولي اتحلققدمت و. تينومتداخل
عمل حول حلقة ال. يالمستقبلوالعمل  الطوعيةالتوجيهية  الخطوطكثر تحديدا فيما يتعلق بتنفيذ األ

في  عقدتي ت، الصغيرة النطاق مصايد األسماكضمان استدامة التوجيهية الدولية ل الخطوط
تعزيز المنظمات عمل بشأن الوحلقة . اتباع نهج متكامل ضرورةحظت ، ال1121 /شباطفبراير

التوجيهية  الخطوطللمضي قدما في تنفيذ  طريق تحديد الجماعي في مصايد األسماك:والعمل 
، 1122 /آذارفي مارس تي عقدت، الالنطاق صغيرة األسماكمصايد ضمان استدامة الدولية ل

. والمنظمات التعاونيةاألسماك المختلفة للعمل الجماعي المتصل بمصايد  شكالاألأدوار استكشفت 
المكتب اإلقليمي الفرعي للمنظمة في تونس قام ، 1122 /أيلولفي سبتمبر ،وعالوة على ذلك

تعزيز منظمات مصايد األسماك صغيرة مناقشة لتنظيم اجتماع ببالتعاون مع شركاء محليين 
 . النطاق في بلدان شمال أفريقيا
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، والبحر األسودالمتوسط  األبيض في البحر الصيد التقليدي المستدامبشأن  اإلقليمية هذه الندوة
منظمة األغذية و)الهيئة(  المتوسطاألبيض أسماك البحر  العامة لمصايد الهيئة اي نظمتهتال

. في المنطقة الطوعية الخطوط التوجيهية لمناقشة تنفيذ فرصة ممتازةوفر ت، )المنظمة( والزراعة
 التوجيهية الخطوطتنفيذ  إقليمية لتشجيع منصة إنشاء - الخامسة المواضيعية الدورة من الهدف

مختلف الجهات قد يكون لما مؤسسية و هياكلعمليات وما سيلزم من  هو مناقشة - الطوعية
بين  التعاون والتواصل تسهم في تعزيز سوف امناقشاتهالدورة و ؤمل أنيو. من أدوار الفاعلة

من ، أيضا ومن المتوقععلى الصعيد العالمي. داخل المنطقة و -أصحاب المصلحة الشركاء و
وضع و استراتيجيات التنفيذ وضعفي  المدخالت الدورة ، أن توفروالمعرفة تبادل الخبرات خالل

 لمنظمة.ل التابعة لجنة مصايد األسماك أيضا هتطلب األمر الذيالعالمية، لمساعدة ابرنامج 

 الخامسة: المواضيعيةالجلسة  مختلفة خالل أربعة مواضيع وسوف تناقش

المتوسط والبحر األبيض  في البحر مصايد األسماك الصغيرة لقطاع والفرص التحديات •
 األسود

الحصول على  من حيث واالحتياجات الراهن الوضع: اإلنسان حقوق النهج القائم على •
 الثقافية األساسية االقتصادية واالجتماعية و الحقوق

مجتمعات األسماك ومجال صيد  والعاملين فياالقتصادية للصيادين التنمية االجتماعية و •
في  ومساهمتها، الصيد قطاع ما بعد بما في ذلك، المصايد الصغيرة استدامة لتعزيزالصيد 

 الفقر وطأةمن تخفيف الو تحقيق األمن الغذائي
التعاونيات  )مثلالمنظمات و الجماعي العمل من حيث التجارب الوطنية استعراض •
االتحادات  وإنشاء خالل تنمية القدراتمن  بما في ذلكتعزيزها، و( الصيادينجمعيات و

 الفرعية اإلقليميةو اإلقليمية

 ضرورة تضافر الجهود ؤكد علىي سوف الندوة نع الذي سيصدر مالطا إعالن ومن المتوقع أن
 الحكومات ه الدعوة إلىوتوج  . الطوعية التوجيهية للخطوطالفعال ضمان التنفيذ من قبل الجميع ل

جميع أصحاب والمؤسسات البحثية و والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني
جزءا ال  الطوعية التوجيهية الخطوطأحكام  ينبغي أن تصبح. هذه العملية دعملالمصلحة اآلخرين 

طرح ينبغي و، وخطط العمل، واالستراتيجيات والوطنية والمحلية السياسات اإلقليمية يتجزأ من
. وقائمة على المشاركة شفافة تنفيذال عملية يجب أن تكون. الغرضلهذا  البشرية والمالية الموارد

تتسم  ينبغي أنو. أيضا والمهمشين الفقراء  القرار  اتخاذ عملية  شمل تجهود خاصة ل وينبغي بذل
 .والمعرفةتبادل الخبرات والتواصل و التعاونالمضطلع بها باإلجراءات 


