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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ.    ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة

من السادة املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق  ويرجى

 www.fao.org  اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت على العنوان التالي:

MI802/A 

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para la

 

организация

О

Наций

Alimentación y la

Agric ultu ra

Organisation  

Nations Unies
pour

l'alimentation
et l'agriculture

 
 des  

бъединенных

Продовольственная и

cельскохозяйственная  

A 

 

 األمساك مصايد جلنة

 اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك

 الدورة الرابعة عشرة

 4102 فرباير/شباط 42-42  نغ،  النروي ريب

 تعلققطاع مصايد األمساك الصغرية احلجم يف ما ي

 بالتجارة الدولية وسبل املعيشة املستدامة 

    

 موجز تنفيذي

التحديات الرئيسية اليت يواجهها قطاع مصايد  عن للجنة الفرعية حملة عامةقديم اهلدف من هذه الوثيقة ت

. كما تعرض الوثيقة املستدامة األمساك الصغرية احلجم من حيث حتقيق توازن بني التجارة الدولية وسبل املعيشة

 مسارات حمتملة ملواجهة هذه التحديات.

 اإلجراءات اليت ُيقرَتح على اللجنة الفرعية اختاذها:

  الطوعية املعنية بضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية احلجم التوجيهية اخلطوط توفري التوجيهات لتنفيذ

ة بسالسل القيمة/وما بعد باألجزاء املتعلق يتعلقالفقر، وخباصة يف ما  القضاء علىيف سياق األمن الغذائي و

 التنمية االجتماعية، وفرص العمل، والعمل الالئق؛احلصاد، والتجارة، و

  مصايد األمساك الصغرية احلجم، مبا يف ذلك دعم املؤمتر بشأن  يف يازةاحلدعم اجلهود املبذولة لتعزيز

 "؛5102وحقوق الصيد عام  احليازة"

 التجارة وسبل القضايا املتعلقة بيف املستقبل يف جمال  (الفاوظمة األغذية والزراعة )منتوفري توجيهات لعمل و

املعيشة يف مصايد األمساك الصغرية احلجم، مبا يف ذلك اختاذ قرار بشأن حتديث الدراسة عن احلصاد 

 الدفني و/أو البحث على حنو أكرب يف إمكانيات مجع بيانات جمّزأة يف القطاع الفرعي.  
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 مقدمة

الرتكيز على قطاع مصايد األمساك  لفاوا الفرعية املختصة بتجارة األمساك يف شّجعت الدورة الثالثة عشرة للجنة -0

الصغرية احلجم على حنو أكرب يف برنامج عملها، وعلى إدراج هذا القطاع كبند منفصل يف جدول أعمال الدورة املقبلة 

للجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك. والغرض من هذه الوثيقة هو إطالع اللجنة الفرعية على دور مصايد األمساك 

م يف التجارة الدولية، وعرض التحديات الرئيسية اليت يواجهها القطاع من أجل حتقيق توازن أفضل بني الصغرية احلج

املمكنة، وباقرتاح إجراءات لتحقيق  ساراتاملمنافع التجارة الدولية وسبل املعيشة املستدامة. وتنتهي الورقة باإلشارة إىل 

 هذا التوازن على أن تنظر فيها اللجنة الفرعية.

الطبيعية وتربية األحياء يف إنتاج مصايد األمساك  بدور ملحوظيضطلع قطاع مصايد األمساك الصغرية احلجم  -5

ّفر اات نظرًا إىل التواملائية، ويف جماالت التجارة، والعمل والتغذية. غري أنه من الصعب حتديد مساهمته من حيث الكمّي

ال متّيز بني مصادر املصايد الصغرية احلجم أو  كي العاملي والتجارةاالنتاج السم بياناتاحملدود لإلحصاءات الشاملة. ف

يف  مساك الصغرية احلجمإىل الطابع املتنّوع الذي تتسم به مصايد األ يف ذلك املصايد الصناعية. وُيعزى أحد األسباب

لو قطاع مصايد األمساك . ويشارك مشّغرفع تقارير عامليةح املزيد من التحديات بالنسبة إىل سياقات خمتلفة، ما يطر

 الصغرية احلجم يف أنشطة الكفاف، والصيد التجاري، والتجهيز، والتسويق.

والبنك الدولي  الفاوُأجريت بالتشارك بني  واستنادًا إىل عدد دراسات احلالة الوطنية التمثيلية، فإن دراسًة -3

من اإلنتاج العاملي ملصايد األمساك الطبيعية يتأتى  قريبًايف املائة ت 01( قّدرت أن 5105) 1واملركز العاملي ملصايد األمساك

 من مصايد األمساك الصغرية احلجم يف البلدان النامية. 

يف املائة من مجيع العاملني بدوام كامل وبدوام جزئي يف مصايد األمساك الطبيعية  79 فإن ووفقًا للمصدر ذاته، -0

يف مصايد أمساك صغرية يف املائة من هؤالء يعملون  71يعيشون يف بلدان نامية. و ،التجارية لضمان سبل معيشتهم

يف املائة من القوة العاملة يف مصايد األمساك الصغرية احلجم هم من النساء  09احلجم. وتشّدد الدراسة أيضًا على أن 

 أنشطة إنتاجية تؤدي إىل حتسني اللواتي يشاركن يف أنشطة ما بعد احلصاد، إمنا ليس بصورة حصرية. ومشاركتهن يف

 أوالدهن. وتعليم الغذاءوظة من دخلهّن على ملح رفاه األسر إذ ينفقن حصًة

ورة خاصة، الصغرية احلجم بدور ملحوظ أيضًا. وبص األمساكقطاع مصايد  يقومويف جمال تربية األحياء املائية،  -2

من مزارع عائلية نتجي تربية األحياء املائية الداخلية والساحلية سيوية، يتألف اجلزء األكرب من ميف العديد من الدول اآل

 أو تعاونيات صغرية.

