
يعمــل يف قطــاع مصايــد األمســاك صغــرة النطــاق علــى مســتوى العــامل 
أكثــر مــن 90 يف املائــة مــن الصياديــن والعاملــن يف صيــد األمســاك. وال 
شــّك يف أن مســامهة هــذا القطــاع يف األمــن الغذائــي العاملــي واضحــة، 
مــن  أكثــر  هــي مصــدر  النطــاق  أّن مصايــد األمســاك صغــرة  حيــث 
نصــف املصيــد يف البلــدان الناميــة )البنــك الــدويل، 2012(. وعلــى 
الرغــم مــن الــدور املهــم للصياديــن احلَرفيــن والعاملــن يف قطــاع صيــد 
األمســاك، ال يــزال هــؤالء يعانــون مــن التهميــش واالســتضعاف. وهــم 
يفتقرون بوجه عام إىل إمكانية احلصول على اخلدمات العامة، والبىن 
التحتيــة، واخلدمــات املاليــة املناســبة، وال تتــاح هلــم فــرص الوصــول إىل 
األســواق بصــورة كافيــة. وفضــًا عــن ذلــك، فهــم يعانــون مــن حقــوق 
احليــازة غــر اآلمنــة للمــوارد الــي تشــكل أســاس رزقهــم، وهــم عرضــة

لتأثرات تغّر املناخ وتدين املخزون السمكي.

ومــن املهــم تعزيــز القــدرات املاليــة علــى حنــو مســتدام يف قطــاع مصايــد 
للقطــاع  الســماح  أجــل  مــن  ولصاحلــه،  النطــاق  صغــرة  األمســاك 
ابملســامهة بشــكل أفضــل يف األمــن الغذائــي واحلــد مــن الفقــر. وإن 
تعزيــز االســتثمارات الرشــيدة يف الزراعــة والنظــم الغذائيــة، مبــا يشــمل 
مصايــد األمســاك صغــرة النطــاق، ميثّــل مســؤولية مجاعيــة مناطــة جبميــع 
أصحــاب املصلحــة، مــن قبيــل املؤسســات احلكوميــة، واجلهــات الفاعلة 
يف مصايــد األمســاك صغــرة النطــاق، والشــركات اخلاصــة )جلنــة األمــن

الغذائي العاملي، 2014(.
وهنــاك صــّكان دوليــان يقّدمــان توجيهــات بشــأن كيفيــة الربــط علــى 
حنــو أفضــل بــن االســتثمارات الرشــيدة، وبــن ضــرورة ضمــان مصايــد 
األمســاك صغــرة النطــاق املســتدامة يف ســياق األمــن الغذائــي والقضــاء

على الفقر، ومها:

الروابط بني 
اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك صغرية النطاق يف سياق األمن 

الغذائي والقضاء على الفقر 
وبني مبادئ االستثمار الرشيد يف نظم الزراعة واألغذية

مًعا إلحداث فرق يف األمن الغذائي والتغذية
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اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك 
صغرية النطاق يف سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر

• أُقّرت خال الدورة احلادية والثاثن للجنة مصايد األمساك التابعة 
ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة يف يونيو/حزيران 2014.
• وهي نتيجة عملية تشاركية، من القاعدة إىل القمة، ساهم فيها 

مباشرة أكثر من 000 4 مشارك من أكثر من 120 بلًدا.
• وهي أول صك دويل مكّرس أبكمله لقطاع فرعي هو قطاع 

مصايد األمساك صغرة النطاق,
• وهي هتدف إىل إبراز دور مصايد األمساك صغرة النطاق يف 
اجلهود العاملية والوطنية الرامية إىل القضاء على اجلوع والفقر، 

واالعرتاف هبذا الدور وتعزيزه.
• وترّكز على احتياجات البلدان النامية، وتناصر الفئات الضعيفة 

واملهمَّشة، فتمّكن الرجال والنساء على السواء من املطالبة 
حبقوقهم والتمتع هبا.

• وترّوج للعمل الائق مع الرتكيز على إاتحة املدارس واملرافق 
التعليمية الي تيّسر فرص عمل مرحبة والئقة للشباب، والتمكن 

من الوصول إليها.

مبادئ االستثمار الرشيد يف نظم الزراعة واألغذية

• أُقّرت خال الدورة احلادية واألربعن للجنة األمن الغذائي العاملي 
يف أكتوبر/تشرين األول 2014.

• وهي نتيجة عمليات تشاور عاملية بن أصحاب املصلحة 
املتعددين مشلت احلكومات، ووكاالت األمم املتحدة، ومنظمات 

اجملتمع املدين، ومنظمات غر حكومية، ومؤسسات حبوث، 
ومؤسسات مالية، وغرها.

• وهي الصك اإلرشادي الدويل األكثر مشواًل يف جمال االستثمارات 
الزراعية.

• وهي تشّجع االستثمار الرشيد يف الزراعة والنظم الغذائية هلدف 
أمسى هو املسامهة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية والقضاء على 

الفقر.
• وتركز على أصحاب احليازات الصغرة وعلى منظماهتم.

