
تُعــّرف احليــازة علــى أهنــا كيفيــة وصــول النــاس واجملتمعــات احملليــة 
واجلهــات األخــرى إىل املــوارد الطبيعيــة، وهــي حتــدد مــن جيــوز لــه 
)متهيــد  ظــروف  أي  وحتــت  مــدة  وألي  املعينــة  املــوارد  اســتخدام 
حليــازة  املســؤولة  احلوكمــة  بشــأن  الطوعيــة  التوجيهيــة  »اخلطــوط 
الغذائــي  األمــن  ســياق  يف  والغــاابت  األمســاك  ومصايــد  األراضــي 
الوطــي«(. واحليــازة وثيقــة الصلــة ابلصياديــن احلَرفيــن والعاملــن يف 
قطــاع صيــد األمســاك، إذ تضمــن هلــم الوصــول إىل املــوارد الطبيعيــة 
ملعيشــتهم األساســية  الشــروط  مــن  وهــذا  عليهــا،  يعتمــدون  الــي 

وأمنهم الغذائي والتغذوي.

أمــا العجــز عــن االعتمــاد علــى احلقــوق اآلمنــة للوصــول إىل املــوارد 
مييــل  ذلــك،  علــى  وعــاوة  االنكشــاف.  إىل  فيــؤدي  الطبيعيــة، 
النــاس إىل االســتثمار يف مســتقبلهم، مــن قبيــل االســتخدام الرشــيد 
للمــوارد، عندمــا يكونــون علــى ثقــة أبهنــم ســيتمكنون مــن االســتمرار 
يف االعتمــاد علــى هــذه املــوارد لكســب معيشــتهم. وهنــاك صــكان 
هــذه معاجلــة  وبضــرورة  األمهيــة  هبــذه  يقــرّان  ومتكامــان  مهّمــان 

 القضااي، ومها:

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

األمن الغذائي والقضاء على الفقر 
وبني اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك 

والغاابت يف سياق األمن الغذائي الوطين

مًعا إلحداث فرق يف األمن الغذائي والتغذية
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اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة 
األراضي ومصايد األمساك والغاابت يف سياق األمن الغذائي 

الوطين
والثاثــن  الثامنــة  دورهتــا  العاملــي يف  الغذائــي  األمــن  جلنــة  أقّرهتــا   •

.2012 مايــو/أاير  يف  )االســتثنائية( 
املشــاورات  مــن  شــاملة  عمليــة  خــال  مــن  صيغــت  قــد  وهــي   •
املــدين  اجملتمــع  وممثلــو  احلكومــات،  فيهــا  شــاركت  واملفاوضــات 

البحــوث. ومؤسســات  اخلــاص  والقطــاع 
• وهي ترســي مبادئ ومعايري مقبولة دولًيا ملمارســة احلوكمة املســؤولة 

للحيازة.
• وهــي تعــّزز احلوكمــة املســؤولة حليــازة األراضــي ومصايــد األمســاك 
والغــاابت يف مــا يتعلــق جبميــع أشــكال احليــازة )العامــة واخلاصــة 

الرمسيــة(. واملشــركة واألصليــة والعرفيــة وغــري 

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

• أُقــّرت خــال الــدورة احلاديــة والثاثــن للجنــة مصايــد األمســاك التابعــة 
ملنظمــة األغذيــة والزراعــة يف يونيو/حزيــران 2014.

• وهــي نتيجــة عمليــة تشــاركية، مــن القاعــدة إىل القمــة، ســاهم فيهــا 
مباشــرة أكثــر مــن 000 4 مشــارك مــن أكثــر مــن 120 بلــًدا.

• وهــي أول صــك دويل مكــّرس أبكملــه لقطــاع مصايــد األمســاك صغــرية 
النطاق.

الرئيســي إلعمــال  العنصــر  للحيــازة  املســؤولة  احلوكمــة  تعتــر  وهــي   •
وجمتمعاهتــم. احلَرفيــن  الصياديــن  إىل  ابلنســبة  اإلنســان  حقــوق 

• وهــي توصــي أبن تتمتــع جمتمعــات الصياديــن احلَرفيــن حبقــوق آمنــة 
ومناطــق  الســمكية  املــوارد  حيــازة  يف  وثقافيــة  واجتماعيــة  ومنصفــة 

الصيــد واألراضــي املتامخــة هلــا.

 واخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة لضمــان اســتدامة 
ســياق  يف  النطــاق  صغــرية  األمســاك  مصايــد 
األمــن الغذائــي والقضــاء علــى الفقــر )»اخلطــوط 
التوجيهيــة الطوعيــة لضمــان اســتدامة املصايــد

صغرية النطاق«(.

 اخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن احلوكمــة املســؤولة 
حليــازة األراضــي ومصايــد األمســاك والغــاابت يف ســياق 
األمــن الغذائــي الوطــي )»اخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة

بشأن احلوكمة املسؤولة للحيازة«(؛

كالمها مبين على التزامات حقوق اإلنسان املعمول هبا يف إطار القانون الدويل
وكالمها وثيقتان غري ملزمتني

ونطاقهما عاملي
ويرّكزان على أضعف الفئات وأكثرها هتميًشا

وسيتم تنفيذمها وفًقا لنهج مستند إىل حقوق اإلنسان
ويعرتفان أبن حقوق احليازة حامسة األمهية إلعمال حقوق اإلنسان األخرى

ويسعيان إىل اإلعمال التدرجيي للحق يف احلصول على غذاء كاف
ويوّفران أدوات إلرشاد احلوارات وعمليات السياسات واإلجراءات على املستوايت كافة، من اجملتمعات احمللية إىل احملافل العاملية.



ابلنســبة إىل الكثــري مــن جمتمعــات الصيــد صغــري النطــاق، يعــّد صيــد 
األمســاك أكثــر مــن جمــرد مصــدر للــرزق وإمنــا أســلوب حيــاة. ويقــرن 
ضمــان حقــوق حيــازة املــوارد ابحلفــاظ علــى املعــارف احملليــة والتقليديــة 
مــع  التكيّــف  مــن  الصياديــن  جمتمعــات  بتمكــن  وأيًضــا  املهمــة، 
الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة املتغــرّية. فحقــوق احليــازة 
العرفيــة الــي درجــت اجملتمعــات احملليــة علــى ممارســتها تقليــداًي هــي يف 
ــا، ونتيجــة  بعــض األحيــان حقــوق غــري موثقــة وغــري معــرف هبــا رمسًي
لذلــك، هــي حقــوق هشــة ألن غــري قابلــة لإلنفــاذ بســهولة. وعــاوة 
البلــدان  بعــض  يف  الدســتورية  القانونيــة  النظــم  قامــت  ذلــك،  علــى 
إبضافــة قوانــن جديــدة فــوق النظــم العرفيــة تلــك متجاهلــة يف أحيــان 
كثــرية القوانــن العرفيــة للمجتمعــات احملليــة )منظمــة األغذيــة والزراعــة، 
اســتدامة  لضمــان  الطوعيــة  التوجيهيــة  اخلطــوط  وتدعــو   .)2017
مصايــد األمســاك صغــرية النطــاق الــدول وغريهــا مــن أصحــاب املصلحة 
إىل االعــراف جبميــع حقــوق احليــازة املشــروعة واحرامهــا ومحايتهــا، 
مــع مراعــاة احلقــوق العرفيــة يف املــوارد، عنــد االقتضــاء )الفقــرة 4-5(.

قطــاع صيــد  والعاملــن يف  احلَرفيــن  الصياديــن  عــن حاجــة  وفضــًا 
األمســاك وجمتمعاهتــم إىل الوصــول اآلمــن إىل املــوارد الســمكية، فهــم 
حيتاجــون أيًضــا إىل الوصــول اآلمــن إىل األراضــي اجملــاورة كــي يتمكنــوا 
مــن بلــوغ مناطــق الصيــد لتخزيــن زوارقهــم ومعّداهتــم. وال تقــّل أمهيــة 
عــن ذلــك، حاجــة جمتمعــات الصيــد صغــري النطــاق إىل مــكان تعيــش 
فيــه ومتــارس فيــه أنشــطة مــا بعــد احلصــاد، كتنظيــف األمســاك وفرزهــا 
وجتفيفهــا واالجتــار هبــا. وعــاوة علــى ذلــك، كثــريًا مــا تكــون ســبل 
عيــش الصياديــن احلَرفيــن متنوعــة، إذ إهنــم قــد يعتمــدون علــى أنشــطة 
اقتصادية أخرى غري عملهم يف مصايد األمساك، وهذا األمر يتطلب 
أيًضــا الوصــول إىل األراضــي واملــوارد األخــرى. ولذلــك، فــإن احليــازة 
يف ســياق مصايــد األمســاك صغــرية النطــاق تتطلــب اجلمــع بــن حقــوق 
احليــازة اآلمنــة الــي تشــمل األراضــي واملــوارد الســمكية ومســتجمعات 
امليــاه، مبــا يف ذلــك مــن خــال أســاليب عادلــة وشــفافة وقائمــة علــى 
عــن فضــًا  احليــازة،  يف  املشــروعة  حبقوقهــم  لاعــراف  املشــاركة، 

الوصول الفعال إىل آليات العدالة واملساءلة.
ويــويل كل مــن الصكــن أمهيــًة خاصــًة للــدور احليــوي حلقــوق احليــازة 
يف إعمــال حقــوق اإلنســان األخــرى، مثــل احلــق يف الغــذاء، واحلــق يف 

ضمان حقوق احليازة للصيادين احلَرفيني: سبيل إىل محاية حقوقهم وسبل عيشهم 

مســتوى معيشــي مائم، واحلق يف احلياة، واحلق يف العمل، واحلق يف
 املساواة أمام القانون، واحلق يف تقرير املصري، ضمن أمور أخرى.

