
النطــاق دور أساســي ومفيــد يف اإلعمــال  وملصايــد األمســاك صغــرة 
التدرجيــي حلــق اإلنســان يف غــذاء كاف )احلــق يف الغــذاء( ابلنســبة إىل 

املاليــن مــن البشــر.
وهنــاك صــكان دوليــان ميكنهمــا دعــم مســامهة مصايــد األمســاك صغــرة 

النطــاق يف األمــن الغذائــي والتغذيــة، ومهــا:

توفّــر مصايــد األمســاك صغــرة النطــاق األطعمــة املغّذيــة الســتهالكها 
الــذايت ولألســواق احملليــة والوطنيــة والدوليــة. كمــا أهنــا تولّــد الدخــل 
لدعــم االقتصــادات احملليــة والوطنيــة. وهــي تســاهم يف أكثــر مــن نصــف 
كميــات الصيــد يف البلــدان الناميــة حــول العــامل، حيــث خيصَّــص 90 
البشــري املباشــر  املائــة مــن مصيدهــا املفــرّغ لالســتهالك  إىل 95 يف 

)البنــك الــدويل، 2012(.

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

الغذائي القطريوبني اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن 

مًعا إلحداث فرق يف األمن الغذائي والتغذية
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اخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة لضمــان اســتدامة مصايــد األمســاك 
صغــرية النطــاق يف ســياق األمــن الغذائــي والقضــاء علــى الفقــر

األمســاك  مصايــد  للجنــة  والثالثــن  احلاديــة  الــدورة  خــالل  أقــرت   •
.2014 يونيو/حزيــران  يف  والزراعــة  األغذيــة  ملنظمــة 

• 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 ملصايــد األمســاك صغــرة 
النطــاق.

• وهــي هتــدف إىل دعــم إبــراز دور مصايــد األمســاك صغــرة النطــاق يف 
األمــن الغذائــي والتغذيــة واالعــراف بــه وتعزيــزه.

• وهــي تســاهم يف القضــاء علــى اجلــوع والفقــر، ويف إعمــال احلــق يف 
الغــذاء وحقــوق اإلنســان األخــرى، يف هنايــة املطــاف.

• وتواصــل توســيع نطــاق اخلــط التوجيهــي 8 مــن اخلطــوط التوجيهيــة 
مــع  واألصــول«  املــوارد  إىل  »الوصــول  بشــأن  الغــذاء  يف  للحــق 
اســتنادها إىل اخلطــوط التوجيهيــة رقــم 2 و3 و10 و11 و13 للحــق 

يف الغــذاء.

اخلطوط التوجيهية للحق يف الغذاء
• اعُتمــدت بتوافــق اآلراء خــالل الــدورة الســابعة والعشــرين بعــد املائــة 
جمللــس منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة، يف نوفمرب/تشــرين 

الثــاين 2004.
• وهــي حصيلــة ســنتن مــن املفاوضــات مبشــاركة كبــرة مــن أصحــاب 

املصلحــة املتعدديــن.
• وأقّرهتا جلنة األمن الغذائي العاملي يف عام 2009.

• وهــي حماولــة أوىل مــن جانــب احلكومــات لتفســر حــٍق اقتصــادي 
اختاذهــا  الواجــب  ابإلجــراءات  وللتوصيــة  وثقــايف،  واجتماعــي 

احلــق. هلــذا  التدرجيــي  لإلعمــال 
ــر توجيهــات للــدول يف تنفيذهــا للحــق يف الغــذاء ضمــن  • وهــي توّف
أكثــر مــن 19 جمــااًل مــن جمــاالت السياســة العامــة املختلفــة، مبــا يف 

ذلــك الوصــول إىل املــوارد الطبيعيــة وإدارهتــا إدارة مســتدامة.
• وهــي متّهــد الطريــق أمــام اخلطــوط التوجيهيــة األخــرى الــي تســتهدف 

قطاعــات وقضــااي ومواضيــع حمددة.

واخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال 
املطرد للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن 
الغذائي القطري )"اخلطوط التوجيهية بشأن 
احلق يف الغذاء"(.