• وترعى العمل الائق، وتشّجع الدول حتديًدا على توفر برامج 
التدريب والتثقيف واإلرشاد املناسبة للشباب، من أجل زايدة 

قدرهتم و/أو حصوهلم على فرص للعمل الائق وتنظيم املشاريع.
• وتعزز التنمية االقتصادية املستدامة والشاملة.

ومبادئ االستثمار الرشيد يف نظم الزراعة 
واألغذية )مبادئ االستثمار الرشيد(

اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة 
مصايد األمساك صغرة النطاق يف سياق 

األمن الغذائي والقضاء على الفقر

كالمها مبين على التزامات حقوق اإلنسان املعمول هبا يف إطار القانون الدويل
وكالمها يسعى إىل اإلعمال التدرجيي للحق يف احلصول على غذاء كاف

وكالمها وثيقتان غري ملزمتني
ونطاقهما عاملي

ويركزان على أضعف الفئات وأكثرها هتميًشا
وسيتم تنفيذمها وفًقا لنهج مستند إىل حقوق اإلنسان

ويوفران أدوات إلرشاد احلوارات وعمليات السياسات واإلجراءات على املستوايت كافة، من اجملتمعات احمللية إىل احملافل العاملية



مصايد األمساك صغرية النطاق واالستثمارات الرشيدة: سبيل إىل مصايد أمساك مستدامة؟ 

 إّن احــرتام حقــوق احليــازة املشــروعة لألراضــي واملصايــد والغــاابت جيــب أن يتماشــى أيًضــا مــع اخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن احلوكمــة املســؤولة حليــازة األراضــي ومصايــد األمســاك والغــاابت يف ســياق
األمن الغذائي الوطين، وال سيما الفصل 12 "االستثمارات".

إّن مبادئ االستثمار الرشيد يف نظم الزراعة واألغذية تشّجع االستثمارات 
الــي تســاهم يف األمــن الغذائــي والتغذيــة. وهــي ذات صلــة جبميــع أنــواع 
رأس  االســتثمار يف  وأيًضــا  اإلنتاجيــة،  األصــول  فيهــا  مبــا  االســتثمارات، 
املــال البشــري أو األصــول الرأمساليــة غــر امللموســة )جلنــة األمــن الغذائــي 
العاملــي، 2014(. وابلتــايل، فهــي توفّــر هنًجــا خمتلًفــا ملفهــوم االســتثمار؛ 
وهــو هنــج أقــرب إىل مفهــوم التنميــة البشــرية املتكاملــة. وعلــى حنــو مماثــل، 
فــإّن اخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة تتجــاوز مصايــد األمســاك لتتنــاول أيًضــا 

األمســاك  مصايــد  بضمــان  املتصلــة  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  القضــااي 
صغــرة النطــاق املســتدامة. ويتطلــب هــذا املنظــور مزيــًدا مــن التشــديد علــى 
احــرتام حقــوق اإلنســان ومحايتهــا وتعزيزهــا مــن جانــب مجيــع أصحــاب 
الفئــات  قــدرة  املصلحــة املعنيــن، مــع الرتكيــز بصفــة خاصــة علــى تعزيــز 
خــال مــن  القــوى،  تــوازن  اختــاالت  معاجلــة  وعلــى  ضعًفــا،  األكثــر 

زايدة املشاركة يف عمليات صنع القرار.

مصايــد  يف  واالســتثمارات  املــال  رأس  تدفقــات  زايدة  شــأن  مــن 
كاعتمــاد  إىل حتســينات كثــرة:  تــؤدي  أن  النطــاق  األمســاك صغــرة 
ممارســات وتقنيــات أفضــل لعمليــات الصيــد املســتدامة، مبــا يف ذلــك 
احلــد مــن اخلســائر بعــد احلصــاد؛ واملمارســات األكثــر أمــاًن وكفــاءة 
بعــد احلصــاد ألجــل منتجــات أكثــر تغذيــة وقيمــة؛ والتكّيــف بشــكل 
أفضــل مــع تغــّر املنــاخ. ومــن املمكــن أيًضــا أن يــؤدي هــذا إىل توزيــع 
أكثــر عــداًل للفوائــد علــى طــول سلســلة القيمــة ابلنســبة إىل الصياديــن 
احلَرفيــن. ولكــن ينبغــي لتلــك االســتثمارات أن تكــون رشــيدة، وأن 
تتبــع إجــراءات العنايــة الواجبــة حبذافرهــا وأن تكــون موضــع مشــاورات 
اجملتمعــات  احتياجــات  تتنــاول  املعنيــن  األطــراف  مجيــع  مــع  هادفــة 

احملليــة والصياديــن والعاملــن يف قطــاع الصيــد ومقايضاهتــم.
ويوضــح القســم التــايل اجملــاالت والقضــااي الــي ميكــن فيهــا للتطبيــق 
املتكامــل ملبــادئ االســتثمار الرشــيد واخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة، مــن 
األمســاك  ومصايــد  احلكومــات،  ســيما  وال  األطــراف،  جانــب مجيــع 
صغــرة النطــاق، والقطــاع اخلــاص، وأيًضــا الشــركاء اآلخريــن يف التنميــة، 