ومــع ذلــك، فــإن حقــوق حيــازة الصياديــن احلَرفيــن والعاملــن يف قطــاع 
صيــد األمســاك وجمتمعاهتــم، مهــددة يف أماكــن كثــرية مــن العــامل عندمــا 
تتنافــس حقوقهــم مــع مطالبــات قطاعــات أخــرى تفوقهــم نفــوًذا، مثــل 
الصناعــات االســتخراجية،  أو  الســياحة،  أو  التحتيــة،  البــى  تطويــر 
أو تربيــة األحيــاء املائيــة الصناعيــة، وغريهــا. وقــد تواجــه جمتمعــات 
الصياديــن اإلخــاء القســري، األمــر الــذي يــؤدي إىل خســارة ســبل 
العيــش والســكن واملمارســات الثقافيــة والدينيــة، فضــًا عــن التعــّرض 
إىل الفقــر واجلــوع. ويتضمــن الصــكان أحكاًمــا تشــرط علــى الــدول 
عدم ممارســة عمليات اإلخاء التعســفي حبق جمتمعات الصيد صغري 
النطــاق، وعــدم إســقاط حقوقهــم املشــروعة ابحليــازة أو التعــدي علــى 
هــذه احلقــوق )الفقــرة 4-5 مــن اخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن 
التوجيهيــة اخلطــوط  مــن   9-5 والفقــرة  للحيــازة،  املســؤولة  احلوكمــة 

الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك صغرية النطاق(.
وعــاوة علــى ذلــك، فــإن التدهــور البيئــي وتغــرّي املنــاخ يــؤداين حالًيــا 
إىل احنســار توافــر األراضــي ومصايــد األمســاك والغــاابت املنتجــة، مــا 
يزيــد مــن اهلشاشــة ونشــوب النزاعــات حــول الوصــول إىل هــذه املــوارد. 
علــى  قــادرة  غــري  النطــاق  الصيــد صغــري  جمتمعــات  تكــون  وعندمــا 
الوصــول بشــكل مأمــون إىل املــوارد الــي حتتــاج إليهــا لكســب عيشــها،

تصبح منكشفة ومهمشة، وقد متسي يف وضع غري شرعي.
وجتمــع بــن الصكــن أهــداف عامــة مشــركة تتمثــل يف حتقيــق األمــن 
الغذائــي للجميــع، والقضــاء علــى الفقــر، وســبل العيــش املســتدامة، 
كاف  غــذاء  يف  للحــق  التدرجيــي  اإلعمــال  ودعــم  البيئــة،  ومحايــة 
يف ســياق األمــن الغذائــي الوطــي. وقــد ُخصــص الفصــل 5-أ مــن 
اخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة لضمــان اســتدامة مصايــد األمســاك صغــرية 
النطــاق أبكملــه ملســألة إدارة احلوكمــة املســؤولة للحيــازة، ابالســتناد 
احلوكمــة  بشــأن  الطوعيــة  التوجيهيــة  اخلطــوط  أحــكام  إىل  مباشــرة 
التوجيهيــة  املبــادئ  الصكــن  مــن  ويدعــم كل  للحيــازة.  املســؤولة 
الطوعيــة لدعــم اإلعمــال التدرجيــي للحــق يف الغــذاء الــكايف يف ســياق

 األمن الغذائي الوطي، ويكماهنا.



تعزيز تنفيذ الصكني بطريقة متكاملة 

توّفر اجملاالت التالية فرًصا رئيسية لتنفيذ الصكني بوجه متآزر

إن منتــزه كارميوجنــاوا الوطــي الــذي أنشــئ يف عــام 1999 عبــارة عــن منتــزه وطــي حبــري وبــري يغطــي مســاحة أرضيــة تبلــغ 111 624 هكتــارًا 
ومســاحة حبريــة تبلــغ 100 117 هكتــارًا. ويف عــام 2001، أُعلــن أن املنتــزه قــد أصبــح منطقــًة حبريــة حمميــة. وقــد أُنشــئت ســبع مناطــق إلدارة 
املنطقــة البحريــة احملميــة ملنتــزه كارميوجنــاوا الوطــي بفعاليــة، مبــا يف ذلــك املنطقــة األساســية الــي حيظّــر فيهــا صيــد األمســاك، ومنطقــة الصيــد التقليديــة 
الــي تشــكل اجلــزء األكــر والــي ال ُيســمح إال للســكان احملليــن مبمارســة الصيــد فيهــا. أمــا املواقــع األخــرى ضمــن املنطقــة البحريــة احملميــة، فهــي

