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 وعمليات ما بعد الصيد والتجارة سالسل القيمة :مصايد األسماك الصغيرة الحجم
 
 
 

 موجز

تشارك اجلهات الفاعلة يف مصايد األمساك الصغرية احلجم يف عدة أشكال خمتلفة مـن األسـواق علـى الصـعيد العـاملي، 
واإلقليمــي والــوطين، إمنــا قــد تواجــه حتــديات يف ضــمان الوصــول إىل األســواق وحتقيــق فوائــد تــدعم ســبل كســب عــيش 

وتثري هذه الوثيقـة قضـايا وحتـديات رئيسـية يواجههـا الصـيادون والعـاملون يف جمـال الصـيد علـى نطـاق صـغري  .مستدامة
يف الوصول إىل األسواق، كما تفيد عن بعض األنشطة املختارة اليت قامت هبا منظمة األغذية والزراعـة لتعزيـز وحتسـني 

 بعد الصيد والتجارة يف مصايد األمساك الصغرية احلجم. الوصول إىل األسواق عرب تعزيز سالسل القيمة، وعمليات ما 

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب اللجنة الفرعية

  اإلقرار بأمهيـة سالسـل القيمـة، وعمليـات مـا بعـد الصـيد والتجـارة علـى املسـتوى العـاملي، واإلقليمـي والـوطين لتعزيـز
 ؛ب-14ف التنمية املستدامة، وخباصة اهلدف مسامهة مصايد األمساك الصغرية احلجم يف حتقيق أهدا

  مــن أجــل تعزيـــز سالســل القيمــة وعمليـــات مــا بعــد الصـــيد والتجــارة يف املصــايد الصـــغرية تبــادل التجــارب الوطنيـــة
مـن  يواجههـا الصـيادون والعـاملون يف جمـال الصـيد علـى نطـاق صـغرياحلجم وإبراز الفرص وكذلك التحـديات الـيت 

 ملنتجاهتم؛النفاذ إىل أسواق جديدة  أجل
  تــوفري املشــورة بشــأن األنشــطة ذات األولويــة الــيت مــن املقــرر أن جتريهــا املنظمــة متشــياً مــع تنفيــذ اخلطــوط التوجيهيــة
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الطوعيــة لضــمان اســتدامة مصــايد األمســاك صــغرية النطــاق يف ســياق األمــن الغــذائي والقضــاء علــى الفقــر (اخلطــوط 
يف مــا يتعلــق بتيســري وصــول  مــن أهــداف التنميــة املســتدامة (وخباصــة ب-14وحتقيــق اهلــدف  التوجيهيــة الطوعيــة)،

 .ن على نطاق صغري إىل األسواق)الصيادي
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 مقدمة

مجيـع األنشـطة علـى امتـداد سلسـلة القيمـة يف امليـاه البحريـة تضطلع مصايد األمساك الصغرية احلجم، اليت تشـمل  -1
والداخليـة علـى الســواء، بـدور هـام يف حتقيــق األمـن الغـذائي والتغذيــة وتـوفري فرصـة الستئصــال الفقـر، والوصـول إىل التنميــة 

وايل نصــف الصـــيد حبــالعادلــة واالســتخدام املســتدام للمــوارد. ووفقـــاً للتقــديرات، تســاهم مصــايد األمســاك الصـــغرية احلجــم 
مليــون شــخص تقريبــاً يعملــون يف مصــايد األمســاك (القطاعــان  120يف املائــة مــن  90العــاملي لألمســاك وتســتخدم أكثــر مــن 

يف املائة من هؤالء العاملني يف جمال الصـيد يعيشـون يف البلـدان الناميـة، فضـًال عـن أن  97األويل والثانوي). كما يُقّدر أن 
 1 مصايد األمساك الصغرية احلجم هم من النساء، وخباصة يف جمايل التسويق والتجهيز.حوايل نصف العاملني يف

 
مــن منظــور أوســع للتنميــة االجتماعيــة و وتكــاد مصــايد األمســاك الصــغرية احلجــم هُتمــل، يف مــا خيــّص إدارة املــوارد  -2