واملســتثمرين، أن حيــدث فرقًــا.
وحبســب مــا دعــت إليــه الفقــرات 32 إىل 36 مــن مبــادئ االســتثمار 
الرشــيد، ينبغــي للحكومــات هتيئــة بيئــة متكينيــة لدعــم االســتثمارات 
الرشــيدة يف القطــاع، مــا حيقــق التــزام الــدول ابحــرتام حقــوق اإلنســان 
)األمم املتحدة، 2011( عرب دعم تطوير القدرات املؤسسية والبشرية 
الازمــة، وال ســيما لــدى صغــار املنتجــن. ويشــمل ذلــك حتســن فــرص 
جمتمعــات الصيــد صغــر النطــاق يف احلصــول علــى التعليــم، مبــا يف ذلــك 
التثقيــف املــايل، ووصوهلــا العــادل إىل األســواق، واخلدمــات العامــة، 
واملدخــات، والتكنولوجيــات، ومنــاذج األعمــال، والشــراكات الشــفافة 
والشــاملة )منظمــة األغذيــة والزراعــة، 2012أ(. أمــا اخلطــوط التوجيهيــة 
الطوعيــة مــن جانبهــا، فتنــص علــى أنــه ينبغــي للــدول أن تدعــم تنميــة 
جمتمعــات الصيــد صغــر النطــاق، وحصوهلــا علــى خمتلــف اخلدمــات 
كالتعليــم، واالدخــار، واالئتمــان، وخطــط التأمــن، مــع إيــاء اهتمــام 

خــاص للمــرأة )الفصــول 6 و7 و8(.
ويف بعــض احلــاالت، تســتثمر احلكومــات أو تســمح ابســتثمارات يف 
قطاعــات أخــرى تؤثــر مباشــرًة يف الصياديــن احلَرفيــن. ومــن األمثلــة 
على ذلك، التســبب يف تشــريد جمتمعات الصيد صغر النطاق عندما 

ُيصَّــص حيّــز معــّن مــن الســاحل لقطاعــات أخــرى مثــل الســياحة أو 
الطاقــة أو املصايــد الصناعيــة، مــن دون التشــاور مــع تلــك اجملتمعــات 
تكــون  أن  ينبغــي  ولذلــك،  حســاهبا.  وعلــى  الصحيحــة،  ابلصــورة 
للــدول لوائــح وقواعــد معتمــدة، تفــرض عليهــا إجــراء تقييمــات مســبقة 
ومســتقلة ألثــر االســتثمارات، وضمــان مشــاورات تشــاركية فعالــة قبــل 
تنفيــذ أي مشــروع واســع النطــاق كفيــل ابلتأثــر يف جمتمعــات الصيــد 
صغــر النطــاق، حبســب مــا يدعــو إليــه كل مــن املبــدأ 9 و10 مــن 
مبــادئ االســتثمار الرشــيد، والفقــرة 5-10 مــن اخلطــوط التوجيهيــة 
الطوعيــة، مبــا يف ذلــك مــا يتصــل حبقــوق احليــازة جملتمعــات الصيــد صغر 
النطــاق )منظمــة األغذيــة والزراعــة، 2012ب(. وإن مســألة حقــوق 
احليــازة أساســية يف كا الصّكــن. فينبغــي لاســتثمارات الرشــيدة أن 
حتــرتم حقــوق احليــازة املشــروعة لألراضــي ومصايــد األمســاك والغــاابت 
الــي تكتســي أبمهيــًة أساســية حلمايــة جمتمعــات الصيــد صغــر النطــاق 
حقــوق  مفهــوم  وإن  كاف.  غــذاء  يف  للحــق  التدرجيــي  ولإلعمــال 
احليــازة يف مصايــد األمســاك يعــين أن الصياديــن احلَرفيــن والعاملــن يف 
قطــاع صيــد األمســاك حيتاجــون إىل الوصــول املأمــون إىل املــوارد الــي 
يعتمــدون عليهــا، ســواء أكانــت مــوارد مسكيــة أم أراض.1  وإن املبــدأ 
رقــم 5 مــن مبــادئ االســتثمار الرشــيد وعنوانــه "احــرتام حيــازة األراضــي 
ومصايــد األمســاك والغــاابت والوصــول إىل امليــاه" يذكــر حتديــًدا اخلطــوط 