                                                      
1
)متاح  احلصاد الدفني. املساهمة العاملية ملصايد األمساك الطبيعية. 5105. اعية والريفية/التنمية الزر/البنك الدولي/املركز العاملي ملصايد األمساكالفاو  

 (/http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012على: 

05/18/000427087_20120518142913/Rendered/PDF/664690ESW0P1210120HiddenHarvest0web.pdf) . 
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املباشر تتأتى د األمساك املَعّد لالستهالك البشري يإنتاج مصا جمموعملحوظة من  وجتدر اإلشارة إىل أن حصًة -6

هامة يف النظم الغذائية يف  مساهمًةمساك الصغرية احلجم. فاألمساك واملنتجات السمكية تشكل من عمليات مصايد األ

يف الوقت احلاضر، تساهم هذه املنتجات حبواىل   ضمان أمنها الغذائي والتغذويالبلدان النامية، وتؤدي دورًا رئيسيًا يف

وًا، البلدان من أقل يف املائة يف 59ما متثل بينجمموع املتحصل من الربوتني احليواني يف البلدان املتقدمة  منيف املائة  05

 يف املائة يف بلدان نامية أخرى. 07و

على الرغم من أن منتجات مصايد األمساك الصغرية احلجم تتسم بأهمية خاصة بالنسبة إىل األسواق احمللية،  -9

، ةالعاملي مساكائة من قيمة مصايد األيف امل 21فإن التجارة بها تزداد. وبصورة عامة، باتت البلدان النامية متثل اليوم 

يف املائة من حيث الكمية )الوزن احلّي(. وأّما عائدات الصادرات الصافية ملصايد األمساك )أي إمجالي  61وأكثر من 

تتجاوز عائدات السلع الغذائية ف ،إمجالي قيمة واردات األمساك( يف البلدان النامية اقيمة صادرات األمساك ناقص

موّجهة إىل ذات قيمة عالية  ادرات األمساك يف البلدان النامية أنواٌعة. ويف الوقت احلاضر، تطغى على صجمتمعاألخرى 

األسواق  وهو ما جيعلنشوء طبقات متوسطة يف البلدان النامية، التوسع املدني املتسارع وسواق البلدان املتقدمة. فأ

، وخباصة حني ال تكون معدالت بالقري اإلقليمية أكثر جاذبية، قد يغّير أو يكّمل األمناط التجارية احلالية يف املستقبل

 مغرية. صرف العمالت

بدور هام يف التجارة الدولية فيما تؤدي وظائف هامة يد األمساك الصغرية احلجم تضطلع لذا، ال شّك يف أن مصا -8

الفقر. ويف ّد من يف جمال تأمني سبل املعيشة من حيث توليد الدخل املباشر وغري املباشر، واألمن الغذائي والتغذية واحل

غالبًا ما جمتمعات مصايد األمساك الصغرية احلجم، اليت الدولية بالضرورة يف  تنعكس منافع التجارة الوقت ذاته، ال

  بني اجملموعات األكثر ضعفًا وتهميشًا يف البلدان النامية.  من تبقى

تجارة الدولية باألمساك، إضافًة حتلياًل شاماًل لسلسلة القيمة يف ال الفاو، أجرت 5105وعام  5117بني عام  -7

مساك الصغرية احلجم وتربية األحياء املائية. ومحل هذا املشروع، الذي مّولته آلثارها على قطاع مصايد األ إىل تقييٍم

الوكالة النروجيية للتعاون يف جمال التنمية، عنوان "ديناميكية سلسلة القيمة، والقطاع الصغري احلجم واألمن الغذائي؛ 

. تناول هذا املشروع دراسات حالة ترّكز على تسعة بلدان 2صيات يف اجملال السياسي للتجارة الدولية باألمساك"التو

طراف وأوغندا(. ويف ما خيّص أ ندوراس، وكينيا، وملديف، وبريو، وتايلند،)بنغالديش، وكمبوديا، وغانا، وه نامية

ألمساك ومزارع تربية األمساك الصغرية احلجم يتلقون املستوى آخرين يف سلسلة القيمة، وجد املشروع أن صغار صيادي ا

األدنى من املنافع االقتصادية مقابل منتجاتهم. وكان معظم أطراف اإلمداد باألمساك يف البلدان النامية يؤدون دور أطراف 

كما من مواردهم الطبيعية القّيمة.  اإلمداد باملواد اخلام يف البلدان املتقدمة، ما يبّين أنهم كانوا حيققون أرباحًا حمدودًة

، وإىل سواق البيع بالتجزئة يتلقون معظم املنافع التوزيعية نظرًا إىل هيكلّيتهم األكثر تركزًابّين املشروع أن اجملّهزين وأ

 .قدرتهم التفاوضية األكرب

                                                      
2
   http://www.fao.org/valuechaininsmallscalefisheries/en/ 

http://www.fao.org/valuechaininsmallscalefisheries/en/
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ألمن الغذائي على املستوى تأثري التجارة الدولية باألمساك على ا 3مع النرويج الفاوأجرتها دراسة  وقد حبثت -11

دراسات حالة وطنية يف نيكاراغوا، والربازيل، وشيلي، والسنغال، وغانا، وناميبيا،  00 من خاللكذلك و ،العاملي