شــهد العديــد مــن جمتمعــات الصــيد صــغرية النطــاق مســتويات عاليــة مــن الفقــر. وقــد ُوضــعت وي. علــى الســواء واالقتصــادية
اخلطـــوط التوجيهيـــة الطوعيـــة لضـــمان اســـتدامة مصـــايد األمســـاك صـــغرية النطـــاق بطريقـــة تشـــاركية ملعاجلـــة قضـــايا احلوكمـــة، 

خلطـــوط التوجيهيـــة الطوعيـــة حبـــق . وتقـــّر ا2014وصـــادقت عليهـــا جلنـــة مصـــايد األمســـاك يف دورهتـــا احلاديـــة والثالثـــني عـــام 
الصيادين والعاملني يف جمال الصيد، على حنو فردي أو مجاعي، يف حتسني سبل عيشهم مـن خـالل التجـارة علـى املسـتوى 

 العاملي، واإلقليمي والوطين، وعرب تعزيز سالسل القيمة وعمليات ما بعد الصيد.
 
 2واد الغذائيــة األكثــر تــداوًال يف العــامل مــن حيــث القيمــة.كمــا أن األمســاك واملنتجــات الســمكية هــي مــن بــني املــ -3

ا من األسواق احمللية غري وتشارك اجلهات الفاعلة يف مصايد األمساك الصغرية النطاق يف العديد من األسواق املختلفة، بدءً 
ســواق التصــدير العاليــة القيمــة، وتواجــه التحــديات يف الوصــول إىل األســواق وحتقيــق فوائــد تــدعم ســبل  أالرمسيــة وصــوًال إىل 

يف كسب عيش مستدامة. وتشـمل التحـديات املتعلقـة بالوصـول إىل األسـواق معلومـات غـري كافيـة عـن األسـواق، والقيـود 
 3الصيد وغياب احلصول على اخلدمات املالية. ما بعد وارتفاع معدالت الفاقد معرفة وقدرات األفراد واملنظمات، جمال

 
متكـني  –بأمهية التصـدي هلـذه التحـديات  راحةص 2030من خطة التنمية املستدامة لعام  4ب-14املقصد  ويقرّ  -4

صغار الصيادين احلـرفيني مـن الوصـول إىل املـوارد البحريـة واألسـواق. وتضـطلع احلكومـات بـدور أساسـي يف تعزيـز سالسـل 
وعمليـــات مـــا بعـــد الصـــيد والتجـــارة لتيســـري وصـــول الصـــيادين والعـــاملني يف مصـــايد األمســـاك الصـــغرية احلجـــم إىل القيمـــة، 

، بصــورة عامــة، وتعزيــز 2030األســواق، األمــر ايل ســوف يســاهم يف اجلهــود املبذولــة لتحقيــق خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 
 النطاق بصورة خاصة.األمن الغذائي واحلّد من الفقر يف جمتمعات الصيد صغرية 

 
سالسـل  -5من اخلطـوط التوجيهيـة الطوعيـة لضـمان اسـتدامة مصـايد األمسـاك صـغرية النطـاق 7ويتضمن الفصل  -5

لتعزيز إمكانية الوصول إىل األسواق. وباالستناد إىل هذه التوصيات،  توصياتٍ  -القيمة، وعمليات ما بعد الصيد والتجارة

                                                      
1  Fisheries. Hidden harvest: The Global Contribution of Capture

http://documents.worldbank.org/curated/en/515701468152718292/pdf/664690ESW0P1210120HiddenHarvest0web.pdf 
 http://www.fao.org/3/i9540ar/i9540ar.pdf. 2018ياء املائية يف العامل حالة مصايد األمساك وتربية األح 2
3 FAO Workshop Proceedings.  -Exploring Sustainable Development Goal 14.b and its Proposed Indicator 14.b.1

http://www.fao.org/3/ca0140en/CA0140EN.pdf 
4 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg14 
5 i4356ar.pdf-http://www.fao.org/3/a 