التوجيهيــة الطوعيــة.
وتشــجع احلكومــات أيًضــا االســتثمار يف املســاعي اإلمنائيــة الراميــة إىل 
حتســن ســبل كســب العيــش أو األداء االقتصــادي. وقــد تكــون هــذه 
االســتثمارات مرتبطــة بــزايدة الكفــاءة الزراعيــة أو القــدرة علــى الصمــود 
ألغــراض  املســتنقعات  أراضــي  تصريــف  أو  وتكثيــف  الــري  )مثــل 
الزراعــة(، وأتمــن إمــدادات امليــاه أو الطاقــة الكهرومائيــة والوقايــة مــن 
الفيضــانت. وهتــدف هــذه االســتثمارات إىل إفــادة اجملتمــع ككل أو 
شــرائح مــن الســكان الريفيــن أو احلضريــن. ولكــن، مبــا أهنــا تُلحــق 
الفيضيــة  والســهول  لألهنــر  اهليدرولوجــي  البعــد  علــى  تغيــرات كبــرة 
وأراضــي املســتنقعات ووظائفهــا، فهــي متــارس أثــرًا حتميًــا علــى املصايــد 
الطبيعيــة الربيــة. فالتغيــرات اهليدرولوجيــة تعطــل االتصــال ابمليــاه، وتغــّر 
القــدرة علــى ختزيــن امليــاه، وتعــّدل كميــة التدفقــات وجودهتــا وتوقيتهــا، 
ولــكل هــذه األمــور آاثر ســلبية يف األمســاك ألهنــا تعــّوق قدرهتــا علــى 
تغذيــة نفســها والنمــو واالنتشــار. ويســفر ذلــك عــادة عــن آاثر ســلبية 
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تشــكل النســاء حوايل نصف القوى العاملة اإلمجالية يف قطاع مصايد 
األمساك صغرة النطاق. وهّن يؤدين مهاًما على امتداد سلسلة القيمة 
كاملــة، خباصــة يف قطــاع مــا بعــد احلصــاد، وأيًضــا يف أنشــطة مــا قبــل 
احلصــاد مثــل مجــع الطعــوم وإعدادهــا، أو إصــاح شــباك الصيــد، أو 
صيــد األمســاك مــن الــزوارق أو التقــاط األمســاك يــدواًي يف املناطــق القريبــة 
مــن الشــاطئ. وتشــكل النســاء القــوة العاملــة املهيمنــة يف جمــال بيــع 
األمســاك واالجتــار هبــا ومعاجلتهــا )منظمــة األغذيــة والزراعــة، 2019(.

وعلــى الرغــم مــن مســامهتهن البالغــة األمهيــة يف مصايــد األمســاك صغــرة 
النطــاق، تشــكل النســاء إحــدى أضعــف الفئــات يف هــذا القطــاع إذ 
يعانــن مــن أجــور متدنيــة ونقــص يف التمثيــل، ومــن مشــاركة ضعيفــة 
يف صنــع القــرارات. أمــا االســتثمارات الرشــيدة الــي تســتهدف بشــكل 
متكــن  صعيــد  علــى  ابلغــة  أمهيــة  فلهــا  وأنشــطتهن،  النســاء  خــاص 

تعزيز تنفيذ الصّكني بطريقة متكاملة

توّفر اجملاالت التالية فرًصا رئيسية لتنفيذ الصّكني بوجه متآزر:

متكني املرأة

يف اجملتمعــات احملليــة الــي تعتمــد اعتمــادا كلًيــا أو جزئًيــا علــى مصايــد 
املناطــق  احلَرفيــن يف  الصياديــن  النطــاق، وال ســيما  األمســاك صغــرة 
الداخليــة وحقوقهــم يف حيــازة املــوارد الســمكية، إذ يشــكلون فئــة أصغــر 
بكثــر مــن الشــرحية الســكانية األوســع الــي تتوخــى االســتثمارات أن 
تفيدهــا. لــذا فمــن الضــروري تنفيــذ تدابــر ختفيــف األثــر املناســبة عنــد 
الشــروع يف هــذه االســتثمارات. ويتعــن علــى احلكومــات أن تضمــن 
أبن يقتصــر تعطيــل اهليدرولوجيــا الطبيعيــة علــى حــّده األدىن، وتكييــف 
التدابــر  وتشــمل  لذلــك.  دعًمــا  الرقابيــة  البــىن  وهندســة  امليــاه  إدارة 
لتدابــر  وينبغــي  االرحتــال.  ودروب  احليويــة  املوائــل  محايــة  اإلضافيــة 
ختفيــف األثــر هــذه أن تسرتشــد ابلتقييمــات املختصــة لألثــر البيئــي 
واالجتماعــي لتضمــن أبن يبقــى تعطيــل ســبل كســب العيــش واألمــن 
الغذائــي يف حــّده األدىن ابلنســبة إىل الصياديــن احلَرفيــن وجمتمعاهتــم 

.)2018  ،Kuraو  ،Funge-Smith  ،McCartney(
ومــن نحيــة أخــرى، فــإن الصياديــن احلَرفيــن والعاملــن يف قطــاع صيــد 
حتســن  هبــدف  أنشــطتهم،  يف  الرئيســيون  املســتثمرون  هــم  األمســاك 
عمليــات احلصــاد ومــا بعــد احلصــاد. وإن الوصــول إىل اخلدمــات املاليــة 
املســؤولة مهــم للحــد مــن خماطــر التبعيــة املاليــة واســتعباد املديــن مــن 
جانــب جهــات فاعلــة أخــرى يف سلســلة القيمــة، علــى ســبيل املثــال. 
بيــد أن االســتثمارات الداخليــة يف القطــاع ميكــن أن تنطــوي أيًضــا علــى 
خماطــر ابلنســبة إىل قطــاع مصايــد األمســاك صغــرة النطــاق. فعلــى ســبيل 
املثــال، يف ظــل غيــاب نظــم اإلدارة اجليــدة، ميكــن لاســتثمارات يف 
معدات أفضل وقوارب أكثر قوة أن تســاهم يف صيد األمساك املفرط.