اســتدامة  لضمــان  الطوعيــة  التوجيهيــة  اخلطــوط 
ســياق  يف  النطــاق  صغــرة  األمســاك  مصايــد 
األمــن الغذائــي والقضــاء علــى الفقــر )"اخلطــوط 
املصايــد  اســتدامة  لضمــان  الطوعيــة  التوجيهيــة 

النطــاق"(. صغــرة 

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

ونطاقهما عاملي
ويرّكزان على أضعف الفئات وأكثرها هتميًشا

ويعتربان إعمال احلق يف الغذاء هدفًا رئيسًيا هلما
وسيتم تنفيذمها وفًقا لنهج مستند إىل حقوق اإلنسان

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



يتحقــق األمــن الغذائــي عندمــا يتمتــع البشــر كافــة يف مجيــع األوقــات 
بفــرص احلصــول، املــادي واالقتصــادي، علــى أغذيــة كافيــة ومأمونــة 
الغذائيــة كــي  أذواقهــم  وتناســب  التغذويــة  احتياجاهتــم  تلــّي  ومغذيــة 
يعيشــوا حيــاة موفــورة النشــاط والصحــة. وتتمثــل الركائــز األربــع لألمــن 
احلصــول  وفــرص  إمداداهتــا،  واســتقرار  األغذيــة،  توافــر  الغذائــي يف: 

واســتخدامها. عليهــا، 
ويُعــّد إعمــال احلــق يف الغــذاء الــكايف هدفًــا رئيســًيا للخطــوط التوجيهيــة 
اســتدامة  لضمــان  الطوعيــة  التوجيهيــة  وللخطــوط  الغــذاء  يف  للحــق 
مصايــد األمســاك صغــرة النطــاق. وتؤكــد اخلطــوط التوجيهيــة للحــق 
يف الغــذاء يف الكثــر مــن أقســامها علــى الــدور الــذي يؤديــه صغــار 
املنتجــن، فيمــا تدعــو اخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة لضمــان اســتدامة 
مصايــد األمســاك صغــرة النطــاق، كهــدف أّول هلــا إىل "تعزيــز مســامهة 
مصايــد األمســاك يف حتقيــق األمــن الغذائــي والتغذيــة وإىل دعــم إعمــال 

احلــق يف غــذاء كاف" )الفقــرة 1-1-أ(.
وتســاهم مصايــد األمســاك صغــرة النطــاق بشــكل مباشــر يف إاتحــة 
األغذية العالية التغذية ويف الوصول إليها من قبل الناس يف جمتمعات 
فــإن األســواق  صيــادي األمســاك، واجملتمــع األوســع أيًضــا. ولذلــك، 
والتجــارة ومــا يتصــل هبــا مــن قضــااي تتعلــق ابلوصــول، هلــا أمهيــة أساســية 
جلهــة الســماح لقطــاع مصايــد األمســاك صغــرة النطــاق ابملســامهة يف 
إعمــال احلــق يف الغــذاء. ويعــرف اخلــط التوجيهــي 4 مــن اخلطــوط 
التوجيهيــة للحــق يف الغــذاء "نظــم الســوق" والقســم 7 مــن اخلطــوط 
التوجيهيــة الطوعيــة لضمــان اســتدامة مصايــد األمســاك صغــرة النطــاق 
"سالســل القيمــة ومرحلــة مــا بعــد احلصــاد والتجــارة"، هبــذا اجلانــب 
إىل  الصياديــن  صغــار  وصــول  أن  إىل  أيًضــا  اإلشــارة  وجتــدر  املهــم. 
التنميــة  أهــداف  مــن  14-ب  املقصــد  يف  أيًضــا  مكــّرس  األســواق 
إىل  احلَرفيــن  الصياديــن  صغــار  وصــول  إمكانيــة  "توفــر  املســتدامة: 

املــوارد البحريــة واألســواق".

مصايد األمساك صغرية النطاق واحلق يف الغذاء: سبيل إىل حتقيق األمن الغذائي والتغذية
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وتولّــد مصايــد األمســاك صغــرة النطــاق الدخــل كذلــك للعاملــن يف 
القطــاع، مبــا يشــمل أنشــطة مــا قبــل احلصــاد ومــا بعــد احلصــاد الــي 
يعمــل فيهــا الكثــر مــن النســاء )يف جتهيــز األمســاك وبيعهــا وصناعــة 
الشــباك وبنــاء القــوارب(، مــا يتيــح هلــّن شــراء ســلع غذائيــة أخــرى ودعــم 

االقتصــادات احملليــة )اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، 2016(.
ويف مــا خــص االســتخدام، توفّــر منتجــات مصايــد األمســاك صغــرة 
النطــاق مصــدرًا قّيًمــا مــن املغــّذايت الدقيقــة والربوتينــات، وهــذا عامــل 
األخــرى  البدائــل  تكــون  عندمــا  الغذائيــة، خاصــة  ألمناطنــا  ضــروري 
لألغذيــة العاليــة اجلــودة اندرًة أو غــر ميســورة الكلفــة. وتوفّــر منتجــات 
مصايــد األمســاك صغــرة النطــاق للكثريــن الفيتامينــات مثــل فيتامــن 
دال وابء، والكلســيوم، والفســفور، واملعــادن، كاحلديــد والزنــك واليــود 
واملغنيزيــوم والبواتســيوم. وهــذا مهــم بوجــه خــاص خــالل أول ألــف يــوم 