وكينيا، وسري النكا، وتايلند، والفلبني، وفيجي. وتشري اإلثباتات املستمدة من هذه الدراسة إىل أنه على الصعيد 

على األمن الغذائي. واستند هذا التقييم  كان للتجارة الدولية تأثري إجيابي ةعشر هذه البلدان األحدالعاملي، يف مثانية من 

على النتائج املتصلة باآلثار الوطنية، واآلثار على العاملني يف جمال األمساك، واملستهلكني واملوارد. غري أنه تبّين أن 

اخلاضعة للدراسة، ما يلقي الضوء على  ةعشر دالسمكية يف البلدان األحالتجارة الدولية باألمساك تؤثر سلبًا على املوارد 

املستدامة  ارسات اإلدارةأن مملي إهذه الدراسة  اإلدارة الفعالة. وبالتالي، تنّبه احلاجة املاسة إىل وضع مزيد من نظم

ت األمساك بسياسة اإلدارة إرفاق حاجات تعزيز صادرا ينبغي، وأنه ضروري الستدامة التجارة الدولية للموارد شرٌط

ن أن وإىل سياسات السوق لضما ،ة وشفافةعلى احلاجة إىل جتارة حّر الضوء املستدامة للموارد. وتلقي هذه الدراسة أيضًا

نافع التجارة الدولية باألمساك على حنو متساٍو. كما تشري الدراسة إىل التوصية الصادرة تتمتع مجيع فئات اجملتمع مب

عات مجا، وة، والصناعاملصلحةمع مجيع أصحاب  مشاوراتالدول  ريبأن جتلوك بشأن مصايد األمساك عن مدونة الس

   .4بتجارة األمساك املتعلقة للوائحوضع القوانني والاملستهلكني، واجملموعات البيئية، 

الدور احملتمل ملصايد األمساك وتربية  تناول لبحٍث أخري طلبته وزارة التنمية الدولية 5وقد خلص استعراض -10

. وتشري غامضًة التزاليف جمال التنمية إىل أن التفاعالت بني التجارة الدولية باألمساك واألمن الغذائي األحياء املالية 

 بعض الدراسات إىل أن عائدات الصادرات من التجارة يف مصايد األمساك تساهم يف حتسني األمن الغذائي يف حني تشّدد

أخرى على اآلثار السلبية النامجة عن تراجع التوافر احمللي ملنتجات مصايد األمساك املعّدة لالستهالك  دراساٌت

بيانات جمّزأة على حنو مالئم من أجل وجود و ،لألدّلة ًاإمجالي ًااستعراض وزارة التنمية الدولية غياب بّين. وياحمللي

. وينبغي اإلقرار أنه من املرجح أن تتضمن معظم الدراسات عناصر من وجهات النظر هذه على نطاق أوسع دعم أّي

 صاحلة، حسب السياق احمللي والفرتة الزمنية قيد الدراسة.

جم مساك الصغرية احلت الرئيسية اليت تواجهها مصايد األعامة عن عدد من التحديا يقّدم القسم التالي حملًة -51

واجهة اخلتامية املسارات واإلجراءات املمكنة مل األجزاءيشة املستدامة. وحتّدد بالتجارة الدولية وبسبل املع يتعلقيف ما 

 هذه التحديات.

                                                      
3
 . صفحة 015، 5112 .الفاوروما، . 026 رقم الفاوالتجارة املسؤولة يف األمساك واألمن الغذائي، ورقة فنية عن مصايد األمساك يف  5112 كورين.ج.  

4
  . مصايد األمساك، واالستدامة والتنمية.5117، األكادميية امللكية السويدية للزراعة والغابات  

5
  MRAG/IDS/University of Sterling ،5103 .مصايد األمساك وتربية األحياء املائية ودورها احملتمل يف التنمية: تقييم الرباهني احلالية 

 .(http://r4d.dfid.gov.uk/pdf/outputs/fisheries/61091-Fisheries_and_Aqua_Evidence_Review.pdf)متاح على : 
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 التحديات الرئيسية أمام مصايد األمساك الصغرية احلجم يف ما يتصل

 بالتجارة الدولية وسبل املعيشة املستدامة

ة جمتمعات مصايد األمساك الصغرية اسم بالنسبة إىل ضمان أمن سبل معيشاحلبعض املوارد واألصول هناك  -31

تشمل توّفر املوارد الطبيعية، والتكنولوجيا ال احلجم، وإىل الفرص املتاحة أمامها على صعيد تنمية التجارة الدولية. وهي 

 والدوليةسواق احمللية ة باإلنتاج والتجارة، واألقلعف املتوالبنية التحتية املالئمة، واملهارات الفنية والوظيفية، واملعار

جمتمعات مصايد األمساك الصغرية احلجم على  ويرتبط ضعف، إمنا أيضًا اخلدمات الصحية، والرتبوية واملالية. فحسب

 مثلعوامل تؤثر على إمكانية حصوهلا احلالي على هذه املوارد واألصول. وميكن أن تكون هذه العوامل خارجية، 

لألسعار  زايدمساك والصدمات العاملية )مثل ارتفاع أسعار األغذية والتقلب املتاالجتاهات يف نظم التجارة العاملية ملصايد األ

يف أسواق السلع العاملية(، كما قد تكون أيضًا رهن البيئة االجتماعية، واملؤسسية والسياسية اليت تعمل ضمنها جمتمعات 

 مصايد األمساك الصغرية احلجم، وعلى مستوى تنظيمها اخلاص.