ولــذا، مــن األمهيــة مبــكان تعزيــز قــدرة هــؤالء علــى االســتثمار بطريقــة 
ســليمة بيئيًــا واقتصــاداًي واجتماعيًــا - واالســتفادة بشــكل منصــف مــن 
تلــك االســتثمارات - ووضــع ذلــك يف قالــب مؤسســي. وينبغــي أن 
ينطبــق هــذا علــى اجلميــع ابلتســاوي، مبــن يف ذلــك النســاء والرجــال 

والشــباب.
يف  فتتمثــل  املصلحــة،  أصحــاب  مــن  املعنيــة  األخــرى  اجملموعــة  أمــا 
القطــاع اخلــاص الــذي قــد يكــون ســبيًا رئيســًيا إىل توفــر رأس املــال، 
تولّــد  قــد  والــي  املؤثــرة"،  "االســتثمارات  بـــ  يســمى  مــا  ذلــك  مبــا يف 
فوائــد عديــدة ملصايــد األمســاك صغــرة النطــاق، مثــل زايدة اإلنتاجيــة، 
واســتحداث فــرص العمــل، وزايدة القــدرة علــى الوصــول إىل رأس املــال 
واألســواق، من بن فوائد أخرى )منظمة األغذية والزراعة، 2017أ(.

 بيد أن استثمارات القطاع اخلاص يف مصايد األمساك صغرة النطاق 
جيــب أن تكــون منصفــة اجتماعيًــا ومســتدامة بيئيًــا. وال بــّد مــن تطويــر 
الضمــانت وتطبيقهــا بنــاًء علــى قواعــد واضحــة حبيــث ال يســتطيع 
املســتثمر ســحب اســتثماره والتخلي عن جمتمع حملي معّن إذا مل ينتج 
القطــاع الفوائــد املتوقعــة، علــى ســبيل املثــال. وينبغــي للقطــاع اخلــاص 
أن يتصــرف بنــاًء علــى مبــدأ العنايــة الواجبــة، مبــا يف ذلــك يف مــا يتعلــق 
حبقــوق اإلنســان واحــرتام حقــوق احليــازة املشــروعة )مبــا فيهــا احلقــوق 
العرفيــة(، واســتخدام منــاذج أعمــال شــاملة تعــود ابلنفــع علــى الســكان 
احملليــن. وينبغــي ملبــادئ احلكــم الرشــيد، مبــا فيهــا الشــفافية واملســاءلة، 

أن توّجــه آليــات االســتثمار.

النســاء، للســماح هلــن ببنــاء قدرهتــن علــى الصمــود، ومنحهــن األدوات 
الازمــة للتغلــب علــى أوجــه التفــاوت الثقــايف، األمــر الــذي مــن شــأنه 
أن يسمح للمجتمعات ابلتغلب على اجلوع والفقر يف هناية املطاف. 
ويتنــاول كّل مــن املبــدأ 3 مــن مبــادئ االســتثمار الرشــيد والقســم 8 مــن 
اخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة مســألة املســاواة بــن اجلنســن، ويقرتحــان 
إشــراك مجيــع  مــع  علــى مســتوايت خمتلفــة،  متنوعــة  مســارات عمــل 
ختتلــف  أن  جيــب  الــي  النـُُهــج،  علــى  ويتعــّن  املصلحــة.  أصحــاب 
والقيــود  واالحتياجــات  واحلــاالت  الثقافيــة  الســياقات  ابختــاف 
احملــددة، أن هتــدف يف هنايــة املطــاف إىل القضــاء علــى مجيــع أنــواع 
التمييــز، مبــا يتماشــى مــع حقــوق اإلنســان الدوليــة، كاتفاقيــة القضــاء

 على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.



 يُعــّد التدخــن وســيلة تقليديــة لتقديــد األمســاك. وهــو 
بعــد احلصــاد  نطــاق صغــر يف مرحلــة  نشــاط علــى 
Thiaroye والـــ  األول.  املقــام  يف  النســاء  متارســه 
فــرن حمّســن يســمح بتدخــن األمســاك بطريقــة أكثــر 
صحــة واقتصــاًدا واســتدامة مقارنــة بتقنيــات التدخــن 
أفــران  تكنولوجيــا  يف  االســتثمار  وإن  التقليديــة. 
اجلنســن  بــن  املســاواة  مســألة  يعــاجل   Thiaroye
يف قطــاع مصايــد األمســاك صغــرة النطــاق إذ ميّكــن 
املــرأة مــن إدارة أمورهــا بشــكل أفضــل، ضمــن بيئــة 
أكثــر أمــاًن وصحــة. كمــا أنــه يزيــد مــن الوقــت املتــاح 
للمــرأة كــي تقــوم أبنشــطة أخــرى، إذ يّفــض الوقــت 
ســاعات   6 إىل  ســاعة   12 مــن  للتدخــن  الــازم 

2017ب(. والزراعــة،  األغذيــة  )منظمــة 

حتتــاج األمســاك، ابعتبارهــا ســلعة قابلــة للتلــف، إىل بلــوغ األســواق 
بصــورة ســهلة وموثــوق هبــا. وإن مرافــق األســواق اجليــدة الــي توفــر 
فــرص التثليــج والتجميــد والتخزيــن، وحيــث تتوفــر أيًضــا خدمــات 
حــد  إىل  والطــرق، ختفــف  والكهــرابء  حتتيــة كالنقــل  وبــىن  أساســية 
كبــر مــن الفاقــد واملهــدر بعــد احلصــاد )منظمــة األغذيــة والزراعــة، 

2017أ(.