مــن حيــاة الطفــل.
النطــاق يقــع يف  ولكــن مبــا أن الكثــر مــن جمتمعــات الصيــد صغــر 
للنقــل  التحتيــة  البنيــة  ضعــف  مــن  غالبًــا  تعــاين  انئيــة  ريفيــة  مناطــق 
وحمدوديــة فــرص الوصــول إىل نظــم الرعايــة الصحيــة، يكــون أفــراد تلــك 
بســبب  التغذويــة  الصحيــة  لألخطــار  التعــّرض  شــديدي  اجملتمعــات 

الصلــة. الطبيــة ذات  الغذائــي واخلدمــات  التنــوع  إىل  افتقارهــم 
وعلــى حنــو مماثــل، تكــون جمتمعــات صيــادي األمســاك معّرضــة بشــكل 
خــاص لتأثــرات تغــّر املنــاخ. فمــع ارتفــاع مســتوى البحــار وتغــّر النظــم 
البيئيــة، يصبــح احلــق يف الغــذاء لتلــك اجملتمعــات مهــّدًدا بســبب قلّــة 
األمســاك املتاحــة لالســتهالك البشــري )فريــق اخلــرباء الرفيــع املســتوى 
حتديــًدا  الصــكان  ويقــّر   .)2014 والتغذيــة،  الغذائــي  ابألمــن  املعــي 
بنقطــة الضعــف هــذه يف الكثــر مــن أقســامهما املخصَّصــة هلــذا الشــأن.



مــن أبــرز نقــاط التقاطــع بــن الصكــن، هــي أهنمــا يضّمــان أحكاًمــا 
حــول وصــول الصياديــن والعاملــن يف قطــاع صيــد األمســاك إىل املــوارد 
التوجيهيــة  اخلطــوط  مــن   5 القســم  ويتوّســع  عليهــا.  يعتمــدون  الــي 
الطوعيــة لضمــان اســتدامة مصايــد األمســاك صغــرة النطــاق حتــت عنــوان 
"حوكمــة احليــازة يف مصايــد األمســاك صغــرة النطــاق وإدارة املــوارد" 
يف شــرح اخلــط التوجيهــي 8 مــن اخلطــوط التوجيهيــة للحــق يف الغــذاء 
بشــأن "احلصــول علــى املــوارد واألصــول"، مشــدًدا علــى الرابــط القائــم 
ضمًنــا بــن حقــوق الوصــول لصغــار املنتجــن مــن أجــل ضمــان إاتحــة 

الغــذاء للجميــع، ابعتبــار ذلــك عنصــرًا أساســًيا للحــق يف الغــذاء.
والــدول ملزمــة حبمايــة مجيــع حقــوق اإلنســان واحرامهــا وإعماهلــا، مبــا 
فيهــا احلــق يف الغــذاء. ويف هــذا الصــدد، يتعــن علــى الــدول أن حتــرم 
وتســّهل الوصــول املســتدام وغــر التمييــزي واآلمــن إىل املــوارد املهمــة 
لتوفــر ســبل عيــش النــاس، مبــا يف ذلــك مصايــد األمســاك )الفقــرة 1-8 