املنطقة السياحية ومنطقة إعادة أتهيل املوارد ومنطقة تربية األحياء املائية.
وعلــى الرغــم مــن أن عمليــة تقســيم املناطــق قــد متــت مــن خــال عــدد كبــري مــن املشــاورات العلنيــة مــع ممثلــن عــن الصياديــن احملليــن، فــإن بعــض 
الصياديــن احملليــن يشــعرون أبنــه مل تتــم استشــارهتم أو متثليهــم علــى النحــو الــكايف. ويف مــا يتعلــق ابملنطقــة األساســية حتديــًدا، فهــم ال يوافقــون علــى 
حجمهــا وموقعهــا. وهــم يزعمــون أن هــذه املنطقــة تنتهــك حقــوق حيازهتــم للمــوارد الــي يعتمــدون عليهــا لكســب عيشــهم، مــع مــا يرتــب علــى 
ذلــك مــن عواقــب مباشــرة علــى حقهــم يف الغــذاء وســبل معيشــتهم، حيــث أهنــا تضــم كميــات كبــرية مــن األمســاك واألنــواع األخــرى. أمــا املنطقــة 
اخلافيــة األخــرى، فهــي منطقــة صيــد األمســاك التقليديــة. فعلــى الرغــم مــن أن الصياديــن الذيــن يعيشــون يف املنتــزه يتمتعــون إبمكانيــة الدخــول إليهــا 
بصــورة حصريــة، حيــث ُيســمح هلــم مبمارســة الصيــد فقــط بواســطة نــوع معــّن مــن املعــدات توخيًــا حلمايــة البيئــة، هــم يزعمــون أن حقوقهــم يف حيــازة 
املوارد ال حُترم عندما يقوم صيادون يعيشــون خارج حدود املتنزه ابلصيد يف هذه املنطقة ابســتخدام قوارب أكر وبواســطة معدات صيد حمظورة 
ومدّمــرة، مــا جيعــل ســكان املنتــزه بــدون مــوارد كافيــة، ويتســبب بفقــدان أنــواع خمتلفــة مــن الكائنــات. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن الصياديــن مــن خــارج

املنتزه يصطادون األمساك على مسافة قريبة جًدا من املناطق احملمية األخرى، متسببن ابستنزاف املوارد.
ولــذا فــإن املنطقــة ابلبحريــة احملميــة للمنتــزه مل تنجــح يف حتقيــق مصايــد مســتدامة لألمســاك. ويبلّــغ الصيــادون عــن اخنفــاض يف املصيــد بســبب اإلفــراط 
يف الصيــد. فلــم يعــد إبمــكان الصياديــن الذيــن يعيشــون يف املنتــزه مواصلــة أتمــن معيشــتهم عــن طريــق صيــد األمســاك يف املنطقــة، مــا يرغمهــم علــى

الصيد خارجها أو اختيار الصيد ليًا يف املنطقة األساسية.

ضمان حقوق الصيادين احلَرفيني حبيازة املوارد السمكية

أتثري »املناطق البحرية احملمية« يف حقوق احليازة لدى منتزه كارميوجناوا الوطين يف إندونيسيامثل:

حبســب مــا أشــارت إليــه املقدمــة، فــإن حقــوق احليــازة اآلمنــة للمــوارد 
احلَرفيــن الصياديــن  إىل  ابلنســبة  أساســية  حقــوق  هــي  الســمكية 