http://documents.worldbank.org/curated/en/515701468152718292/pdf/664690ESW0P1210120HiddenHarvest0web.pdf
http://www.fao.org/3/ca0140en/CA0140EN.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg14
http://www.fao.org/3/a-i4356ar.pdf
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الرئيسـية وتنـاقش التحـديات الـيت يواجههـا الصـيادون والعـاملون يف مصـايد األمسـاك الصـغرية تغطي األقسـام التاليـة القضـايا 
احلجــم جلهــة الوصــول إىل األســواق. كمــا تلقـــي الضــوء علــى بعــض األنشــطة املختـــارة الــيت جتريهــا املنظمــة للتصــدي هلـــذه 

 صايد األمساك الصغرية احلجم.التحديات من خالل حتسني سالسل القيمة، وعمليات ما بعد الصيد والتجارة يف م
 

 بناء قدرات األفراد وتعزيز المنظمات وتمكين النساء

يضــطلع قطــاع مــا بعــد الصــيد يف مصــايد األمســاك الصــغرية احلجــم واجلهــات الفاعلــة فيــه بــدور حمــوري يف سلســلة  -6
يمية احملدودة عائقـاً أمـام مشـاركتها. . وغالباً ما تشكل القدرات التنظصنع القرارات اتعمليالقيمة، إمنا ال ُتشرك دوماً يف 

أخرى مـن مجعيـات العـاملني يف عمليـات  وأشكالٍ  ولذا، فإن إقامة وتطوير مؤسسات صغرية ومتوسطة احلجم، وتعاونياتٍ 
إىل األسـواق  موصـوهلت سلسـلة القيمـة، ميكـن أن حيّسـن كـل مسـتويا  علـىما بعد الصيد وتنمية القدرات على حنو مالئـم 

اركتهم يف العمليات ذات الصلة لصنع القرارات، مبا يساهم يف التوزيع العادل للمنافع، وتعزيز سـبل العـيش وإمكانيات مش
 واألمن الغذائي.

 
وغالبـاً مـا ال حتظـى بإمكانيـة متكافئـة يف  ،صـعوباتالوتؤدي املرأة دوراً حمورياً يف قطاع مـا بعـد الصـيد إمنـا تواجـه  -7

ويتمثـل األثــر املركـب بـأن املــرأة تتمتـع بتــأثري  6تخدام، والتكنولوجيـا، والتعلــيم واخلـدمات.الوصـول إىل األصـول القابلــة لالسـ
حمدود على القرارات احلامسة بالنسبة إىل سبل عيشها. كذلك، ينبغي أن تستجيب مبـادرات تنميـة القـدرات والتمكـني إىل 

 املتاحة يف السوق. احتياجات النساء، وأن جيري تصميمها حبيث ميكنهن االستفادة من الفرص
 
 وجتــار لنســاء جمهــزاتاشــبكة لكــن رغــم هــذه التحــديات، حصــلت تطــورات مشــّجعة. علــى ســبيل املثــال، تشــكل  -8

جزءاً من اجلهود اليت يوجهها االحتاد األفريقي لدعم تنظيم اجلهات الفاعلة غري احلكومية من النسـاء حبيـث يف أفريقيا األمساك 
ضــمان الشــبكة، بالنيابــة عــن أعضــائها، إىل تضــطلع بــدور فاعــل أكثــر يف جهــود صــنع القــرارات يف مصــايد األمســاك. وتســعى 

ارات، وحتســني رفــاههن ودخلهــن، وظــروف عملهــن، واســتمرارية املشــاركة العادلــة للنســاء يف كــل مســتويات عمليــة صــنع القــر 
 واإلقليمية والعاملية. إىل األسواق الوطنية ووصوهلنواستدامة ومنو مؤسسات النساء، وتعزيز تنافسية منتجاهتن 

 
ايد وغالباً ما تواجـه جمتمعـات الصـيد يف منـاطق خمتلفـة مـن العـامل مشـاكل متشـاهبة. فـإن تبـادالت الـتعلم يف مصـ -9