تعزيز تنفيذ الصّكني بطريقة متكاملة

توّفر اجملاالت التالية فرًصا رئيسية لتنفيذ الصّكني بوجه متآزر

يف جنــوب أفريقيــا، فــازت جمموعــة مــن 000 5 صيــاد حــَريف بدعــوى قضائيــة مجاعيــة يف 
احملكمــة العليــا ويف حمكمــة املســاواة. وكانــت تلــك اجملموعــة تعتــرب أن وزيــر الزراعــة والغــاابت 
ومصايــد األمســاك قــد فشــل يف منحهــا ســبل احلصــول العــادل علــى حقــوق الصيــد، وأن تنفيــذ 
قانــون املــوارد البحريــة احليــة لعــام 1998 انتهــك حقهــا يف الغــذاء، وهــو حــق حيميــه دســتور 
التقليديــن حقــوق  الصياديــن  مينــح  قــرارًا  الوزيــر  أصــدر   ،2007 عــام  أفريقيــا. ويف  جنــوب 
صيــد الســلطعون الصخــري للســاحل الغــريب وبيعــه ألغــراض جتاريــة. وقــد جــاء هــذا القــرار يف 
أعقــاب أمــر صــادر عــن حمكمــة املســاواة ينــّص علــى أن للصياديــن احلَرفيــن احلــق يف احلصــول 
علــى شــكل مــن أشــكال اإلغاثــة املؤقتــة مــن خــالل صيــد األمســاك، ملزًمــا وزيــر املصايــد 
 .)2009 ،Gobenaو Skonhoft( إباتحــة فرصــة الوصــول مــن جديــد إىل املــوارد البحريــة
ويف عــام 2012، اعُتمــدت سياســة جديــدة هتــدف إىل االعــراف حبقــوق جمتمعــات الصيــد 
صغــر النطــاق يف جنــوب أفريقيــا )حكومــة جنــوب أفريقيــا، 2012(. ويتنــاول هــذا املثــل 
اخلــط التوجيهــي 8 "احلصــول علــى املــوارد واألصــول" واخلــط التوجيهــي 13 "دعــم اجملموعــات 
الضعيفــة" مــن اخلطــوط التوجيهيــة للحــق يف الغــذاء، وكذلــك أهــداف اخلطــوط التوجيهيــة 
الطوعية لضمان اســتدامة مصايد األمساك صغرة النطاق، وأحكام القســم 5 "حوكمة احليازة 

يف مصايــد األمســاك صغــرة النطــاق وإدارة املــوارد".

الوصول إىل املوارد

انظــر أيًضــا املوجــزات عــن الروابــط القائمــة بــن اخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة لضمــان اســتدامة مصايــد األمســاك صغــرة النطــاق وبــن اخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن   1 

احلوكمــة املســؤولة حليــازة األراضــي ومصايــد األمســاك والغــاابت، مــن أجــل التنفيــذ املتكامــل مــع الصكــوك األخــرى للجنــة األمــن الغذائــي العاملــي.

حصول مصايد األمساك صغرية النطاق على حقوق الصيد يف جنوب أفريقيا
©

FA
O

/G
iulio N

apolitano

للــدول  ينبغــي  الغــذاء(. وابملثــل،  للحــق يف  التوجيهيــة  مــن اخلطــوط 
اإلحجــام عــن اختــاذ تدابــر كفيلــة ابحلــد مــن وصــول صغــار الصياديــن 
وجمتمعات الصيد إىل تلك املوارد، حبيث تضمن "عدم الطرد التعسفي 
جملتمعــات الصيــد صغــر النطــاق" )الفقــرة 5-9 مــن اخلطــوط التوجيهيــة 
الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك صغرة النطاق(، مثاًل حن 
تتعــارض حقوقهــا مــع حقــوق جهــات أخــرى ضمــن مشــاريع التطويــر 
الســاحلية، حيــث تكــون جمتمعــات الصيــد يف وضــع هــّش، مــا قــد يؤثــر 
ســلًبا يف إعمــال احلــق يف الغــذاء واحلقــوق األخــرى لإلنســان كذلــك.1 
الــدول أن تتخــذ اخلطــوات الالزمــة  يتعــن علــى  وعلــى حنــو مماثــل، 
لتحســن القــدرة علــى الوصــول إىل املــوارد الطبيعيــة، مبــا يف ذلــك مــن 
 خــالل إنشــاء وإنفــاذ مناطــق حصريــة ملصايــد األمســاك صغــرة النطــاق 
اســتدامة  لضمــان  الطوعيــة  التوجيهيــة  اخلطــوط  مــن   5-7 )الفقــرة 

النطــاق(. صغــرة  األمســاك  مصايــد 

مثل:



يرّكــز الصــكان كالمهــا علــى الفئــات الضعيفــة. وعلــى وجــه التحديــد، 
يدعــو اخلــط التوجيهــي 17 مــن اخلطــوط التوجيهيــة للحــق يف الغــذاء 
الــدول إىل "رصــد األمــن الغذائــي للمجموعــات الضعيفــة" ووضعهــا 
الغذائــي. وكثــرًا مــا يُعتــرب قطــاع مصايــد األمســاك صغــرة النطــاق عرضــة 
املخاطــر  لعوامــل  انكشــافه  شــدة  بســبب  الغذائــي  األمــن  النعــدام 
الطبيعيــة  املــوارد  إىل  اآلمــن  غــر  والوصــول  املنــاخ  كتغــّر  املختلفــة، 

واألســواق.
النســاء  تســتحق  النطــاق،  صغــرة  األمســاك  مصايــد  قطــاع  وضمــن 
وجمموعــات الشــعوب األصليــة اهتماًمــا خاًصــا. فــإّن النســاء يؤّديــن 
دورًا مهًمــا يف مصايــد األمســاك صغــرة النطــاق، وال ســيما يف أنشــطة 
مــا بعــد احلصــاد. وعلــى الرغــم مــن مســامهتهن الكبــرة يف هــذا القطــاع، 
كثــرًا مــا يكــون نصيبهــن التجاهــل ومــا يرتــب عــن ذلــك مــن غيــاب 
لتدابــر الدعــم، كمــزااي احلمايــة االجتماعيــة اهلادفــة أو املشــاركة الكافيــة 