والعاملن يف قطاع صيد األمساك وجمتمعاهتم.
وعلــى الــدول أن تتنــاول كيفيــة حصــول الصياديــن احلَرفيــن علــى فرصــة 
الوصــول إىل املــوارد الطبيعيــة أو خســارهتم هلــا أو اســتبعادهم عنهــا، 
مبــا أن معيشــتهم تعتمــد علــى تلــك املــوارد. ويف هــذا الســياق، تتســم 
حوكمــة احليــازة أبمهيــة خاصــة. وابإلضافــة إىل ذلــك، علــى الصعيــد 
الوطــي، تتصــل حوكمــة احليــازة بطريقــة وضــع خمتلــف تدابــري اإلدارة 
والصــون وتنفيذهــا، مثــل املناطــق البحريــة احملميــة، يف قطــاع مصايــد 
األمســاك ويف القطاعــات املتصلــة بــه والــي قــد يكــون هلــا أثــر مباشــر أو 
غــري مباشــر يف مصايــد األمســاك صغــرية النطــاق. ويتطلــب األمــر إقامــة 
تــوازن بــن ضمــان القــدرة علــى الوصــول إىل املــوارد وبــن اســتدامة 
هــذه املــوارد. ولتحقيــق هــذه الغايــة، مــن املهــم أن تقيّــم الــدول أثــر 
املــوارد يف حقــوق احليــازة، ومــا يتصــل هبــا مــن  اســراتيجيات إدارة 
حقــوق لإلنســان ختــّص الصياديــن احلَرفيــن، وإشــراك هــؤالء الصياديــن 
احلَرفيــن وجمتمعاهتــم يف تصــّور اســراتيجيات اإلدارة هــذه وتنفيذهــا 
)فريق اخلراء الرفيع املستوى املعي ابألمن الغذائي والتغذية، 2014(.

وتدعــو اخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة لضمــان اســتدامة مصايــد األمســاك 
املنصــف  الوصــول  لتيســري  تدابــري  اختــاذ  إىل  الــدول  النطــاق  صغــرية 
إىل املــوارد الســمكية مــن جانــب جمتمعــات الصيــد صغــري النطــاق، 

احلوكمــة  بشــأن  الطوعيــة  التوجيهيــة  اخلطــوط  أحــكام  مراعــاة  مــع 
املســؤولة للحيــازة. وتنــص اخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن احلوكمــة 
املســؤولة للحيــازة مــن جانبهــا علــى أن تكــون سياســات توزيــع حقــوق 
والبيئيــة.  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  األهــداف  مــع  متســقة  احليــازة 
أّمــا اجملتمعــات احملليــة الــي اســتخدمت األراضــي ومصايــد األمســاك 
والغاابت بشكل تقليدي، فيجب أن حتظى ابالعتبار الواجب لدى 
إعــادة ختصيــص حقــوق احليــازة، وجيــب إشــراكها يف عمليــات التشــاور

واملشاركة واختاذ القرارات )الفقرة 8-7(.
لضمــان  الطوعيــة  التوجيهيــة  اخلطــوط  تنــص  ذلــك،  علــى  وعــاوة 
اســتدامة مصايــد األمســاك صغــرية النطــاق علــى أن »جمتمعــات الصيــد 
صغــري النطــاق حتتــاج إىل ضمــان حقــوق حيــازة املــوارد الــي تشــكل 
وتنميتهــم  عيشــهم  وســبل  والثقافيــة  االجتماعيــة  رفاهيتهــم  أســاس 
املســتدامة » )الفقــرة 5-1( وتدعــو الــدول حســب االقتضــاء إىل: 
صغــرية  األمســاك  ملصايــد  التفضيلــي  الوصــول  إمكانيــة  متنــح  »أن 
النطــاق إىل األمســاك يف امليــاه اخلاضعــة للواليــة الوطنيــة، بغيــة حتقيــق 
نتائــج منصفــة للمجموعــات املختلفــة مــن النــاس، وال ســيما الفئــات 
الضعيفــة«، وعنــد االقتضــاء، ينبغــي النظــر يف اختــاذ تدابــري حمــددة مثــل 
إنشــاء وإنفــاذ مناطــق حصريــة ملصايــد األمســاك صغــرية النطــاق )الفقــرة
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يدعــو كا الصكــن إىل محايــة حقــوق احليــازة للشــعوب األصليــة مبــا 
يتفــق مــع إعــان األمــم املتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب األصليــة 
)املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان، 2013(. وينــص 
هــذا القانــون علــى أن »للشــعوب األصليــة احلــق يف األراضــي واألقاليــم 
واملــوارد الــي درجــت تقليــداًي علــى امتاكهــا أو شــغلها أو اســتخدامها

أو اقتنائها« )املادة 26(.
وابلنســبة إىل جمتمعات الســكان األصلين، متّثل املوارد الطبيعية أكثر 
مــن جمــرد مصــدر للدخــل إذ هلــا قيمــة اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية، 
وهــي جــزء مــن اهلويــة الثقافيــة لتلــك اجملتمعــات. ويتمثــل أحــد املبــادئ 
اســتدامة مصايــد لضمــان  الطوعيــة  التوجيهيــة  للخطــوط  التوجيهيــة 

