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 فریم ورک (MEL) مانیٹرنگ، ایویلیوایشن اینڈ لرننگ
MEL فریم ورک کیا ہے؟ 

The Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale 

Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication 

خوراک کی حفاظت اور غربت کے خاتمے کے تناظر میں پائیدار چھوٹے پیمانے پر ماہی 

کمیٹی برائے  FAO کی توثیق SSF گیری کے تحفظ کے لیے رضاکارانہ رہنما خطوط

میں کی تھی۔ شراکتی عمل جس میں سول سوسائٹی کی  2014نے  (COFI) ماہی پروری

 کردار ادا کیا۔نے اہم  ICSF تنظیموں بشمول

کے رہنما  SSF فریم ورک تیار کرنے کے لیے (MEL) نگرانی، تشخیص اور سیکھنے

خطوط کو فروغ دینے کے لیے کام کرنے والوں کی طرف سے طویل عرصے سے اور 

کے رہنما  SSF وسیع پیمانے پر دلچسپی رہی ہے جو ان کے نفاذ کی حمایت کرتا ہے۔

مطالبہ کرتے ہیں جو ان کے مقاصد اور سفارشات  خطوط خود ایک نگرانی کے نظام کا

( کو نافذ کرنے کی طرف پیشرفت کا اندازہ لگانے کی اجازت دیتا ہے، 13.4)پیراگراف 

اور ان نگرانی کی کوششوں میں چھوٹے پیمانے پر ماہی گیری کی کمیونٹیز کی شمولیت 

 SSF کا استعمالفریم ورک  MEL (۔ عمل درآمد سے باخبر رہنے کے عالوہ، ایک13.5)

رہنما خطوط میں اصولوں اور طریقوں کو پورا کرنے اور ان کے کامیاب اور وسیع 

پیمانے پر نفاذ کے اثرات کو سمجھنے میں خالء اور چیلنجوں کی نشاندہی کرنے کے لیے 

 کیا جا سکتا ہے۔

 کی طرف سے ایک ڈرافٹ WorldFish اور  FAOکے درمیان،  2021اور  2020

MEL ک تیار کیا گیا تھا، جس کی بنیادفریم ور SSF  رہنما خطوط اور اہم موضوعاتی

( کے قریبی امتحان پر مبنی تھی۔ یہ مسودہ دیگر متعلقہ نگرانی کے 9-5شعبوں )ابواب 

اور اقوام  (SDGs) فریم ورک سے بھی اخذ کیا گیا ہے، جیسے پائیدار ترقی کے اہداف

فریم ورک کا  MEL سے۔ (UNDRIP) متحدہ کے مقامی لوگوں کے حقوق کے اعالن

رہنما خطوط کے موضوعاتی عالقوں کے لیے مجوزہ اثرات کے راستے،  SSF مسودہ
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میں، مسودے کا  2021اور ان اثرات کی نگرانی کے لیے متعلقہ اشارے پر مشتمل ہے۔ 

 جائزہ لینے اور اسے بہتر بنانے کے لیے متعدد ماہرین سے مشاورت کی گئی۔

فریم ورک کو مزید بہتر اور حتمی شکل دینے اور  MEL نے ICSFسے،  2022مارچ 

ایک ہینڈ بک کا مسودہ تیار کرنے کا کام لیا ہے جو فریم ورک کو استعمال کرنے کے 

یہ  ےس کے رہنما خطوط کی روح  SSF طریقے کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔

عمل شراکتی انداز میں منعقد کیا جائے گا جو چھوٹے پیمانے پر ماہی گیری کے اداکاروں 

فریم  MELکے تعاون میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ ایک بار حتمی شکل دینے کے بعد، 

ورک کے مطلوبہ استعمال کنندگان حکومتیں یا تنظیمیں ہیں جو شراکتی طریقے سے قومی 

فریم  MEL کے نفاذ کی پیشرفت کا جائزہ لینا چاہتی ہیں۔ رہنما خطوط SSF   سطح کے

کے رہنما خطوط پر مزید عمل آوری کی حمایت اور فروغ دینا  SSF ورک کا بنیادی مقصد

ہے، اس بات کو اجاگر کرنا کہ کہاں پیش رفت ہوئی ہے، اور جہاں ابھی بھی کمزوریوں 

 کو دور کرنا ہے۔

 گائیڈنگ سواالت برائے بحث

کے رہنما خطوط کو فعال طور پر نافذ کر رہی ہے؟ آپ کس  SSF پ کی حکومتکیا آ .1

 فریم ورک کا استعمال کرے؟ MEL طرح چاہیں گے کہ آپ کی حکومت

 رہنما خطوط کے نفاذ کے بارے میں آپ کے کیا سواالت ہیں؟ SSF آپ کے ملک میں.2 

فریم ورک کے   MEL ہینڈ بک میں کون سے سواالت شامل کیے جانے چاہئیں، جو.3 

 استعمال میں اسٹیک ہولڈرز کی رہنمائی کرتے ہیں؟

رہنما ۔  SSF فریم ورک کا تصور کیسے کرتے ہیں جو نیچے سے اوپر کے MEL آپ.4 

عوامی   خطوط کی نگرانی کے عمل کی تکمیل کرتا ہے )مثال کے طور پر پیپلز ٹربیونلز(

   ؟عدالتیں