مع بني ممثلني من جمتمعات خمتلفة لتقاسم املعرفـة واخلـربة وبنـاء القـدرات حـول موضـوع حمـّدد. ولقـد بّينـت هـذه جتاألمساك 
التبادالت القدرة على ترمجة املعرفة املكتسبة إىل اعتماد ممارسـات ناجحـة يف العديـد مـن مصـايد األمسـاك الصـغرية احلجـم، 

ســـتوى املؤسســـايت. وقـــد قامــت املنظمـــة، بالتعـــاون مـــع شــركاء، بوضـــع تبـــادالت الـــتعلم يف وحــىت إىل حتفيـــز التغيـــري علــى امل
 ، وهو يوفّر املشورة بشأن وضع هذه التبادالت، وتنفيذها وتقييمها.7مصايد األمساك: دليل قصري ألفضل املمارسات

 الحجم ما بعد الصيد وإضافة القيمة إلى إنتاج مصايد األسماك الصغيرة فاقدالحّد من ال

                                                      
 ربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق. -التوصيات يف جمال السياسات -للمنظمةي التابعة عاملجلنة األمن الغذائي ال 6

bq853a.pdf-http://www.fao.org/3/a 
7 http://www.fao.org/3/i9601en/I9601EN.pdf 

http://www.fao.org/3/a-bq853a.pdf
http://www.fao.org/3/i9601en/I9601EN.pdf
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 يشــكل هــذا الفاقــديف مرحلــة مــا بعــد صــيد األمســاك يف سالســل القيمــة يف كافــة أحنــاء العــامل. وال  الفاقــدصــل حي -10
عـــين وت -يضـــاً يف انعـــدام األمـــن الغـــذائيســـاهم أن واجملهـــزين والتجـــار فحســـب، إمنـــا يخســـارًة للـــدخل بالنســـبة إىل الصـــيادي

 8املتاحة للمستهلك.قل من األمساك األمساك توفّر كمية أ خسارة
 

مــا بعــد الصـيد يف مصــايد األمســاك الصـغرية احلجــم حتــدياً، سـيما أن قســماً كبــرياً مــن  التقيــيم الــدقيق للفاقـدوميثـل  -11
يف املائـــة مــن الصـــيد العـــاملي  10الصــيد يبقـــى غــري مســـّجل وغالبــاً مـــا تكـــون التجــارة غـــري رمسيــة. وقـــد قـــّدرت املنظمــة أن 

. كمــا أن الطــابع املشــتت للعديــد مــن عمليــات والتخــزين والتوزيــع والتجهيــزاملناولــة ســوء فقــد بفعــل (مبكــافئ الــوزن احلــي) يُ 
الصيد صغرية النطاق جيعل من الصعب توفري تقديرات �ائية للخسائر مـا بعـد احلصـاد، إمنـا تشـري األدلّـة إىل أنـه يف بعـض 

ومتثــل خســارة اجلــودة بســبب ســوء  9ائــة مــن إمجــايل الصــيد املفــرغ.يف امل 25البلــدان الناميــة، قــد تبلــغ حــداً أعلــى يصــل إىل 
 10املناولة الشكل األكثر خطورة للخسائر يف مصايد األمساك الصغرية احلجم.

 
وعنــد االقتضــاء، ينبغــي تعزيــز عمليــة إضــافة القيمــة، بــالتوازي مــع نظــم متينــة إلدارة مصــايد األمســاك، هبــدف حتســني  -12

الصــيد املفــرط. وبإمكــان املمارســات املســتدامة علــى امتــداد سلســلة القيمــة أن تســاعد يف تفــادي الفاقــد  نــعمو ســبل العــيش 
ساليب تقليدية وكفؤة من حيث الكلفة واالبتكـار والتكنولوجيـا اجلديـدة. وهلـذه الغايـة، جيـب أن املزج بني أهدر من خالل وامل