األمســاك صغــرية النطــاق، يف احــرام الثقافــات الــذي ينطــوي بــدوره 

يقــع حــوايل 70 يف املائــة مــن ســاحل أمريــكا الوســطى ضمــن مناطــق تســكنها شــعوب أصليــة. ومتثّــل هــذه اجملتمعــات احملليــة عامــًا أساســًيا لضمــان 
اســتدامة مصايــد األمســاك صغــرية النطــاق، ولكــن جيــب دعمهــا مــن خــال سياســات مصمَّمــة وفًقــا الحتياجاهتــا وثقافتهــا. وبنــاًء عليــه، نّفــذت 
منظمــة األغذيــة والزراعــة مــع صنــدوق تنميــة الشــعوب األصليــة يف أمريــكا الاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريــي، وجملــس الشــعوب األصليــة يف أمريــكا 
الوســطى، دورة تدريبيــة موجهــة إىل قــادة أنشــطة الصيــد لــدى الشــعوب األصليــة وممثلــن عــن هيئــات إدارة املصايــد وتربيــة األحيــاء املائيــة يف أمريــكا 
الوســطى عــام 2017. ومتثلــت أهــداف تلــك الــدورة التدريبيــة يف تعزيــز حوكمــة املــوارد الطبيعيــة واملمارســات املســتدامة للصيــد صغــري النطــاق يف 
أراضــي الشــعوب األصليــة؛ وحتســن مهــارات االتصــال؛ وحتســن معــارف الشــعوب األصليــة ومؤسســات الدولــة مــن أجــل وضــع سياســات عامــة 
للمصايــد صغــرية النطــاق يف مناطــق الشــعوب األصليــة واألقاليــم ذات الصلــة؛ ووضــع مقرحــات للعمــل املشــرك بــن مؤسســات الدولــة والشــعوب 
األصليــة مــن أجــل التنفيــذ املشــرك للصكــن. وقــد فتحــت حلقــة العمــل قنــوات االتصــال بــن األجهــزة الرائســية الوطنيــة وجمموعــات الســكان

األصلين، وأدت إىل إنشاء حتالف املصايد احلَرفية للشعوب األصلية يف أمريكا الوسطى )منظمة األغذية والزراعة، 2019أ(.
ويســعى هذا التحالف إىل اختاذ إجراءات على الصعيدين الوطي واحمللي يف خمتلف بلدان أمريكا الوســطى، مبا يف ذلك تكييف أحكام الصكن 
مــع واقــع حيــاة الشــعوب األصليــة؛ وتيســري احلــوار بــن منظمــات الشــعوب األصليــة واحلكومــات لضمــان الوصــول إىل املــوارد؛ والبحــث يف املعايــري 
واملمارســات التقليديــة لبعــض مــن الشــعوب األصليــة وتوثيقهــا كوســيلة لتحديــد مــدى توافــر املــوارد؛ وتعزيــز تبــادل املعلومــات واخلــرات يف مــا بــن

خمتلف اجملموعات األصلية.

الشعوب األصلية ونظم احليازة العرفية

التدريب على تنمية قدرات الشعوب األصلية يف أمريكا الوسطى يف إطار اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن 
احلوكمة املسؤولة للحيازة، واخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك صغرية النطاق

وعلــى الرغــم مــن أن هــذه املناطــق البحريــة احملميــة قــد تكــون فعالــة أحيــاًن يف صــون املــوارد، فــإن جناحهــا يعتمــد علــى مشــاركة أصحــاب املصلحــة 
املتعدديــن خــال مراحــل التخطيــط، والتنفيــذ، والرصــد، واإلنفــاذ. ولــذا فــإن أحــكام كا الصكــن تشــكل أدوات مفيــدة ينبغــي اســتخدامها

.)2017 ،.Hurhidayah, A( لاعراف حبقوق احليازة وللمساءلة، والشفافية، والشمولية، ولتمكن الصيادين احمللين يف الوقت نفسه
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التقليديــة  واملعــارف  للتنظيــم،  القائمــة  ابألشــكال  االعــراف  علــى 
يشــمل مبــا  النطــاق،  صغــري  الصيــد  جمتمعــات  وممارســات  واحملليــة، 

السكان األصلين واألقليات العرقية، واحرامها.
احملليــة  اجملتمعــات  مــن  وغريهــا  األصليــة  للشــعوب  تكــون  وعندمــا 
ممــن لديهــا نظــم عرفيــة للحيــازة، حقــوق مشــروعة يف حيــازة أراضــي 
أجدادهــم الــي يعيشــون عليهــا، ينبغــي للــدول أن تعــرف هبــذه احلقــوق 
وحتميهــا، وأال تطردهــم تعســًفا مــن أرض أجدادهــم )الفقــراتن 4-9 
املســؤولة  احلوكمــة  بشــأن  الطوعيــة  التوجيهيــة  اخلطــوط  مــن  و5-9 
لضمــان الطوعيــة  التوجيهيــة  اخلطــوط  مــن   4-5 والفقــرة  للحيــازة، 

استدامة مصايد األمساك صغرية النطاق(.

