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Khung Giám Sát, Đánh Giá và Học Tập (MEL) 

 
 
Định nghĩa khung MEL là gì? 
 
“Hướng dẫn quốc tế về đảm bảo Nghề cá Quy mô Nhỏ Bền vững trong Bối cảnh An ninh lương 
thực và Xóa đói giảm nghèo” (Hướng dẫn SSF) đã được Ủy ban nghề cá (viết tắt là COFI) của 
Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc thông qua vào năm 2014. Nhằm mục đích 
thúc đẩy cách tiếp cận dựa trên quyền con người, chúng được phát triển thông qua một quá 
trình mà có sự tham gia rất lớn của các tổ chức xã hội dân sự, bao gồm ICSF (Tổ chức sáng 
kiến hỗ trợ Ngư dân quốc tế). 
 
Những người làm việc để phát triển Khung Giám sát, Đánh giá và Học tập (MEL) đã thể hiện 
những sự quan tâm rộng rãi và lâu dài nhằm mục đích sử dụng Khung MEL hỗ trợ cho thực 
hiện các Hướng dẫn của SSF. Bản thân Hướng dẫn của SSF cũng tìm kiếm một hệ thống giám 
sát cho phép đánh giá tiến độ thực hiện các mục tiêu và khuyến nghị của nó (đoạn 13.4 trích 
trong Hướng dẫn SFF), và sự tham gia của các cộng đồng nghề cá quy mô nhỏ trong các nỗ 
lực giám sát này (đoạn 13.5 trích trong Hướng dẫn SFF). Ngoài việc theo dõi quá trình thực 
hiện, Khung MEL có thể được sử dụng để xác định các lỗ hổng và thách thức trong việc đáp 
ứng các nguyên tắc và thực hành trong Hướng dẫn SSF, đồng thời thấy được các tác động từ 
việc thực hiện thành công và được phổ biến rộng rãi.   
 
Giữa năm 2020 và 2021, một dự thảo cho Khung MEL đã được đề ra bởi Tổ chức Lương thực 
và nông nghiệp Liên hợp quốc và Trung tâm Nghề cá thế giới, dựa trên một cuộc đánh giá chặt 
chẽ Hướng dẫn SSF và các lĩnh vực chuyên đề chính (Chương số 5 đến 9). Một số nội dung 
của dự thảo này cũng được rút ra từ các khung giám sát có liên quan khác, chẳng hạn như các 
Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và Tuyên bố của Liên hợp quốc về Quyền của Người 
bản địa (viết tắt là UNDRIP). Dự thảo Khung MEL bao gồm các đề xuất lộ trình tác động cho 
các lĩnh vực chuyên đề của Hướng dẫn SSF và các chỉ số liên quan để giám sát các tác động 
này. Năm 2021, một số cuộc tham vấn chuyên gia đã được tổ chức để xem xét và hoàn thiện 
dự thảo. 

 
Kể từ tháng 3 năm 2022, ICSF đã thực hiện nhiệm vụ tiếp tục cải tiến và hoàn thiện Khung 
MEL, đồng thời soạn thảo một cuốn sổ tay cung cấp hướng dẫn về cách sử dụng Khung MEL. 
Theo tinh thần của Hướng dẫn SSF, quá trình này sẽ được tiến hành theo cách thức có sự tham 
gia – nghĩa là tạo điều cho sự đóng góp từ các tác nhân nghề cá quy mô nhỏ. Sau khi hoàn 
thiện, những người sử dụng dự kiến của Khung MEL là các chính phủ hoặc các tổ chức có 
mong muốn đánh giá tiến độ thực hiện Hướng dẫn SSF cấp quốc gia với sự tham gia của mọi 
người. Mục đích chính của Khung MEL là hỗ trợ và thúc đẩy việc thực hiện hơn nữa Hướng 
dẫn SSF, nhấn mạnh những tiến bộ đã đạt được và cả những điểm yếu cần giải quyết. 
 
Các câu hỏi hướng dẫn cho Thảo luận:  
1) Chính phủ của nước anh/chị có đang tích cực triển khai Hướng dẫn SSF không? Anh/Chị 
muốn chính phủ của mình sử dụng Khung MEL như thế nào? 
2) Anh/Chị có câu hỏi nào về việc thực hiện Nguyên tắc SSF ở quốc gia của bạn không? 
3) Những câu hỏi nào nên được đưa vào trong Sổ tay hướng dẫn các tác nhân sử dụng Khung 
MEL? 
4) Anh/Chị nghĩ thế nào về vai trò của Khung MEL trong việc bổ sung các quy trình giám sát 
từ dưới lên đối với Hướng dẫn SSF (ví dụ: Tòa án Nhân dân – một hình thức công lý cấp cơ 
sở được tạo ra bởi xã hội dân sự)? 
 