ت املالية، مبا يف ذلك االئتمانات والتمويـل املتنـاهي الصـغر، وخـدمات حتصل اجلهات الفاعلة يف مصايد األمساك على اخلدما
فتقـــــر منظمــــات صـــــيادي األمســـــاك وأعضــــائها، مـــــع بعـــــض تاالّدخــــار، فضـــــالً عـــــن خــــدمات الـــــدفع وحتويـــــل األمــــوال. إمنـــــا 

تفتقـر أيضـاً إىل  البـاً مـااالستثناءات، إىل القدرة على التواصل والتفاعل بصـورة فعالـة مـع مـزّودي اخلـدمات املاليـة والتـأمني. وغ
وقـد جيعـل  ،املهارات األخرى الالزمة إلدارة مؤسسات األعمال، األمر الذي قد يعّزز قابلية املؤسسات واملنظمـات لالسـتمرار

ـــة بالنســـبة إىل املســـتثمرين. وللتصـــدي هلـــذه التحـــديات، قامـــت املنظمـــة، بالتعـــاون مـــع الشـــركاء، بوضـــع  القطـــاع أكثـــر جاذبي
 11يهية للتمويل املتناهي الصغر والربامج االئتمانية دعماً ملصايد األمساك الصغرية احلجم يف آسيا.اخلطوط التوج

 
 تيسير التجارة المستدامة والوصول المتكافئ إلى األسواق

ر أعلــى لألمســاك أثــراً إجيابيــاً علــى األمــن الغــذائي، مــن خــالل تــوفّ ميكــن أن يكــون للتجــارة يف منتجــات األمســاك  -13
املعــدة لالســتهالك البشــري ومــن خــالل الــدخل األعلــى الــذي تــدرّه للتجــارة، رغــم أنــه جتــدر اإلشــارة إىل أن املمارســات يف 

وغالباً ما تقـوم عالقـات قـوة غـري متكافئـة  12جمال اإلدارة املستدامة للموارد تشكل شرطاً مسبقاً ضرورياً للتجارة املستدامة.

                                                      
مسـاك يرمـي إىل تـوفري الوصـول السـهل إىل املعلومـات وضعت املنظمـة موقعـاً إلكرتونيـاً خمصصـاً للفاقـد واملهـدر مـن األغذيـة يف سلسـلة القيمـة ملصـايد األ 8

 منه. بالنسبة إىل جمموعة من املستخدمني النهائيني احملتملني، لتوفري املعلومات لعمليات صنع القرارات املتصلة بالوقاية واحلّد 
http://www.fao.org/flw-in-fish-value-chains/arØ 

 الفاقد ما بعد الصيد يف مصايد األمساك الصغرية احلجم: دراسات حالة يف مخسة بلدان يف أفريقيا جنوب الصحراء 9
http://www.fao.org/3/i1798e/i1798e.pdf 

ملني يف تقيــيم الفاقــد يف األمســاك مــا بعــد الصــيد يف مصــايد األمســاك الصــغرية احلجــم: وضــعت املنظمــة دلــيالً للمســؤول عــن اإلرشــاد كــأداة لتوجيــه العــا 10
الت احلـد مـن جمال اإلرشاد يف مصايد األمساك والعاملني اآلخرين يف جمال التنمية حول سبل تقييم الفاقد يف األمساك ما بعد الصيد ووضع خطـط لتـدخ

 http://www.fao.org/3/i2241e/i2241e.pdfالفاقد. 
11 http://www.fao.org/3/ca5128en/CA5128EN.pdf 
 a0143e.pdf-http://www.fao.org/3/aالتجارة املسؤولة يف األمساك واألمن الغذائي.  12

http://www.fao.org/3/a-a0143e.pdf


COFI:FT/XVII/2019/7 6 

 

اجلهــات الفاعلــة يف مصــايد األمســاك لفاعلــة علــى امتــداد سلســلة القيمــة، ونتيجــًة لــذلك، قــد تكــون بــني خمتلــف اجلهــات ا
وميكــن أن يسـهل التــدريب وتنميــة القــدرات  لعقـود أو شــروط وممارســات جمحفـة يف هــذه األســواق. عرضــةً الصـغرية احلجــم 