مناطــق  عامــة يف  توجــد  النطــاق  الصيــد صغــر  أن جمتمعــات  ومبــا 
الوصــول  مــن األحيــان إىل  الكثــر  تفتقــر يف  نئيــة ومعزولــة، فهــي 
الــكايف والســهل واملوثــوق بــه إىل األســواق. وهــذا األمــر يعــّوق تطويــر 
األنشــطة ذات الصلــة مبرحلــة مــا بعــد احلصــاد، والــي تشــكل عــادة 
مصــدرًا مهمــا لفــرص العمــل، وخباصــة ابلنســبة إىل النســاء. وعلــى 
حنــو مماثــل، إن الوصــول إىل األســواق ضــروري لتوفــر األمــن الغذائــي 
والتغــذوي للمجتمعــات احملليــة وللبلــدان الناميــة بشــكل عــام. وإن 
يف  بيعــت  الــي  املائــة(  يف   56( األمســاك  نصــف كميــة  مــن  أكثــر 
البلــدان الناميــة عــام 2010 كانــت أمســاًكا طازجــة )منظمــة األغذيــة 

2012ج(. والزراعــة، 

ــدة الصاحلــة للسوشــي يف أمريــكا الشــمالية، تســتمّد أمساكهــا مــن مصايــد   إن شــركة Anova Food، وهــي مســتوردة رائــدة ملنتجــات التونــة اجملمَّ
للتونة يف إندونيســيا تعمل بواســطة الصّنارات اليدوية. ويف عام 2013، عقدت Anova شــراكة مع شــبكة Fair Trade USA من أجل تنفيذ 
أول مواصفــة للتجــارة العادلــة يف ســياق املصايــد الطبيعيــة الربيــة. وهــي قــد بــدأت بتجريــب املواصفــة ميدانيًــا مــع 100 صيــاد حــازوا علــى شــهادات 
يف التجــارة العادلــة عــام 2014. ومنــذ ذلــك احلــن، منــا الربنمــج ليشــمل 31 جمتمًعــا مــن جمتمعــات الصيــد صغــر النطــاق يف خمتلــف أحنــاء شــرق 

إندونيســيا، مــع حصــول أكثــر مــن 800 صيــاد حــَريف ينتمــون إىل 38 مجعيــة، علــى شــهادة يف التجــارة العادلــة.
وهتــدف مواصفــة التجــارة العادلــة يف املصايــد الطبيعيــة إىل مســاعدة الصياديــن علــى التفــاوض بصــورة فعالــة وتســويق منتجاهتــم وحتقيــق دخــل مســتقر 
والتمتــع مبعايــر أفضــل للعمــل يف ممارســاهتم، مبــا يف ذلــك تدابــر الصحــة والســامة، واعتمــاد ممارســة مســؤولة يف صيــد األمســاك حلمايــة املــوارد 

.)2018 ،Fair Trade USA( الســمكية والتنــوع البيولوجــي

الوصول إىل األسواق

شركة Anova Food - مبادرة التجارة العادلة يف إندونيسيا

 )FTT – Thiaroye االستثمار يف تقنية منظمة األغذية والزراعة لتجفيف األمساك ابلتدخني )فرن
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مثل:

أمــا االســتثمار الرشــيد، فهــو ذلــك الــذي يعــزز إنصــاف األســواق 
خــاص  بوجــه  يراعــي  حيــث  عملهــا،  وســر  وكفاءهتــا  وشــفافيتها 
مصــاحل أصحــاب احليــازات الصغــرة )املبــدأ 1 مــن مبــادئ االســتثمار 
الــي يقــوم  الرشــيد(. وللــدول دور رئيســي يف متكــن االســتثمارات 
هبــا أصحــاب احليــازات الصغــرة ودعمهــا واســتكماهلا، ومتكينهــم مــن 
االســتثمار بشــكل مســؤول عــرب تشــجيع فــرص الوصــول إىل الســوق 
ومشــاركة أصحــاب احليــازات الصغــرة مــن خــال تبســيط اإلجــراءات 
اإلداريــة واحلــرص علــى منــع املمارســات غــر العادلــة )الفقرة 39 مــن 
ومتّكــن  وتقــّدم  تشــجع  أن  وينبغــي  الرشــيد(.  االســتثمار  مبــادئ 
االســتثمارات يف البــىن التحتيــة واهليــاكل التنظيميــة املناســبة ويف تنميــة 
القــدرات مــن أجــل دعــم مصايــد األمســاك صغــرة النطــاق يف القطــاع 
الفرعــي ملــا بعــد احلصــاد بطريقــة مســؤولة ومســتدامة )الفقــرة 3-7 
مــن اخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة(. زد علــى أن املقصــد 14-ب مــن 
أهــداف التنميــة املســتدامة يرمــي إىل "توفــر إمكانيــة وصــول صغــار 

الصياديــن احلَرفيــن إىل املــوارد البحريــة واألســواق".