يف منظمــات املنتجــن، مــا قــد يــؤدي إىل تفاقــم حالــة الضعــف.
ويعتــرب اخلــط التوجيهــي 8-6 مــن اخلطــوط التوجيهيــة للحــق يف الغــذاء 
أنــه يتعــّن علــى الــدول تعزيــز املشــاركة الكاملــة واملتســاوية للمــرأة يف 
االقتصــاد، وتقــدمي تشــريعات تراعــي الفــوارق بــن اجلنســن، ومنــح املــرأة 
املساواة ابحلق يف األرض ويف احلصول على املوارد اإلنتاجية ومنافعها 

الربازيل من البلدان الي تتمّيز بوفرة فرص الوصول إىل املوارد املائية، حيث يشّكل هنر األمازون النظام املائي املهيمن يف املناطق الداخلية للبالد. 
وقــد أجــرت هيئــة مصايــد األمســاك صغــرة النطــاق واحلَرفيــة وتربيــة األحيــاء املائيــة يف أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريــي - املعروفــة ســابًقا ابســم 
هيئــة املصايــد الداخليــة يف أمريــكا الالتينيــة( دراســًة حّللــت فيهــا اســتهالك األمســاك يف منطقــة األمــازون الربازيليــة. واســتعرضت الدراســة 39 مطبوًعــا 
بشــأن اســتهالك األمســاك يف املنطقــة الــي يعيــش فيهــا مــا يقــدر بـــ 420 مجاعــة مــن الشــعوب األصليــة، )منظمــة األغذيــة والزراعــة، مــن دون اتريــخ(.

وقــد برهنــت الدراســة عــن أمهيــة اســتهالك األمســاك يف منطقــة األمــازون، كاشــفة نســبة الســتهالك األمســاك أعلــى ممــا تفيــده اإلحصــاءات الرمسيــة الــي 
ال تضــع يف حســباهنا املصيــد املخصــص لالســتهالك احمللــي. كمــا كشــفت أن األمســاك هــي املصــدر الرئيســي للربوتينــات لــدى مجاعــات الشــعوب 
األصليــة الــي تعيــش يف حــوض النهــر. بيــد أنــه ُســّجلت لــدى مجاعــات الشــعوب األصليــة األخــرى الــي تعيــش يف املرتفعــات أو يف مناطــق بعيــدة 
عــن أحــواض األهنــر معــدالت متدنيــة الســتهالك األمســاك مــع مــا يرتــب عنهــا مــن عواقــب واضحــة علــى مســتوايت ســوء التغذيــة وغــر ذلــك مــن 

مســائل صحيــة.
وأظهــرت الدراســة أيًضــا أن أحــد العوامــل الــي خّفضــت اســتهالك األمســاك هــو إدمــاج املنتجــات الصناعيــة يف األمنــاط الغذائيــة للمجتمعــات احملليــة 
يف األمــازون، مــا أدى إىل فقــدان القيــم الثقافيــة للشــعوب األصليــة وأفضــى إىل أمنــاط غذائيــة ذات جــودة تغذويــة متدنيــة. ومــن العوامــل األخــرى 
الــي تثــر القلــق، املســتوى املرتفــع للزئبــق املوجــود يف األمســاك، مــع مــا يرتــب علــى ذلــك مــن عواقــب واضحــة علــى صحــة اجملتمعــات يف حــوض هنــر 
األمــازون. لذلــك، ال بــّد مــن بــذل جهــد مشــرك مــن جانــب احلكومــة وخــرباء التغذيــة ومحــاة البيئــة لوضــع تدابــر مســتدامة وآمنــة لعمليــات التنقيــب 
يف املناجــم الــي تصــدر عنهــا كميــات الزئبــق تلــك )منظمــة األغذيــة والزراعــة وهيئــة مصائــد األمســاك الصغــرة النطــاق واحلرفيــة وتربيــة األحيــاء املائيــة 

يف أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريــي، 2011(.
وتشــجع أحــكام كال الصّكــن علــى محايــة املعــارف والعــادات التقليديــة للشــعوب األصليــة وأعرافهــا، واســتهالك األطعمــة املغذيــة، مبــا يف ذلــك 

األمســاك، ضمــن اجملتمعــات احملليــة الضعيفــة واملهمَّشــة.