وصـول اجلهـات الفاعلـة يف مصـايد األمسـاك  لدى األفراد واملنظمات بشأن وظائف األسواق، وحمو األمية وتعليم احلساب،
 للمشاركة يف األسواق الرمسية والتنافس فيها.ن حيضرهم على حنو أفضل وأالصغرية احلجم إىل األسواق 

 
وتــوّفر األســواق الرمسيــة، أكانــت حمليــة، أو إقليميــة أو عامليــة، فرصــاً خاصــة وحتــديات ملصــايد األمســاك الصــغرية  -14

إمكانية كسب قيمة أعلى للوحدة، والعمل مع اجلهات الفاعلة اليت ميكنها تيسري احلصول على  احلجم من خالل توفري
املــوارد املاليــة، وبنــاء القــدرات والتــدريب، كجــزء مــن اســتثمارها يف سلســلة القيمــة. وترعــى أطــر عمــل معقــدة للقواعــد 

التجارية اليت نفـذهتا البلـدان، مبـا يف ذلـك من السياسات  واألنظمة سالسل القيمة يف مصايد األمساك، كما أن جمموعةً 
التعريفــات، واإلعانــات والتـــدابري غــري التعريفيــة، تـــؤثر بشــكل كبــري علـــى مالمــح اإلنتــاج والتجـــارة يف مصــايد األمســـاك، 

ســـواق. وميكـــن أن تواجـــه اجلهـــات الفاعلـــة يف مصـــايد األمســـاك الصـــغرية احلجـــم وصـــول إىل األوخباصـــة يف مـــا يتعلـــق بال
املعرفـة لـدى هــذه و يف االمتثـال هلـذه األنظمـة واملعــايري، وخباصـة لـدى األخـذ يف االعتبـار القيــود جلهـة القـدرات  حتـدياتٍ 

 اجلهات يف البلدان النامية.
 

وإضــــافًة إىل ســــالمة األغذيــــة، وجودهتــــا واملتطلبــــات التنظيميــــة، رّكــــزت احلركــــة املســــتدامة لألغذيــــة البحريــــة منــــذ  -15
سـواق. ونـتج عـن حرية باستخدام نـُُهج قائمـة علـى األلتحسني استدامة ممارسات إنتاج األغذية البالتسعينات على اجلهود 

الــــيت فُرضــــت علــــى املنتجــــني، وبالتــــايل، علــــى  متطلبــــات التتبــــعو ذلــــك زيــــادة يف املتطلبــــات اخلاصــــة يف جمــــايل االســــتدامة 
وتسـتخدم  مـن األمسـاك الصـغرية احلجـم أنواعـاً متعـددة األمسـاكوغالباً ما تأوي مصـايد املؤسسات احلكومية اليت تنّظمهم. 

أنواعــاً متعــددة مــن املعــدات. عــالوًة علــى ذلــك، قــد تشــمل مزجيــاً مــن صــيد الكفــاف والصــيد التجــاري، مــع مواقــع تفريــغ 
عاجلـة عديدة وجمموعة واسعة من مسارات توزيع الصـيد. ومـا يفـاقم هـذا التعقيـد هـو عـدم تـوفر القـدرات البشـرية واملاديـة مل

  13عملية تقييم مصايد األمساك، وإدارهتا ورصدها.
 

وُتســــتخدم تكنولوجيــــات املعلومــــات واالتصــــاالت بصــــورة متزايــــدة لتخطــــي التحــــديات املتصــــلة بتقيــــيم املــــوارد،  -16
لـرتويج ت لوالصيد، والتجهيز، والتوثيق والتسويق يف مصايد األمساك الصغرية احلجم. وقد دعمت املنظمة عدداً مـن املـؤمترا

صـحاب املصـلحة ة صـيادي األمسـاك علـى نطـاق صـغري وأاملعلومات واالتصاالت من أجل مسـاعد لالبتكار يف تكنولوجيا
، وهي بّوابـة للمعلومـات والتشـبيك معـّدة لتعزيـز الـتعلم ICT4Fisheries.orgالصلة يف عملياهتم اليومية، مبا يف ذلك  ويذ
مسـاك الصـغرية صايد األملتطبيقات مفتوحة املصدر  صحاب املصلحة، عن طريق تطويرشرتك األوسع نطاقاً والدويل بني أامل

 احلجم يف كافة أحناء العامل.
  