مثل:



شــهدت مقاطعــة هــان هريــد يف الدامنــرك ألجيــال عديــدة شــكًا فريــًدا للغايــة مــن أشــكال الصيــد التقليــدي احلــَريف الــذي يســتعن بقــوارب تراثيــة 
الصنــع ومبعــدات وأســاليب للصيــد طفيفــة األثــر علــى البيئــة. بيــد أن بقــاء ممارســة الصيــد التقليديــة هــذه مهــدد يف الوقــت الراهــن بســبب قلــة 

االســتثمارات.
ويف عــام 2007 أُنشــئت مجعيــة ابســم Han Herred Havbåde إلنعــاش اســتخدام هــذه القــوارب والتشــجيع عليــه. وقــد أطلقــت حالًيــا محلــة 
تربعــات لبنــاء عشــرة مــن قــوارب الصيــد الصغــر هــذه مــع إضافــة التكنولوجيــا احلديثــة إليهــا. وفــور انتهــاء عمليــة البنــاء، ســيتم أتجــر القــوارب 
لصياديــن حَرفيــن، يصبحــون بعــد مــرور 15 عاًمــا مالكــن قانونيــن هلــا. ويف الوقــت نفســه، ســتغطي الدفعــات األوليــة لتأجــر القــوارب بنــاء املزيــد 
منهــا )Euronews، 2019(. وهــذا املشــروع مثــال علــى محايــة املعــارف التقليديــة مــع دعــم االبتــكار يف الوقــت نفســه مبــا يتفــق مــع اخلطــوط 

التوجيهيــة الطوعيــة ومبــادئ االســتثمار الرشــيد.

احرتام الرتاث الثقايف

إنقاذ قوارب الصيد الدامنركية الرتاثية

ويف مقابل كل كيلوغرام من املنتجات يباع مبوجب شــروط التجارة العادلة، تدفع Anova عاوًة إضافية جملتمع الصيادين. واعتبارًا من ديســمرب/
كانون األول 2018، كانت مبيعات املنتج كفيلة بتمكن الصيادين من كسب 000 418 دوالر أمريكي إضايف فضًا عن السعر املدفوع مقابل 
مصيدهــم. وقــد اســتخدم جمتمعهــم تلــك األمــوال يف أنشــطة اجتماعيــة وبيئيــة خمتلفــة كاملشــاريع التثقيفيــة، وحتســن مواقــع تفريــغ املصيــد، ومعداتــه، 
والتدريب على مناولة املنتجات ما بعد احلصاد لتحسن جودهتا، ومشاريع االستدامة البيئية، وغرها. وقد مّكن هذا النموذج توزيع الفوائد بشكل 
 أكثر إنصافًا على امتداد سلسلة التوريد، ودعم الوصول العادل إىل األسواق الي يتزايد فيها الطلب على األطعمة البحرية املوّردة بطريقة مسؤولة 

.)2019 ،Packerو ،Edwards ،Bing Zheng ،Zelasney(

يُعــّد احــرتام الثقافــات مــن القضــااي احملوريــة ابلنســبة إىل مصايــد األمســاك 
صغــرة النطــاق. ففــي أحيــان كثــرة، تكــون اخلصائــص املعّينــة لثقافــة 
الــدروس املســتفادة  النطــاق نتيجــًة للعديــد مــن  جمتمــع صيــد صغــر 
 McGoodwin( املتعــددة  املرتاكمــة  التكيفيــة  التجــارب  يف ســياق 
يف  حقيقيــن  خــرباء  منهــم  التجــارب  هــذه  وجتعــل   .)2001  ،J.R
مســائل إدارة مصايــد األمســاك وأنشــطة أخــرى ذات صلــة. ولــذا، فــإن 
االعــرتاف ابألشــكال القائمــة للتنظيــم، وأســاليب الصيــد، واملعــارف 
احمللية التقليدية، مبا فيها تلك الي ختص الشعوب األصلية واألقليات 
العرقيــة، واحرتامهــا هــو أمــر أساســي لدعــم دورهــا يف اإلعمــال التدرجيــي 

للحــق يف الغــذاء الــكايف.
وينبغــي أن يكــون احــرتام الــرتاث الثقــايف كذلــك جــزًءا ال يتجــزأ مــن 
االســتثمارات الرشــيدة. وينبغــي لتشــجيع التقنيــات املبتكــرة أن حيــرتم 
املعارف والثقافة والتقاليد واملمارســات الي تتســم هبا جمتمعات الصيد 
صغــر النطــاق. وميكــن للتعايــش بــن املعــارف التقليديــة والتطــورات يف 
جمال االبتكار أن يكون مفيًدا للغاية، شرط أال يهدد إدخال عناصر 
جديــدة اســتمرارية املمارســات الثقافيــة املوروثــة الــي هــي مــن عناصــر 

التماســك الــي تســمح ملصايــد األمســاك صغــرة النطــاق ابلبقــاء.

