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 دعم مصايد األسماك صغيرة النطاق من خالل تهيئة بيئة مواتية
 

 موجز
 

رح                      ه مصايد األسماك صغيرة النطاق، وتقت تستقصي هذه الورقة أهمية السياق الذي تعمل في ظل
ة يمك  ة مواتي ة بيئ ن خالل تهيئ ط م ه فق وغ  أن ي بل اهمة ف ا بالمس ق إمكانياته ذه المصايد تحقي ن له

ة                    ؤتمر القم بما حدده م ذائي حس ر وضمان األمن الغ ة في تخفيف وطأة الفق الغايات الهامة المتمثل
ة  الن األلفي ة وإع المي لألغذي ير    . الع تخدامها لتيس ن اس ي يمك تراتيجيات الت ن االس دد م اك ع وهن

ات مصايد األسماك صغيرة النطاق ى عملي رات عل ال تغيي ى إدخ ة إل ادرات الرامي ا المب ا فيه ، بم
ر مصايد               ة السياسات والتشريعات لمجاالت غي سياسات وتشريعات مصايد األسماك، تحسين بيئ
ين        ة، تحس ات المالي ير الترتيب ماك، تيس ايد األس ة إلدارة مص م مخصص ع نظ ماك، وض األس

 .م صغار الصيادينوفتح األسواق أماالمعلومات، تنمية القدرات البشرية 
 

 المقدمة والمعلومات األساسية
 
د من      "2003نادت لجنة مصايد األسماك بقوة، في دورتها الخامسة والعشرين في            -1 ببذل مزي

ة                   ا والبحري ة منه دعم قطاع مصايد األسماك صغيرة النطاق، الداخلي د       "الجهود ل أن تع ، وطلبت ب
ذائي وتخفيف             خطوط توجيهية فنية لزيادة مساهمة مصايد األس         ماك صغيرة النطاق في األمن الغ

ر أة الفق ة ضرورة . وط ور "وأوضحت اللجن ة أم ين جمل ة، من ب ذه الخطوط التوجيهي دد ه أن تش
ن    يير الحس دعم التس ماك ت ايد األس ة لمص تراتيجيات قطري ع اس ة وض ى أهمي رى، عل أخ

 ....".والشمولية
 
ة من شأن ت            -2 رة         وتوجز هذه الورقة استراتيجيات عملي نا بصورة آبي ذها أن يحس ا وتنفي بنيه

وتشجع الحكومات وأصحاب الشأن     . الظروف التي تعمل في ظلها مصايد األسماك صغيرة النطاق        
 .بخالف غير الحكوميين، وآذلك المجتمع الدولي، على تحسين هذه الظروف

 
ة الظ    -3 ر تهيئ ية لتبري اهيم الرئيس رح للمصطلحات والمف ة ش تهل الورق ي مس رد ف روف وي

يادين     غار الص ا ص ي ظله ل ف ي يعم رة الت ة الميس تراتيجيات   . العام راح بعض االس ك اقت ي ذل يل
ة بالطلب     . الممكنة التي يمكن تبنيها وتنفيذها من قبل أصحاب الشأن والمجتمع الدولي           وتختتم الوثيق

 .إلى اللجنة لبحث قائمة باإلجراءات المقترحة
 



2 COFI/2005/5 

COFI 2005/J3696a 

 المصطلحات والمفاهيم الرئيسية
 
نت جماعة العمل المعنية بمصايد األسماك صغيرة النطاق التابعة للجنة االستشارية آا -4

لبحوث مصايد األسماك في المنظمة قد اتفقت، في دورتها الثانية التي عقدت في بانكوك، تايلند، 
، على بيان رؤية وتوصيف لمصايد األسماك صغيرة النطاق على 2003تشرين الثاني / في نوفمبر
 :1اليالنحو الت

 
يمكن وصف مصايد األسماك صغيرة النطاق بوجه عام بأنها قطاع دينامي ومتطور 
يستخدم تقنيات للعمالة المكثفة في نشاطات الصيد والتصنيع والتوزيع فيما يتعلق باستغالل 

وأنشطة هذا القطاع الفرعي، التي تتم على . الموارد السمكية البحرية وفي المياه الداخلية
و لبعض الوقت، أو بصفة موسمية بحتة، آثيرا ما تستهدف تزويد األسواق نحو متفرغ أ

بيد أنه . المحلية والداخلية باألسماك والمنتجات السمكية، إضافة إلى االستهالك اإلعاشي
خالل العشرة إلى العشرين سنة الماضية زاد اإلنتاج الموجه للتصدير في الكثير من مصايد 