مثل:



يعــاجل الصــكان بصــورة حمــددة القضــااي اجلنســانية، وينــص كل منهمــا 
علــى املســاواة بــن اجلنســن كأحــد مبــادئ التنفيــذ. وتذهــب اخلطــوط 
التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن احلوكمــة املســؤولة للحيــازة إىل القــول إنــه 
»يتعــّن علــى الــدول ضمــان أن تتمتــع النســاء والفتيــات حبقــوق حيــازة 
متســاوية وأن حيصلــن علــى األراضــي ومصايــد األمســاك والغــاابت«

)الفقرة 3-ابء(.
وتــؤدي النســاء دورًا مهًمــا جــًدا يف مصايــد األمســاك صغــرية النطــاق. 
فهــّن يشــّكلن حــوايل نصــف عــدد العاملــن يف ساســل القيمــة لقطــاع 
املصايــد الطبيعيــة صغــرية النطــاق )البنــك الــدويل، 2012(. بيــد أن 
مســامهاهتن ال حتظــى ابالعــراف يف كثــري مــن األحيــان. ويتمثــل أحــد 
القطــاع، يف  هــذا  يف  النســاء  مبســامهة  لاعــراف  اجلوهريــة  اجلوانــب 
ضمــان حصوهلــن علــى احلــق ابلوصــول العــادل إىل األراضــي ومصايــد

األمساك، وغري ذلك من املوارد الطبيعية.

يف  الرخــوايت  مجــع  جمــال  يف  العامــات  النســاء  اســتعانت 
منطقــة تشــومس يف كوســتاريكا ابلصكــن للمطالبــة حبقوقهــن 
 يف املــوارد، مبــا يف ذلــك حقــوق احليــازة. ومــن خــال مجعيتهــن

اقراًحــا  النســاء  قّدمــت   ،»Coope Molus Chomes«
إىل حكومــة كوســتاريكا طالــن فيــه بقــدر أعظــم مــن االعــراف 
حبقوقهــن، مبــا يف ذلــك حقــوق احلصــول علــى املــوارد، واتبــاع 
هنــج قائــم علــى املشــاركة يف اإلدارة املســتدامة للمــوارد، وطلــن
.)2017 ،Agronoticias( االعراف بعملهن كمهنة رمسية

وحظــي املشــروع بدعــم مــن حكومــة كوســتاريكا، الــي قامــت 
هلــذه اجلمعيــة يف  قانونيــة بتخصيــص حقــوق مجاعيــة  بصــورة 
إليهــا  تســتند  الــي  الرخــوايت  مــن  احملليــة  املــوارد  اســتخدام 
رمسيًــا  تفويًضــا  النســاء  نلــت  وإذ  واقتصادهــن.  معيشــتهن 
مبمارســة نشــاطهن، أصبحــت مهنتهــن حتظــى ابعــراف رمســي 
مــا مّكنهــن مــن املشــاركة يف إجــراءات صنــع القــرارات للحصــول

على حقوقهن يف الضمان االجتماعي وعلى االئتمان.

حقوق املرأة وحقوق احليازة املشروعة

النساء العامالت يف مجع الرخوايت يف كوستاريكا
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ويف بعض أحناء العامل، ال تستطيع النساء امتاك أراض بصورة قانونية. 
وعلى الرغم من أن الكثري من نساء الريف يتمّتعن ابحلق يف احلصول 
علــى األرض واســتخدامها، إال أهنــن عموًمــا أقــّل حتكًمــا ابألراضــي 
مقارنة ابلرجال. فقد يتعذر عليهن أن يرثن األراضي حبيث يرثها الذكر 
األكثــر أحقيــة مــن بعدهــن بــن أقــرب األقــرابء األحيــاء. وإذا مل يكــن 
هناك من وريث ذكر، تظل األرض حتت سلطة األسرة أو زعيم القرية 
)منظمة األغذية والزراعة، 2019ب(. وإن عدم القدرة على التحكم