القات اليت تربط التجارة الدولية بسبل املعيشة، وهذا ما يستحق االنتباه نظرًا ات التالية بعض العظهر الفقرُت -00

مساك الصغرية احلجم أو تعزيز قدرتها على الصمود وحيويتها، جمتمعات مصايد األ ضعفيف زيادة  إىل مساهمتها إّما

 حسب طريقة معاجلة هذه العالقات.

 األمساك سالسل القيمة العاملية ملصايد

عدد سكان العامل، وازدياد الثروات العاملية والطلب على أغذية  لتزايد يتزايد الطلب على األمساك نتيجًة -02

قيمة ملصايد األمساك تكون متكاملة الصحية أكثر، ومن أبرزها األمساك. واستجابًة لذلك، مثة اجتاه إىل سالسل 

ضمان اإلمدادات يف الوقت املناسب مبنتجات مسكية رفيعة اجلودة  من أجل على حنو تدرجيي عامليةتصبح عموديًا، و

من البلدان النامية إىل األسواق الرئيسية، اليت ما زالت قائمًة بصورة خاصة يف البلدان املتقدمة. وتستفيد هذه السالسل 

ا يسّهل مراقبة كل جزء من نة للمعلومات واالتصاالت، ومن نظم نقل عاملية أكثر كفاءة، مالعاملية من تكنولوجيا حمّس

أغلب مة يف أجزاء هذه السلسلة، وإن عن ُبعد. وهذا التكامل العاملي يقّلص القدرة التفاوضية الضعيفة أو غري املنّظ

مساك الصغرية احلجم، ما يقّيد قدرتهم على توليد منافع تدعم اإلنتاج املستدام يف األجل األحيان لدى مشّغلي مصايد األ

 ظور اقتصادي، واجتماعي، وبيئي متكامل.الطويل من من

تشّكل اخلطوة األوىل يف سلسلة القيمة ملصايد األمساك، أي اإلدارة من أجل االستخدام األمثل للموارد الطبيعية  -06

مساك الصغرية احلجم يف ت الرئيسية اليت تواجهها مصايد األمساك، وعلى درجة أكرب مصايد األ، أحد التحدياالنادرة

ن النامية اليت غالبًا ما تقوم فيها حوكمة ضعيفة لقطاع مصايد األمساك. وحيثما ُتلَحظ اتفاقات للوصول إىل مصايد البلدا

 ينبغي أن حترتم هذه االتفاقات احلّد األقصى من اإلنتاج املستدام للموارد لتاليف االستغالل املفرط. وقدنه إفاألمساك، 

تشّكل هذه االتفاقات مصدرًا ملحوظًا للدخل بالنسبة إىل البلدان النامية غري القادرة على استغالل مواردها استغالاًل تامًا 

الصغرية احلجم غالبًا ما تتوّسع وتزيد من  األمساكبواسطة أساطيلها احمللية. إمنا ينبغي اإلقرار بأن أساطيل مصايد 
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املناطق االقتصادية اخلالصة. وأّما حقوق احليازة اآلمنة، مصايد األمساك يف  ن مواردقدرتها على استغالل حصة أكرب م

التجهيز والتسويق، ولإلسكان وغريها من  مثلواألراضي ألنشطة ملحقة  األمساكمبا يف ذلك احلصول على موارد مصايد 

جمتمعات مصايد األمساك الصغرية  لتالي أساسية للتنمية املستدامة يفالعيش، فهي باكسب الوظائف الداعمة لسبل 

 احلجم. 

وبالنظر إىل احلّد األعلى لسلسلة القيمة، يصبح من البديهي أن النظم الغذائية املتكاملة على الصعيد العاملي  -09

حني ارتبطت بعض جمتمعات مصايد األمساك  ويف. والتعبئةتعتمد على العلوم والتكنولوجيا لتحسني اإلنتاج، والعمليات 

األسواق الدولية، ينبغي أن  تأخر. ويفالالنظم العاملية، تعاني جمتمعات أخرى من  الصغرية احلجم على حنو ناجح بهذه

لمتطلبات الدولية يف جمال سالمة األغذية ونظافتها. وغالبًا ما تعاني جمتمعات مصايد متتثل منتجات مصايد األمساك ل

، إىل التعليم احملدود اوصوهليًا من رأس املال البشري نظرًا لمساك الصغرية احلجم من مستويات منخفضة نسباأل

من أجل  ونكافحي موه (.مثاًل جتهيز مالئمة قنياتشكل تيف رأس املال املادي ) وملستوى ضئيل منوالتدريب املهين 

إىل حواجز غري  سواق رحبيًة، ما قد يتحّول فعليًاسمكية يف أكثر األألمساك واملنتجات اللالستجابة إىل املعايري املطلوبة ا

  تعريفية أمام التجارة.

قد حيول دون  ،حملدود إىل معلومات السوق، أو وجود عدم توازن يف املعلوماتاول املباشر صوإن الوفكذلك،  -08

الصغرية احلجم على حنو تام من األسواق املوجودة والناشئة.وخطط إصدار الشهادات من  األمساكاستفادة مشغلي مصايد 

حمتملة، حتى وإن كانت  جديدةر مثاًل فرص تسويق قبيل التوسيم اإليكولوجي لألمساك واملنتجات السمكية قد توّف

يف معظم  كافحتك الصغرية احلجم قد . غري أن مصايد األمساتقدمةُتستخدم يف الوقت احلالي بصورة خاصة يف البلدان امل

تكاليف املرتفعة كذلك الونظم إدارة، و كثيفة بيانات تستوجب تطلبات إصدار شهاداتالمتثال ملمن أجل ااألحيان 

ويقّر بعض هذه النظم خبصائص قطاع مصايد األمساك الصغرية للعديد من اخلطط املوجودة حاليًا للتوسيم اإليكولوجي. 