الرتكيز على الفئات الضعيفة، مبا يف ذلك النساء والشعوب األصلية

أمهية استهالك األمساك يف منطقة األمازون الربازيلية
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والتحكــم هبــا. كمــا أن لالعتبــارات املتعلقــة بنــوع اجلنــس أمهيــة كبــرة يف 
اخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة لضمــان اســتدامة مصايــد األمســاك صغــرة 
النطــاق؛ فــإن القســم 8 منهــا يســّلم بصفــة خاصــة ابلــدور املهــم الــذي 
تؤديه النســاء يف مصايد األمساك صغرة النطاق، مبا يف ذلك يف جمال 

التجهيــز والتســويق.
ويف مــا يتعلــق ابلشــعوب األصليــة، فالصــكان كالمهــا يعتــربان مبــدأ 
الشــاملة  املبــادئ  مــن  اإلنســان،  حقــوق  إطــار  يف  التمييــز،  عــدم 
مبــًدأ  ميثّــل  الثقافــات  احــرام  فــإن  ذلــك،  إىل  لتنفيذمهــا. وابإلضافــة 
مصايــد  اســتدامة  لضمــان  الطوعيــة  التوجيهيــة  اخلطــوط  يف  شــاماًل 
يف  للحــق  التوجيهيــة  اخلطــوط  وتنــّص  النطــاق.  صغــرة  األمســاك 
للشــعوب  اهتماًمــا خاًصــا  تــويل  أن  للــدول  ينبغــي  أنــه  علــى  الغــذاء 
الضعيفــة  الفئــات  حصــول  لضمــان  خطــوات  تتخــذ  وأن  األصليــة، 
 1-8 التوجيهيــان  )اخلطــان  االقتصاديــة  واملــوارد  الفــرص   علــى 
و8-2(. وعــالوة علــى ذلــك، تعــرف اخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة 
الشــعوب  بــدور  النطــاق  األمســاك صغــرة  مصايــد  اســتدامة  لضمــان 
النظــم  إدارة  نظــم  اســرداد وصــون ومحايــة واملشــاركة يف  األصليــة يف 

.)5-5 )الفقــرة  احملليــة  واملائيــة  الســاحلية  اإليكولوجيــة 

مثل:



أتــت مقدمــة هــذه الوثيقــة علــى ذكــر أمهيــة مصايــد األمســاك صغــرة 
النطاق على مستوى العامل. فبالنسبة إىل السكان املستضعفن يشّكل 
الســمك يف حــاالت كثــرة املصــدر الوحيــد للربوتينــات احليوانيــة. ويف 
جمتمعــات الصيــد صغــر النطــاق، علــى ســبيل املثــال، تشــّكل بروتينــات 
األمســاك ضــرورة أساســية. وابلنســبة إىل هــذه اجلماعــات، متثّــل األمســاك 
مصــدرًا ميســور الكلفــة للربوتــن احليــواين يقــّل مثنًــا عــن مصــادر الربوتــن 
األخــرى. وهــي تشــّكل جــزًءا مــن ثقافتهــم التقليديــة ومكــّواًن شــائًعا يف 

وصفاهتــم الغذائيــة.
ولألمســاك قــدرة علــى احلــد مــن ســوء التغذيــة ومــن نقــص املغــّذايت 
الدقيقــة، خاصــة ابلنســبة إىل الشــرائح املعّرضــة ملخاطــر ســوء التغذيــة 
مثــل األطفــال واحلوامــل. وإن ســوء التغذيــة ال ينتــج مــن قلّــة الغــذاء 
التنــوع الغذائــي ضمــن  بــل مــن قلّــة الغــذاء املغــّذي وقلّــة  فحســب، 
املتــاح.  للغــذاء  املتكافــئ  غــر  التوزيــع  عــن  الغذائيــة، فضــاًل  األمنــاط 
لــذا مــن املهــم إدراج الســمك، وخباصــة الســمك الــذي يوفــره صغــار 
الدوليــة  الربامــج  ضمــن  مســتدامة،  مصــادر  مــن  والناتــج  الصياديــن 