ابألراضي يضع الكثري من النساء يف وضع هش.
ويتنــاول القســم 8 مــن اخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة لضمــان اســتدامة 
مصايــد األمســاك صغــرية النطــاق مســألة املســاواة بــن اجلنســن، ويدعــو 
اجلنســن  بــن  املســاواة  حتقيــق  أبن  االعــراف  إىل  األطــراف كلهــا 
كمــا   .)1-8 )الفقــرة  األطــراف كافــة  جهــود  تضافــر  إىل  حيتــاج 
يدعــو الــدول إىل أن تكفــل حصــول صغــار الصياديــن والعاملــن يف 
علــى حقــوق مضمونــة وعادلــة ومناســبة  األمســاك وجمتمعاهتــم  صيــد 
اجتماعيًــا وثقافيًــا حبيــازة املــوارد، مــع إيــاء عنايــة خاصــة للمــرأة )الفقــرة 
املســؤولة  احلوكمــة  بشــأن  الطوعيــة  التوجيهيــة  اخلطــوط  وإن   .)3-5
حبقــوق  القانــوين  االعــراف  إىل  الــدول  جانبهــا  مــن  تدعــو  للحيــازة 
احليــازة املشــروعة بطريقــة غــري متييزيــة وتراعــي الفــوارق بــن اجلنســن 
النســاء  تواجههــا  الــي  احملــددة  العقبــات  والنظــر يف   ،)4-4 )الفقــرة 
والفتيــات يف مــا يتعلــق ابحليــازة وحقــوق احليــازة املرتبطــة هبــا )الفقــرة 
لــدى  النســاء  اســتبعاد  عــدم  علــى  احلــرص  ينبغــي  ولــذا،   .)4-5
ينبغــي لــدى نقلهــا، كمــا  وضــع حقــوق احليــازة يف إطــار رمســي أو 

إشراكهّن يف عمليات التشاور بشأن ختصيص احليازات.

مثل:



ابلنسبة إىل احلكومات
•  إجراء تقييمات للوائح والقوانن واملؤسسات، ابالستناد إىل أحكام الصكن، يف ما خص حوكمة حيازة مصايد األمساك وإدارهتا.

•  وضمان، مبا يف ذلك من خال إصاح القوانن والسياسات واملؤسسات، أبال تنتهك مشاريع التطوير حقوق حيازة جمتمعات الصيد صغري 
النطاق ومعيشتها، مبا يشمل اجملتمعات األصلية.

•  وإجراء إصاحات دستورية أو قانونية لتعزيز حقوق احليازة للنساء.
•  وضمان اعراف القوانن والسياسات واملؤسسات حبقوق احليازة العرفية املشروعة ابملوارد السمكية وابألراضي.

•  وضمان االعراف ابحلقوق املشروعة يف احليازة العرفية ويف الوصول التفضيلي إىل املوارد السمكية من جانب الشعوب األصلية واحرامها 
ومحايتها، مبوجب إعان األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، ومعايري املوافقة احلرة املسبقة املستنرية.

ابلنسبة إىل منظمات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية وغريها
•  إجراء دراسات مستقلة لفهم أتثري املشاريع الكبرية يف حقوق احليازة وسبل معيشة الصيادين احلَرفين وجمتمعات الصيد صغري النطاق.

•  وتنظيم املساعدة القانونية، ومتكن اجملتمعات احمللية واستكشاف السبل القانونية ملنع عمليات اإلخاء عندما متّثل هتديًدا.
•  وعقد دورات تدريبية بشأن الصكن مع اجلهات الفاعلة يف مصايد األمساك صغرية النطاق وجمتمعات الصيد صغري النطاق لتعزيز متكينها.

ابلنسبة إىل اجلهات الفاعلة يف مصايد األمساك صغرية النطاق
•  أن متّكن نفسها وأن تنتظم لضمان متثيل ومشاركة فعالن يف املشاورات السابقة لتنفيذ املشاريع الي قد تؤثر يف حقوق احليازة اخلاصة هبا.
•  وعندما تكون اإلصاحات الدستورية أو القانونية قد عززت حقوق احليازة للنساء، أن تضمن إدراج هذه التغيريات يف نظم احليازة العرفية.

ابلنسبة إىل مجيع األطراف
•  الرويج ألمهية الصكن واإلباغ عنهما وتوليد توافق لآلراء بشأهنما ودعم اجلمهور هلما.

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

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

- والدورات السنوية للجنة األمن الغذائي العاملي

اإلجراءات الواجب اختاذها
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 ملزيد من املعلومات
 http://www.fao.org/documents/card/ar/c/I4356AR: اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك صغرية النطاق

  http://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/ar:اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت 

 مصايد األمساك وتربية األحياء املائية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية. تقرير مقدم من فريق اخلراء الرفيع املستوى املعي ابألمن الغذائي والتغذية:
http://www.fao.org/3/a-i3844e.pdf

Land Tenure Journal 13-1: www.fao.org/3/I3365T/i3365t.pdf 

Responsible governance of tenure in fisheries: a right to food perspective: www.fao.org/3/a-bt408e.pdf

 Responsible governance of tenure in the SSF Guidelines
www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/guidelines/tenure-governance

جلنة األمن الغذائي العاملي: 

لالتصال بنا 
ssf-guidelines@fao.org : عنوان الريد اإللكروين 

@FAOfish, #SSFGuidelines, #SmallScaleFisheries  : على توير
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