بعض التحركات اليت فإن ودًا لكي يكون من السهل الوصول إىل هذه اخلطط على حنو أكرب. وكذلك، تبذل جهواحلجم، 

بشأن  إىل احلّث على التفكري هدفيوّجهها املستهلكون تشّجع بصورة خاصة منتجات األمساك الصغرية احلجم، وت

 مصايد األمساك وإدارتها. درواحالة م

 مساك الصغرية احلجمفرص العمل: العمل الالئق يف مصايد األ

صيد األمساك من بني األنشطة املهنية األكثر خطورة، كما أن قطاع ما بعد احلصاد قد يعّرض العاملني  يظل -07

معايري العمل الدولية، والذي على فيه إىل خماطر متعّددة، مبا يف ذلك مشاكل صحية مزمنة حمتملة. واإلطار القائم 

نسانية، ال ُينفَّذ دائمًا على حنو مالئم. وعالوًة إ الالاحلماية ضد ممارسات العمل حتديد مستوى أدنى من إىل  يهدف

على ذلك، إن الطابع غري الرمسي الذي غالبًا ما تتسم به مصايد األمساك الصغرية احلجم جيعل من الصعب استهداف 

الرئيسي اآلخر أمام جمتمعات مصايد األمساك الصغرية  التحّدي يكمن املعايري. لذا، تلكالقطاع، حتى حني ُتطبَّق 

 احلجم يف إجياد ظروف الئقة يف العمل والتوظيف.
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. مثة براهني مثاًل سوء املعاملةوميكن أن تتعرض النساء بصورة خاصة يف مصايد األمساك الصغرية احلجم إىل  -51

ن عالقات جنسية عابرة مع صيادين مقابل األمساك يقممن بعض البلدان على أن النساء العامالت يف جتارة األمساك 

نس وغالبًا ما تكون النساء اللواتي ميارسن اجل 6عائالتهّن من خالل التجهيز أو التسويق. توفر هلن الدخل إلعالةاليت 

غري معدالت ارتفاع  ، أو مطّلقات أو غري متزوجات. ويساهم هذا التصّرف أيضًا يفمقابل األمساك هّن أرامل ضعيفات

وغالبًا ما  7صيد مقارنًة مع جمتمعات أخرى يف بعض املناطق.اللفريوس نقص املناعة البشرية/األيدز يف جمتمعات  ةبمتناس

 التجارة بني األقاليم إىل االستغالل من جانب املسؤولني عند نقاط املراقبة احلدودية.يعملن يف تتعرض النساء اللواتي 

فهذه الالئق يف مصايد األمساك الصغرية احلجم فيتمثل يف وجود عمالة األطفال. وأّما التهديد اآلخر للعمل  -50

والروحي، واملعنوي واالجتماعي. بالفعل،  لعقلي،االعمالة خطرة بالنسبة إىل األطفال إذ حتول دون منّوهم اجلسدي، و

ايد األمساك الصغرية احلجم تشكل الفقر، واملستوى التعليمي احملدود، وغياب سبل املعيشة البديلة يف جمتمعات مصإن 

أن جمتمعات مصايد  يف حنيعادة الدوافع الرئيسية الخنراط األطفال يف مصايد األمساك ويف أنشطة ما بعد احلصاد. و

م، قبيل اخلدمات  وجود أو قلة فرص احلصول علىمع عدم ، هّشة ظروفغالبًا ما تعيش يف األمساك الصغرية احلجم 

يد األمساك وأنشطة ما بعد خيارات بديلة حمدودة لسبل املعيشة، فإن إشراك األطفال يف عمر مبكر يف صوجود التعليم و

لتزويدهم باملهارات املهنية الضرورية ملستقبلهم. غري أن عمالة األطفال تعيق التقدم االجتماعي إذ  سبيلبدو كاحلصاد ي

. وبالنسبة إىل األطراف يف سالسل القيمة العاملية الذين يولون تؤثر على منو األطفال وبالتالي، على إنتاجيتهم كراشدين

مبا يف ذلك حقوق الطفل واحلقوق  -املسؤولية االجتماعية املؤسسية، يربز احرتام حقوق اإلنسانباهتمامًا متزايدًا 

، بالتعاون الوثيق لفاواهذا اإلطار، وضعت  يف. والتجارية األعماليف شركاء اليار تخاكعنصر هام يف  -األساسية يف العمل

، لدعم احلكوماتتوجيهات ملعاجلة عمالة األطفال يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، مع منظمة العمل الدولية، 

 صحاب الشأن املهتمني باختاذ إجراءات.من أ اظمات اجملتمع املدني، وغريهومنظمات قطاع مصايد األمساك، ومن

 املضافة بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذيةاحلفاظ على احلصاد وقيمته 

كما ُذكر يف املقدمة، تشكل األمساك مصدرًا هامًا للربوتني، وخاصة بالنسبة إىل البلدان النامية. واملنتجات  -55

غري الكافية بشأن  ةر كبرية ما بعد احلصاد. كما أن املعرفئومعّرضة خلسا السريعقابلة للتلف  ،حبكم التعريف ،السمكية

يف جمتمعات  ختزين ومعدات جتهيز مالئمة، أو حمدودية توّفرهااملمارسات اجليدة ملناولة األمساك، وغياب مرافق 

مصايد األمساك الصغرية احلجم تزيد من خماطر هذه اخلسائر، اليت تتأتى عنها تبعات كبرية من حيث العائدات 