التقليديــة.  واملعــارف  الثقافــات  احــرتام  إىل  الصــكان كامهــا  ويدعــو 
ويتمثــل أحــد املبــادئ التوجيهيــة ضمــن القســم 3 للخطــوط التوجيهيــة 
الطوعيــة يف احــرتام الثقافــات حيــث ينــص علــى "االعــرتاف ابألشــكال 
احلاليــة للتنظيــم والتقاليــد واملعــارف احملليــة واملمارســات لــدى جمتمعــات 
الصيادين على نطاق صغر..." ويشر املبدأ 7 من مبادئ االستثمار 
الرشــيد بصــورة حمــددة إىل "احــرتام الــرتاث الثقــايف واملعــارف التقليديــة 
اخلطــوط  تدعــو  ذلــك،  إىل  وابإلضافــة  واالبتــكار".  التنــوع  ودعــم 
الــدول واألطــراف األخــرى املعنيــة تقــدمي الدعــم  التوجيهيــة الطوعيــة 
إىل جمتمعــات الصيــد صغــر النطــاق، وال ســيما إىل الشــعوب األصليــة 
والنســاء، والذيــن يعتمــدون علــى الصيــد يف معيشــتهم، مبــا يف ذلــك، 
وحســب االقتضــاء، املســاعدة الفنيــة واملاليــة لتنظيــم املعرفــة التقليديــة 
وحتســينها،  وتبادهلــا  عليهــا  واحلفــاظ  احليــة  املائيــة  ابملــوارد  املتعلقــة 
واالرتقــاء ابملعرفــة اخلاصــة ابلنظــم اإليكولوجيــة املائيــة )الفقــرة 7-11(.

مثل:



ابلنسبة إىل احلكومات
إجراء تقييمات تنظيمية وقانونية ومؤسسية ابالستناد إىل أحكام كّل من مبادئ االستثمار الرشيد واخلطوط التوجيهية الطوعية، ومعاجلة الثغرات  	•

الي يتم حتديدها من خال تطبيق التعديات واإلصاحات حبسب االقتضاء.
وضمان عدم أتثر االستثمارات سلًبا يف جمتمعات الصيد صغر النطاق، وخاصة يف حقوق احليازة واحلق يف كسب العيش. 	•

وتيسر وصول الصيادين احلَرفين إىل اخلدمات املالية. 	•

ابلنسبة إىل القطاع اخلاص/اجلهات املاحنة/مؤسسات االستثمار
تصميم وتنفيذ االستثمار الرشيد ومناذج األعمال الشاملة ابالقرتان مع الضمانت املناسبة، وإياء االهتمام للنساء ولتمكينهن بوجه خاص. 	•

وإجراء تقييمات فعالة لألثر، من منطلق العناية الواجبة، يف املرحلة السابقة لاستثمار تفاداًي النتهاك حقوق اإلنسان. 	•
وإجراء مشاورات جمدية مع جمتمعات الصيد صغر النطاق للمسامهة يف جناح االستثمار الرشيد. 	•

وضمان أن حتمي االستثمارات وحترتم الشعوب األصلية ومعارفها التقليدية وحقوقها. 	•

ابلنسبة إىل اجلهات الفاعلة يف مصايد األمساك صغرية النطاق وداعميها )املنظمات غري احلكومية وغريها(
إجراء تدريبات حول مبادئ االستثمار الرشيد واخلطوط التوجيهية الطوعية للجهات الفاعلة يف مصايد األمساك صغرة النطاق وجمتمعات  	•

الصيد صغر النطاق لتعزيز متكينها.
واملشاركة يف السياسات والربامج وعمليات الرصد. 	•

وتعزيز جمتمعات الصيد صغر النطاق ابعتبارها من اجلهات الفاعلة اقتصاداًي وتنمية قدراهتا لاستثمار بصورة رشيدة، ال سيما يف ما خص  	•
النساء والشباب.

وتوثيق أتثر االستثمارات يف الصيادين احلَرفين واستخاص املمارسات اجليدة - ومشاركة قصص النجاح! 	•
وتشجيع مناذج األعمال الشاملة يف جمتمعات الصيد صغر النطاق ورصد تنفيذها. 	•

وإنشاء شبكات، واملشاركة يف حوارات بشأن االستثمارات الرشيدة، واالخنراط بفعالية يف عملية االستثمار )منظمة األغذية والزراعة، 2017أ(. 	•

ابلنسبة إىل مجيع األطراف
الرتويج ألمهية مبادئ االستثمار الرشيد واخلطوط التوجيهية الطوعية، واإلباغ عنها، وتقاسم التجارب بشأهنا، وتوليد توافق لآلراء بشأهنا،  	•

ودعم اجلمهور هلا.
وحماولة استهاك املنتجات )السمكية( الناجتة من الصيد الرشيد. 	•

والتوعية ابلفعاليات ذات الصلة من قبيل: 	•
- قمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية لعام 2021

- والسنة الدولية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية احلَرفية لعام 2022
- وعقد األمم املتحدة للزراعة األسرية 2028-2019

- والدورات السنوية للجنة األمن الغذائي العاملي

اإلجراءات الواجب اختاذها



Some rights reserved. This work is available
under a CC BY-NC-SA 3.0 IGO licence ©

 F
AO

, 2
01

9
C

A
69

58
E

N
/1

/1
1.

19

 ملزيد من املعلومات
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