يُنظَــر إىل الوجبــات املدرســية بشــكل متزايــد علــى أهنــا فرصــة فريــدة لتحســن غــذاء 
األطفــال وتغذيتهــم يف الكثــر مــن البلــدان الــي تعــاين مــن ســوء التغذيــة. وتدعــم منظمــة 
األغذيــة والزراعــة ابلتعــاون مــع مركــز معلومــات الســوق واخلدمــات االستشــارية اخلاصــة 
ابملنتجــات الســمكية يف أمريــكا الالتينيــة والبحــر الكاريــي )Infopesca( ثالثــة بلــدان 
)هــي أنغــوال وبــرو وهنــدوراس( مــن أجــل إدمــاج األمســاك يف الربامــج الوطنيــة للتغذيــة 
املدرســية، مــن خــالل السياســات واالســراتيجيات واملقرحــات الوطنيــة الــي تنــص علــى 
مــا  النطــاق،  األمســاك صغــرة  منتجــات مصايــد  العامــة  املشــرايت  تشــمل خطــة  أن 
يتيــح ابلتــايل للصياديــن احلرفيــن ســوقًا، ويســاهم يف التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة 
جملتمعاهتــم. وقــد نّفــذ املشــروع أنشــطة جتريبيــة لتقييــم املنتجــات الســمكية الــي أُدجمــت 
يف الربامــج، متاشــًيا مــع أنــواع األمســاك والعــادات الغذائيــة الســائدة يف البلــدان املعّينــة، 
وأفــادت النتائــج أن الوجبــات الــي احتــوت علــى الســمك القــت قبــواًل واســًعا لــدى 
أطفــال املــدارس. ولكــن هنــاك الكثــر مــن احلواجــز الــي يتعــّن تذليلهــا قبــل أن تصبــح 
األمســاك جــزًءا طبيعيًــا مــن الوجبــات املدرســية يف الكثــر مــن البلــدان، مبــا يف ذلــك ارتفــاع 
تكاليــف املنتجــات الســمكية، وارتفــاع قابليتهــا للتلــف، واالعتقــاد الســائد أبن األطفــال 
ال حيبّــون تنــاول الســمك وغيــاب اإلرادة السياســية. ويقــوم املشــروع حاليًــا ابختبــار طــرق 

للتغلــب علــى هــذه احلواجــز )Infopesca، مــن دون اتريــخ(.

أمهية مصايد األمساك صغرة النطاق ابلنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية على مستوى العامل

أمساك املصايد صغرية النطاق كجزء من الوجبات املدرسية
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والوطنيــة لألمــن الغذائــي والتغذيــة )فريــق اخلــرباء الرفيــع املســتوى املعــي 
.)2014 والتغذيــة،  الغذائــي  ابألمــن 

ويشــجع اخلــط التوجيهــي 10 مــن اخلطــوط التوجيهيــة للحــق يف الغــذاء 
الربامــج  املصلحــة يف "تصميــم  إشــراك مجيــع أصحــاب  الــدول علــى 
األغذيــة  إنتــاج  زايدة  هبــدف  وتقييمهــا  ورصدهــا  وإدارهتــا  وتنفيذهــا 
ابملغــّذايت  الغنيــة  تلــك  خاصــة  واســتهالكها،  واملغّذيــة  الصحيــة 
الدقيقــة." ويضيــف اخلــط التوجيهــي 17 أنــه ينبغــي للــدول رصــد "حالــة 
النســاء واألطفــال  الضعيفــة، الســيما  الفئــات  لــدى  الغذائــي  األمــن 
والشــيوخ وحالتهم التغذوية، مبا يف ذلك حاالت النقص يف املغّذايت 
الدقيقة." وتدعو اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد 
األمســاك صغــرة النطــاق إىل إرســاء سياســات متســقة متنــح األفضليــة 
األمســاك  اســتهالك  علــى  ُتشــّجع  وهــي  والتغذيــة.  الغذائــي  لألمــن 
واملنتجــات الســمكية ضمــن إطــار برامــج تثقيــف املســتهلكن، مــن 
أجــل رفــع الوعــي ابلفوائــد التغذويــة لتنــاول األمســاك )الفقــرة 11-11(.

مثل:



ابلنسبة إىل احلكومات
•  املوافقــة علــى ميزانيــات خمصَّصــة لتثقيــف العمــوم، وبرامــج تــؤدي إىل زايدة الوعــي أبمهيــة اخلطــوط التوجيهيــة للحــق يف الغــذاء 

واخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة لضمــان اســتدامة مصايــد األمســاك صغــرة النطــاق، وتنفيــذ هذيــن الصكــن بصــورة متــآزرة.
وإجــراء تقييــم قانــوين لإلطــار القانــوين الوطــي لتقّصــي مــدى اعرافــه ابحلــق يف الغــذاء الــكايف، بغيــة حتديــد الثغــرات والفــرص إلدراج   •

مصايــد األمســاك صغــرة النطــاق فيــه علــى حنــو أفضــل.
•  وإدماج أحكام الصكن كالمها يف تصميم سياسات وبرامج مصايد األمساك وتنفيذها.