                                                      
 http://www.fao.org/3/i1433e/i1433e00.pdfاإليكولوجي لألمساك ومنتجات األمساك من مصايد األمساك الطبيعية. استعراض خطط التوسيم  13

http://www.fao.org/3/i1433e/i1433e00.pdf
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يز سالسل الترويج للوصول المتكافئ إلى األسواق وسبل العيش المستدامة من خالل تعز 
 سماك الصغيرة الحجم، وعمليات ما بعد الصيد والتجارةالقيمة الخاصة بمصايد األ

واخلطوط التوجيهية الطوعية بأمهيـة متكـني الصـيادين والعـاملني يف مصـايد  2030تقّر خطة التنمية املستدامة لعام  -17
تـــوفري الـــدول إىل "  2030مـــن خطـــة عـــام  ب-14األمســـاك الصـــغرية احلجـــم مـــن الوصـــول إىل األســـواق. ويـــدعو املقصـــد 

مــن اخلطــوط التوجيهيــة  7يتضــمن الفصــل كمــا  ."ة واألســواقإمكانيــة وصــول صــغار الصــيادين احلــرفيني إىل املــوارد البحريــ
لتمكني اجلهات الفاعلة يف مصايد األمساك الصغرية احلجم من الوصول املتكـافئ إىل األسـواق. كـذلك،  الطوعية توصياتٍ 

توفّر هذه األطر تربيراً لتحسني سالسل القيمة، وعمليات ما بعد الصيد والتجارة، وتشكل القاعـدة للمجـاالت الـيت جيـب 
 ف العاملني يف جمال الصيد وممثليهم من حول العامل.تركيز اجلهود فيها، على أن تسرتشد بعملية تشاركية تضّم آال

 
ولطاملــا وفّـــرت املنظمـــة الـــدعم للعمليـــات وتشـــجع علـــى تنفيـــذ هـــذه األطـــر، مـــن خـــالل برنـــامج املنظمـــة الشـــامل  -18

. وقــد حظــي هــذا الربنــامج حــىت اليــوم بــدعم مــن حكــوميت 2015للــرتويج للخطــوط التوجيهيــة وتطبيقهــا الــذي أُنشــئ عــام 
 والسويد، وهو يتمحور حول أربعة مكونات مرتابطة: النرويج

 
 التوعية: منتجات املعرفة والتواصل؛ •
 تعزيز التفاعل بني العلوم والسياسات: تبادل املعرفة ودعم إصالح السياسات؛ •
 متكني أصحاب املصلحة: تنمية القدرات والتعزيز املؤسسي؛ •
 ودعم التنفيذ: إدارة الربنامج، والتعاون والرصد. •

 
ويف إطار جهود التعاون، ُتستخدم حالياً اآلليات املدجمـة يف برنـامج املنظمـة الشـامل للـرتويج للخطـوط التوجيهيـة  -19

مــن أهــداف التنميــة املســتدامة  ب-14، لــدعم أهــداف املقصــد 2020املقــّرر نشــرمها عــام مــن وتطبيقهــا لوضــع دراســتني، 
يف املمارســات اجليــدة ســوف تنظــر سلســلة مــن دراســات احلالــة  فنيــة للمنظمــة تعكــس طــوط التوجيهيــة الطوعيــة. ورقــةٌ خلوا

واملبادرات الناجحة املتسقة مع سالسل القيمة، وعمليات ما بعد الصيد والتوصيات يف جمال التجـارة املنبثقـة عـن اخلطـوط 
ت جلهــة املعرفــة ، إىل مــلء الفجــواIlluminating Hidden Harvestsالتوجيهيــة الطوعيــة. وترمــي الدراســة الثانيــة، بعنــوان 

