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 الواليات المتحدة األمريكيةتعليق من  –أوالً 

، كما أن لدينا أسئلة نود أن لألسماك إسهام التدخالت المقترحة في الصيد الجائرلدينا شواغل حول إمكانية  -1

 .يتم التطرق إليها حول المخاطر البيئية والمناخية المرتبطة بالمشروع

 الرد

المفارخ لدعم سيساعد إنشاء والحد من الخسائر وتحسين الجودة.  علىاألساس المنطقي للمشروع  يرتكز -2

تتم سكما . الصيد الجائرصيد األسماك والحماية من ممن مستوى مستدام ل الترويج علىاالستزراع السمكي 

التنظيمي كأداة للحد من ممارسات الصيد بشباك الجر التي تقوم بها القوارب السياساتي واإلطار االستعانة ب

من في إطار المشروع  التقنيةللمساعدة  اعتماد مخصص، تم باإلضافة إلى ذلك. ةغير قانوني بصورة األكبر

إجراء  عالوة على ،مصايد األسماك(ل اإلقليمية الوزارة ضمنمركز مراقبة مصايد األسماك ) أجل تعزيز

 .الالزمة لتعزيز اإلدارة المستدامة لموارد مصايد األسماك يةصالحات السياساتاإل

 المرحلة وقد أحدثت. التخفيفر تدابيالمشروع، كما يتم اقتراح  مخاطر البيئة وتغيّر المناخ فيتحديد  وتم -3

 قدرة المجتمعاتأنها عززت  كماا ، إيجابي ا  بيئي أثرا  السبيال -دعم سبل العيش في غوادار مشروع األولى من

الدروس المستفادة في بتصميم مشروع المرحلة الثانية  ويستنيرر المناخ. تغيّ  في وجه الصمودعلى  المحلية

 هذا الصدد.

 اليابان منتعليقان  –ثانياً 

وعدد عناصر تمكين النساء وتدريبهن ، يعانين من الحرمانزلن  ما المنطقةالنساء في من المالحظ أن  -4

 ؟هذا على أنه يُحدث تحوالً على صعيد التمايز بين الجنسين. هل يمكن تصنيف جداً قليل المدرجة في المشروع 

 الرد

كما أن وصولهن إلى  ،صنع القرارعملية في  ا  محدود ا  دورالنساء في منطقة المشروع  بصورة تقليدية، تلعب -5

ويشجع  ،يالمجتمع المستوىصنع القرار على عملية في  النساءالمشروع مشاركة  وييسر. الموارد محدود

 إلطالق بشكل مخصوصالمنظمات المجتمعية. باإلضافة إلى ذلك، سيتم استهداف النساء  انضمامهن إلى

تعزيز كذلك سيتم واألصول على أساس األولوية.  ونقل ،المهارات لى اكتسابعأنشطة مدرة للدخل، والتدريب 

العمل في  تهيئة فرص أو في المدرة للدخل سواء في األنشطة ،قيمة مصايد األسماك سلسلةفي  النساءمشاركة 

 .بين الجنسينتحوال  على صعيد التمايز هذا المشروع  يُحدثالمحلي،  للسياق وبالنسبةعمليات القيمة المضافة. 

المرحلة األولى. ويبلغ عدد األسر  – السبيال-لمشروع دعم سبل العيش في غوادار تتمة يعتبر هذا البرنامج -6

كان عدد األسر المستفيدة من المرحلة األولى وفقاً ، بينما أسرة 000 100المستفيدة في البرنامج الجديد 

كيف يغطي ف، بمقدار الضعف فقطميزانية المشروع اإلجمالية هذه المرة  وزادت. أسرة 000 20للمقترح 

 إجهادمن  هناك أي خطراألسر المستفيدة بطريقة مجدية؟ هل  عدداً يعادل خمسة أضعافالبرنامج الجديد 

 أو القدرات؟/والموارد 

 الرد

قيمة غطي سلسلة ي. وسقرية 400، والبالغ عددها وادار والسبيالغ قرى مقاطعتي كافةسيستهدف المشروع  -7

 75، سيتم استهداف المعروفة 40 مواقع اإلنزال الـ ضمنمن ومن البداية إلى النهاية. مصايد األسماك بكاملها 

، يهدف المشروع إلى األولالمكون  وبموجبمن األسر. ممكن عدد  أكبرإلى  يسمح بالوصولس ممافي المائة 

سيتم و. ممكن إلى أقصى حد االنتشار األمر الذي سيوسعبئة االجتماعية، التع إضفاء المزيد من الشمولية على

مشروع دعم سبل العيش وخالل أكبر من المستفيدين. ا  لتشمل عدد المجتمعيةالبنية التحتية المادية  حجمزيادة 
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مقارنة بالعدد األصلي المتوقع أسرة  000 53، تم الوصول إلى أكثر من المرحلة األولى –السبيال -في غوادار

لمشروع دعم سبل العيش للخبرة المكتسبة واالستراتيجية المحسنة  ونظرا  . وبالتالي، أسرة 000 20والبالغ 

 ا  مستبعد القدراتالموارد و/أو  إجهادوخطر  كافيا ، التكاليف، يُعتبر تقدير المرحلة الثانية –السبيال -في غوادار

 للغاية.