•  وتشــجيع مجــع البيــاانت يف مــا بــن القطاعــات وحتليلهــا ومــا يتصــل هبــا مــن تنميــة للقــدرات مــن أجــل حتســن فهــم الروابــط بــن 
مصايــد األمســاك صغــرة النطــاق واألمــن الغذائــي والتغذيــة ودعمهــا.

•  وإدراج األمســاك واملنتجــات الســمكية الناجتــة مــن مصايــد األمســاك صغــرة النطــاق، يف الربامــج التغذويــة الراميــة إىل معاجلــة القصــور 
التغــذوي وخاصــة يف عــداد األطفــال والنســاء.

ابلنسبة إىل منظمات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية وغريها
•  اإلبــالغ عــن أمهيــة مصايــد األمســاك صغــرة النطــاق علــى صعيــد إعمــال احلــق يف الغــذاء، وحشــد توافــق اآلراء بشــأهنا ودعــم 

اجلمهــور هلــا.
•  وإجــراء دراســات مســتقلة لتســليط الضــوء علــى مســامهة جمتمعــات الصيــد صغــر النطــاق يف األمــن الغذائــي والتغذيــة يف البلــد أو 

اإلقليــم املعــّن.
•  وزايدة الوعــي ابألخطــار واملخاطــر النامجــة عــن انتهــاكات احلــق يف الغــذاء ضمــن جمتمعــات صيــادي األمســاك يف البلــد أو اإلقليــم 

املعــّن، والتفاعــل أيًضــا مــع مؤسســات حقــوق اإلنســان.
•  وتنمية القدرات يف إطار أحكام الصكن ابلتعاون مع املسؤولن احلكومين وجمتمعات الصيد صغر النطاق.

ابلنسبة إىل جمتمعات الصيد صغري النطاق
االلتــزام ابملشــاركة يف املشــاورات واحلــوار مــع أصحــاب املصلحــة املتعدديــن بشــأن املشــاريع والربامــج ذات الصلــة أبحــكام الصكــن.   •

واالهتمــام بصــورة خاصــة إِبشــراك النســاء والشــيوخ والشــباب والشــعوب األصليــة.
وإنشــاء شــبكات ورابطــات للصياديــن احلَرفيــن والعاملــن يف قطــاع صيــد األمســاك وجمتمعــات الصياديــن، مــن أجــل مجــع املعلومــات   •

واكتســاب املعــارف وتعزيــز املســاءلة يف مــا يتعلــق ابإلعمــال التدرجيــي للحــق يف الغــذاء.
•  وإنشاء تعاونيات نسائية لبناء القدرات وتعزيز حّس القيادة بن النساء يف جمتمعات الصيادين، وخاصة يف املسائل ذات الصلة 

ابلصكــن )منظمــة األغذيــة والزراعة، 2017(.

ابلنسبة إىل مجيع األطراف 
الرويــج ألمهيــة مبــادئ االســتثمار الرشــيد واخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة، واإلبــالغ عنهــا، وتقاســم التجــارب بشــأهنا، وتوليــد توافــق   •

لــآراء بشــأهنا، ودعــم اجلمهــور هلــا.
وحماولة استهالك املنتجات السمكية الي تنتجها املصايد الرشيدة.  •

•  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



ملزيد من املعلومات
http://www.fao.org/3/i4356ar/I4356ar.pdf :اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك صغرة النطاق

http://www.fao.org/3/y7937a/y7937a.pdf :اخلطوط التوجيهية بشأن احلق يف الغذاء
:Fifteen years implementing the Right to Food Guidelines

 www.fao.org/3/ca6140en/ca6140en.pdf

 The relationship between the governance of small scale fisheries in the realization of the right to adequate food in
:the context of sustainable development goals

 www.fao.org/3/a-i7922e.pdf

مصايــد األمســاك وتربيــة األحيــاء املائيــة لتحقيــق األمــن الغذائــي والتغذيــة. تقريــر مقــّدم مــن فريــق اخلــرباء الرفيــع املســتوى املعــي ابألمــن الغذائــي 
 www.fao.org/3/a-i3844a.pdf والتغذيــة: 

  h https://undocs.org/ar/A/67/268: )A/67/268( تقرير املقّرر اخلاص املعي ابحلق يف الغذاء بشأن مصايد األمساك
: )A/HRC/40/56( تقرير املقّرر اخلاص املعي ابحلق يف الغذاء بشأن عّمال مصايد األمساك

https://undocs.org/A/HRC/40/56

األمن الغذائي والتغذية واخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك صغرة النطاق:
 http://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/ar 

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/ar:جلنة األمن الغذائي العاملي

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

@FAOfish, #SSFGuidelines, #SmallScaleFisheries  : على توير
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