وإلقاء الضـوء علـى الـدور الـذي تؤديـه مصـايد األمسـاك الصـغرية احلجـم يف حتقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة. وسـوف حتلّـل 
الدراسة أيضاً حجم وتوزيع الفوائد االقتصادية النامجة عن سالسل القيمـة يف مصـايد األمسـاك الصـغرية احلجـم يف سـياقات 

نتـــائج هـــذا العمـــل ليسرتشـــد هبـــا العمـــل املســـتقبلي الـــذي تؤديـــه املنظمـــة وكقاعـــدة ملزيـــد مـــن خمتلفـــة. وميكـــن أن ُتســـتخدم 
 املشاورات ووضع املشورة املطلوبة.

 
 1-ب14، تعمل منظمة األغذية والزراعـة كاملنظمـة الراعيـة للمؤشـر 2030ويف إطار خطة التنمية املستدامة لعام  -20

التقدم احملـرز يف البلـدان جلهـة اعتمـاد وتنفيـذ إطـار قـانوين/تنظيمي، سياسايت/مؤسسـي، يقـّر  -يف أهداف التنمية املستدامة
حبقــوق مصــايد األمســاك الصــغرية احلجــم يف الوصــول إىل األســواق وحيمــي هــذه احلقــوق. وتســتند عالمــة املؤشــر علــى ثالثــة 

. كمـا أن املنظمـة بشـأن الصـيد الرشـيد، الـيت وضـعتها منظمـة األغذيـة والزراعـةأسئلة مـن االسـتبيان اخلـاص مبدونـة السـلوك 
 تشجع وتدعم البلدان يف ضمان عمليات اإلبالغ التشاركية واجملدية يف هذا السياق.
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للــــتعلم  واإلبــــالغ بشــــأنه، نّظمــــت املنظمــــة دورةً  ب-14يف حتقيــــق اهلــــدف  األعضــــاءويف ســــياق دعــــم البلــــدان  -21
املتصـل بـه: حلقـة دراسـية  1-ب-14واملؤشـر  ب-14بيتني بشـأن استكشـاف اهلـدف نّظمت دورتني تـدريو  14اإللكرتوين،
 11إىل  9 مـنيف غايتا، إيطاليـا؛ وحلقـة دراسـية إقليميـة يف احملـيط اهلـادئ،  2017نوفمرب/تشرين الثاين  29و 28عاملية يف 

ب، وتعزيــز 14إزاء اهلــدف حلقــات العمــل هــذه إىل رفــع مســتوى الــوعي  وســعتيف نــادي، فيجــي.  2019أبريل/نيســان 
بني األطر اإلقليمية ذات الصلة واخلطوط التوجيهية الطوعية، وتعزيـز القـدرات يف مجـع وجتميـع البيانـات ذات الصـلة  التآزر

 .1-ب-14ورفع التقارير عن املؤشر 
 

سـنة الدوليـة ملصـايد األمسـاك احلرفيـة وتربيـة األحيـاء املائيـة. ال 2022عام  15وأعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة -22
يف منظومة األمم املتحـدة. ذات الصلة بالتعاون الوثيق مع شركاء وأجهزة  2022ومتثل املنظمة الوكالة الرائدة للسنة الدولية 

ودعمها. كذلك، متثـل السـنة  وُيشجع كل من البلدان والشركاء على العمل بشكل ناشط على االمتثال هلذه السنة الدولية
الدولية ملصايد األمساك احلرفية وتربية األحياء املائية فرصـًة لتبـادل أفضـل املمارسـات يف سالسـل القيمـة، وعمليـات مـا بعـد 

ومتكـني اجلهـات الفاعلـة يف مصـايد األمسـاك الصـغرية احلجـم مـن الوصـول املتكـافئ إىل األسـواق واحلصــول والتجـارة الصـيد 
 يش مستدامة.على سبل ع
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