 لمستهلك. ليث القيمة التغذوية ملنتجات األمساك بالنسبة االقتصادية بالنسبة إىل املنتج، ومن ح

                                                      
6
 065 روما. ص. .5116 يد األمساك وتربية األحياء املائية،. حالة مصا5119، الفاو  

-http://ac.els-cdn.com/S0305750X08000223/1-s2.0-S0305750X08000223-main.pdf?_tid=936bf362-f5e4: املصدر 7

11e2-b986-00000aacb35d&acdnat=1374837465_4f13634d90df89b7759e8858bd3bffd3 
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على نطاق صغري يف البلدان النامية  وتضطلع النساء بدور رئيسي يف التجهيز والتجارة بني األقاليم. فاجملّهزون -53

واإلقليمية لتجاوز ينتجون عادة أمساك جمففة، وممّلحة، ومدّخنة أو خمّمرة معّدة للتجارة يف األسواق احمللية، والوطنية 

حدود جتارة األمساك الطازجة يف غياب سلسلة تربيد فعالة. ال يوجد تقييم شامل للخسائر إمنا توّفر دراسات احلالة 

براهني كافية للفهم بأنه ميكن حتسني توّفر وجودة منتجات األمساك على حنو أكرب من خالل حتسني مناولتها، 

 وجتهيزها، وختزينها، ونقلها.

التقليدية، مثل التدخني الذي قد يؤثر سلبًا على اجلهاز التنفسي لدى اجملّهزين، قد  املعاجلةبعض تقنيات و -50

توفر تكنولوجيات جديدة أكثر كفاءة من حيث الطاقة وأقل خطرًا على الصحة،  يزدادمتثل أخطارًا على الصحة. كما 

و ، غري أن هذه التكنولوجيات مل تصل بعد على حنالشمسيةالطاقة ب اليت تعملأفران التجفيف والتدخني واملعدات  مثل

نة اليت يتّم احلصول الصغرية احلجم. وجتدر اإلشارة إىل أن جودة األمساك احملّسكاف إىل جمتمعات مصايد األمساك 

ي عليها من خالل تكنولوجيات أفضل قد ترفع أسعار املنتجات، وجتعل املستهلكني احملليني من ذوي الدخل املتدن

احلصول على بروتينات بديلة  لتشجيعأقل قدرة على احلصول على منتجات تقليدية. وتضطلع احلكومات بدور حمتمل 

 غري باهظة الثمن لضمان األمن الغذائي والتغذية للجميع. 

 مسارات لتحسني مساهمة مصايد األمساك الصغرية احلجم يف التجارة الدولية وسبل املعيشة املستدامة

أظهرت الفقرة السابقة العالقات املعقدة القائمة بني التجارة الدولية وسبل معيشة جمتمعات مصايد األمساك  لقد -52

صغرية احلجم. ولدعم قطاع مصايد األمساك الصغرية احلجم لالستفادة على حنو تام من منافع التجارة الدولية، مبا يف ال

بني الفقرات التالية عناصر للتنمية على خمتلف املستويات. وت ذلك من حيث حتسني سبل املعيشة، يلزم نهج متكامل

 .ذاهك هامة ينبغي أخذها يف االعتبار لدى وضع نهج

 اتساق السياسات

الصغرية احلجم ليس جديدًا.  األمساكالطابع اجلوهري الذي تتسم به حتّديات عديدة يواجهها قطاع مصايد  -56

ستخَدم وجيب أن ُت القضايالتحسني هذه  املعارفت موجودة، تطّورت قاعدة من العيوب اليت ما زالإمنا وعلى الرغم 

على سبيل املثال، . الختاذ إجراءات قائمة على األدّلة. ويبدو أنه يوجد دفع سياسي على أعلى املستويات للقيام بذلك

51من الوثيقة اليت خلص إليها مؤمتر ريو+ 092الفقرة  تنّص
أن األطراف املوقعني )البلدان  نصبو اليهاملستقبل الذي ، 8

د األمساك، لكل من صيادي الكفاف، يمبراعاة ضرورة كفالة فرص الوصول إىل مصاتلتزم "...  (ومنظمات اجملتمع املدني

األصلية وجمتمعاتها، وال  الصيادين، والصيادين احلرفيني، والنساء العامالت يف جمال صيد األمساك، والشعوب وصغار

اجلزرية الصغرية النامية ومراعاة أهمية إتاحة فرص الوصول إىل  ن النامية، وعلى وجه اخلصوص يف الدولسيما يف البلدا

 .األسواق

                                                      
8
 الربازيلز ،5105يونيو/حزيران  55-51املستدامة،  للتنميةاألمم املتحدة  ؤمترم   
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إن احلصول اآلمن واحليازة أساسيان لالستخدام املسؤول ملوارد مصايد األمساك. وتشكل ف، كما ذكرنا سابقًا -59

ومصايد األمساك، والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين،  اخلطوط التوجيهية الطوعية للحيازة املسؤولة لألراضي،

األمساك على نطاق صغري  أداة دولية هامة تسمح لصياديهي ، 5105واليت اعتمدتها جلنة األمن الغذائي العاملي عام 

جلنة مصايد األمساك، إىل والية  املطالبة باحلصول على املوارد والدفاع عن حقوق استخدامها. عالوًة على ذلك، واستنادًا

 خطوط توجيهية طوعية لتأمني مصايد األمساك الصغرية احلجم يف سياق األمنيف الوقت احلاضر وضع  الفاو تسهل

وتتضمن هذه اخلطوط التوجيهية، اليت هي حاليًا . بشأن الصيد الرشيدمدونة السلوك لتكملة الفقر  الغذائي والقضاء على

تناول سالسل القيمة، وما بعد احلصاد، والتجارة إضافة إىل جزء خاص بالتنمية موضوع مفاوضات، جزءًا خاصًا ي

نهج قائم على حقوق اإلنسان، تدعم هذه اخلطوط التوجيهية احلوكمة االجتماعية، والعمالة والعمل الالئق. ويف إطار 

األجيال احلاضرة واملستقبلية. كما  املسؤولة ملصايد األمساك والتنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة مبا يف مصلحة

5102تدعم الفاو أعمااًل إضافية لتأمني احلصول على املوارد واحليازة من خالل حقوق احليازة وصيد األمساك 
، وهو 9

مؤمتر عاملي عن النهج القائمة على احلقوق ملصايد األمساك. ومن شأن هذه التطورات العاملية أن توفر نقاط دخول هامة 

 .بالتجارة فضال عن القضايا املتعلقةالصغرية احلجم، أو حتسينها،  األمساكاسة معنية مبصايد لوضع سي

ينبغي فهم التأثري اإلمجالي للتجارة الدولية على سبل معيشة مصايد األمساك الصغرية احلجم على حنو و -58

تغفل السياسات الوطنية اليت تؤثر على كامل، ومن املرّجح أن خيتلف حسب الدرجات والسياقات اجلغرافية. وغالبًا ما 

جتارة األمساك قطاع مصايد األمساك الصغرية احلجم. فاسترياد األمساك يف وقت غري مناسب مثاًل لسّد الثغرات يف 

اإلمدادات احمللية قد يضعف موقع صيادي األمساك على نطاق صغري، إذا صادفت هذه الواردات مع فرتات إغراق أو 

األمساك يف بعض البلدان ضرائب على الواردات قائمة على احلجم، من املرّجح أن   حني يدفع مستوردوواسم وافرة. ويفم

تصبح مصاحل الصيادين احملليني على نطاق صغري أقل أهمية يف هذه احلاالت. ويتفاقم هذا الوضع نظرًا إىل أن 

 تقلّص التنافس على املنتجات احمللية.  املستوردين وأصحاب خمازن التربيد يوافقون يف بعض احلاالت على أسعار

كذلك، إن اسرتاتيجيات أوسع نطاقًا للحّد من الفقر، والسياسات املعنية بالتجارة، والسياسات املتصلة باألمن  -57

الغذائي والتغذية، والسياسات املعنية بالعمل وفرص العمل، والسياسات اخلاصة بقطاع مصايد األمساك جيب أن تأخذ 

 مالئمة.  يف االعتبار هذه التفاعالت، وأن توّفر حلواًل متسقة 

 معلومات حمّسنة

قدرة جمتمعات مصايد األمساك الصغرية احلجم على الصمود،  من إن وضع السياسات املتسقة اليت حتّسن -31

على املستوى احمللي، أو  -وقدرتها على املشاركة بصورة ديناميكية يف التجارة، واالستفادة من منافعها بصورة عادلة

ّفر املعلومات، والبيانات والتحليل. ومن الضروري توفري بيانات تفصيلية لتحسني اتو يعتمد على -اإلقليمي أو الدولي
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مساهمة مصايد األمساك الصغرية احلجم يف التجارة، وفهم حاجات القطاع على حنو أفضل لتحسني أدائه. هذا  ظهارإ

مة اليت تتسم بالعوملة على حنو إضافة إىل سالسل القي ىالقو إختالل موازينالفهم، مبا يف ذلك معلومات عن أسباب 

متزايد، قد تساعد أيضًا يف توفري حوافز أفضل للربط بني اإلدارة والتجارة يف مصايد األمساك الصغرية احلجم، بهدف 

 حتقيق استدامة مصايد األمساك. 

األمساك  ها صيادويشارك فيوبصورة عامة، غالبًا ما تكون املعارف املوّثقة بشأن سالسل القيمة واألسواق اليت  -30

 باختالل موازينوتتسم هذه العالقات  .10أة، إمنا تعقيدات العالقات بني خمتلف األطراف معروفةعلى نطاق صغري جمّز

 املعلومات، مبا يف ذلك ترتيبات ائتمانية غري رمسية بني صيادي األمساك وجّتار األمساك، ما حيّد عدم تطابقالقوى و

 دى صيادي األمساك. ل على املساومةالقدرة ال من

التغيري الضروري يف جمال مساهمتهم  اك الصغرية احلجم حبيث حيّفزونوينبغي متكني مشغلي مصايد األمس -35

يف التجارة الدولية وحتسني سبل املعيشة. ومن شأن التقدم على صعيد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن يوّفر فرصًا 

جديدة ملشاركة ابتكارية مع أعضاء آخرين يف سلسلة القيمة ومع أسواق )مثاًل نظم معلومات عن األسعار قائمة على 

لنصية القصرية، والربامج اإللكرتونية للمساعدة الذاتية لتبادل التجارة واملعلومات املتصلة باملنتجات، ومعلومات الرسائل ا

عن الطلب يف األسواق اإلقليمية النامية(. وبإمكان اإلجراءات اجلماعية، واملنتجني، والتّجار، ومنظمات معنية أخرى أن 

للمنافع على امتداد سلسلة القيمة. ويقضي أحد األهداف الرئيسية يف منظمات  يضطلعوا بدور يف تشجيع توزيع أكثر عداًل

صيادي األمساك على نطاق صغري ومنظمات العاملني يف القطاع بإجياد سبل وطرق للحصول على أفضل العائدات 

 ملنتجات عمل أعضائها.

 التعاون وتنمية القدرات

ن يتنّظم مشغلو مصايد األمساك الصغرية احلجم لتحسني قدرتهم وللمشاركة يف سالسل القيمة العاملية، جيب أ -33

ىل اخلدمات الضرورية )مثل التعليم، موقعهم. ومن شأن إقامة روابط أفقية وعامودية أن تيّسر الوصول إالتفاوضية و

حمسنة تقليص اخلسائر واهلدر يف فرتة ما بعد احلصاد، وتكنولوجيا  بشأن، والصحة( واملعارف )مثاًل والتمويل

اخليارات املتاحة هلم الختاذ قرارات مستنرية ولغاية االبتكار. وبإمكان هذه  ما يوّسع سّلةللتجهيز، وأسواق جديدة(، 

(، واملؤسسات Slow Foodالشراكات أن تشمل القطاع اخلاص، وأطراف جدد يف التنمية )مثل مؤسسات وحركات مثل 

 .وغري ذلكارة، وجمالس التسويق، البحثية، ومنظمات اجملتمع احمللي، وغرف التج

وتوخيًا للفعالية، يتوجب على منظمات املنتجني أو التجار يف قطاع مصايد األمساك الصغرية احلجم أن ُتعزَّز  -30

من حيث قدرتها على ممارسة حقها يف إنشاء منظمات. وعندها فقط ستكون قادرة على تيسري وحتسني الوصول إىل 
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الصلة، للتفاوض بشأن ظروف عمل أفضل أو توزيع املنافع على طول امتداد سلسلة القيمة، األسواق واخلدمات ذات 

سينات يف جودة املنتجات وسالمتها. إمنا جيب أاّل تركز جهود تنمية القدرات على املسائل التقنية فحسب، حولدعم الت

ال ور األشكد يكتسبمن املرّجح أن  أيضًا على طريقة التأثري على القرارات والتفاوض باملواقف. كذلك،كذلك بل 

قطاع مصايد األمساك الصغرية احلجم من متزايدة للسماح ل لإلجراءات اجلماعية وترتيبات الشبكة أهميًة جينةاهل

 االستجابة إىل القضايا الناشئة. 

إىل حّد كبري من التعاون بني  واستفيدة احلجم يف البلدان النامية أن يوبإمكان مشغلي مصايد األمساك الصغري -32

بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي لتبادل اخلربات ونقل املعارف. ويف الوقت ذاته، من املرّجح أن تصبح األسواق اإلقليمية 

 فادة من تبّدل أمناط التجارة واالستهالك، اليتلون على نطاق صغري مبا يلزم لالستأكثر أهميًة، كما ينبغي أن ُيزوَّد املشغ

من املرّجح أن تطلب مزيدًا من منتجات مصايد األمساك، مبا يف ذلك املنتجات التقليدية املتدنية القيمة، يف األسواق 

حتليل سلسلة القيمة األسواق اإلقليمية. واملشروع الذي متّوله الوكالة النروجيية للتنمية الدولية بعنوان املدنية وغريها من 

ون كتلية قد أظهر أن األسواق احملمن الغذائي مع تقييم اآلثار على القطاع الصغري احلجم، للتجارة الدولية باألمساك واأل

األمساك الصغرية احلجم. وُيعزى السبب  منتجات مصايدو بالنسبة من األسواق الدولية أكثر رحبيًةيف بعض احلاالت 

ا يفضي إىل تنامي الطلب احمللي وارتفاع الرئيسي يف ذلك إىل ارتفاع القوة الشرائية لدى املستهلكني احملليني، م

األسعار. وعالوًة على ذلك، إن الوفورات يف تكاليف النقل وغريها من التكاليف املتصلة بالصادرات، تزيد جاذبية 

 األسواق احمللية.

يف ت كذلك، قد تستفيد تنمية التجارة اإلقليمية من تنمية القدرات املؤسسية، من حيث التفاوض بشأن اتفاقا -36

  قليمية وإقامة مناطق حرة مثاًل. اإلتجارة جمال ال

يف دور النساء يف مصايد األمساك الصغرية احلجم ال ينحصر للتغيري. و وميكن أن تشّكل النساء حمّفزًا هامًا -39

أسرهّن، ومستهلكات  ومدّبراتالتجهيز والتسويق. وغالبًا ما يكّن مستثمرات، ومالكات قوارب، ومصادر لإلئتمان، 

يّتخذن قرارات هامة عن التغذية العائلية. وتبّين اخلربات يف جمال الزراعة أن االستثمار يف املرأة قد يؤدي إىل نشاط 

ية اقتصادي أكثر ابتكارًا وإىل حتسني األمن الغذائي والتغذية على صعيد األسرة. لذا، ال ينبغي إغفال املرأة يف أنشطة تنم

 جمموعة مستهدفة خاصة.  ا ينبغي أن تشّكل النساءالقدرات، إمن

فعالية ك الصغرية احلجم من املشاركة برار بأن متكني قطاع مصايد األمساويف اخلتام، من األهمية مبكان اإلق -38

 شكل إحدى الوسائل لتحسني ظروفه وسبل املعيشة فيه. وينبغي أن يندرج هذا يف رؤية أوسعأكرب يف التجارة الدولية ي

ضمن إطارها االسرتاتيجي ، والفاورياف، وإدارة املوارد الطبيعية. كما أن نطاقًا للنمو االقتصادي، واحلّد من الفقر يف األ

 يف دعم البلدان يف جمال حتديد اإلجراءات املالئمة اليت تتسق مع هذه الرؤية األكثر مشولية. تفّكر ، املراجع

 

 