وفي حين أن من . مزيد من دمج األسواق وتوسع العولمةاألسماك صغيرة النطاق جراء 
المعروف أن الرجال يشتغلون عادة بالصيد، في حين تعمل النساء في تصنيع األسماك 
وتسويقها، فإن النساء معروفات أيضا باالشتغال بأنشطة الصيد قرب الشواطئ وآذلك 

األخرى، مثل صنع واألنشطة اإلضافية . اشتغال الرجال بتسويق األسماك وتوزيعها
الشباك، بناء القوارب، إصالح المحرآات وصيانتها وإلى غير ذلك، يمكن أن توفر عمالة 

البحرية إضافية ترتبط بمصايد األسماك وآذلك فرص الدخل في مجتمعات الصيد المحلية 
 .والداخلية

 
 تتفاوت وتعمل مصايد األسماك صغيرة النطاق على مستويات تنظيمية متباينة بدرجة آبيرة

بين األفراد المشتغلين باألعمال الحرة من خالل مشروعات محلية غير رسمية، وحتى 
وبالتالي، فإن هذا القطاع الفرعي ينقصه التجانس سواء . قطاع األعمال التجارية الرسمية

داخل البلدان واألقاليم أو فيما بينها، والبد من إيالء هذا الواقع ما يستحق من اهتمام عند 
ة االستراتيجيات والسياسات الرامية إلى زيادة مساهمته في األمن الغذائي وتخفيف صياغ

 .وطأة الفقر
هي رؤية تتوخى التحقيق الكامل لمساهمة هذه إن الرؤية لمصايد األسماك صغيرة النطاق  -5

 :وتؤآد هذه الرؤية. المصايد في التنمية المستدامة
 

متها في االقتصاديات الوطنية وفي األمن ضرورة أال تهمش وأن يتم االعتراف بمساه •
 الغذائي، وتقييمها وزيادتها؛

أن الصيادين وعمال الصيد وأصحاب الشأن اآلخرين لديهم القدرة على المشارآة في اتخاذ  •
القرارات، وضرورة تمكينهم من ذلك، فضال عن أن لديهم قدرات وطاقات بشرية 

 متزايدة، مما يحقق لهم الكرامة واالحترام؛
وأن الفقر وانعدام األمن الغذائي لن يدوما؛ وأن تتم إدارة النظم االجتماعية واالقتصادية  •

 .وااليكولوجية على نحو متكامل ومستدام مما يقلل من احتماالت النزاع
 

                                                      
 الصادر عن منظمة األغذية والزراعة، تقرير الدورة الثانية لجماعة العمل 735تقرير مصايد األسماك رقم   1

-18ث مصايد األسماك، بانكوك، تايلند، المعنية بمصايد األسماك صغيرة النطاق التابعة للجنة االستشارية لبحو
21/11/2003. 
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 رأت جماعة العمل المعنية بتنمية القدرات ،20042نيسان / عالوة على ذلك، وفي أبريل -6
 هي سياق تهيئة البيئة المواتيةالستشارية لبحوث مصايد األسماك، أن البشرية والتابعة للجنة ا

هي " البيئة المواتية"وبعض من السمات التي تحدد . مجتمعي يتيح إمكانية تحقيق عمليات التنمية
وجود سياسات واستراتيجيات قطاعية متسقة وآذلك التنسيق القطاعي الشامل، والمستويات الطيبة 

 .لبشرية والتطوير التنظيمي، والتسيير الحسن وعدم وجود نزاعاتمن تنمية القدرات ا
 

 ما أهمية تهيئة بيئة مواتية لمصايد األسماك صغيرة النطاق؟
 
تؤدي مصايد األسماك صغيرة النطاق دورا هاما فيما يتعلق ببعض القضايا الكبرى مثل  -7

اهمتها، على مستوى االقتصاد ويبدو أن مس. تخفيف وطأة الفقر وتحقيق األمن الغذائي والتغذوي
الكلي، ضئيلة للغاية مقارنة مع القطاعات األخرى مثل الزراعة، وأن مساهمة قطاع مصايد 
األسماك صغيرة النطاق في تحقيق زيادة آبيرة في الناتج المحلي اإلجمالي اقتصرت فقط على 

دور مصايد األسماك بيد أن . اقتصاديات الدول النامية الجزرية الصغيرة وبضعة بلدان أخرى
فمن . قد يكون آبيرا) المجتمعات المحلية(صغيرة النطاق في االقتصاديات األسرية والمحلية 

طريق آليات مباشرة وغير مباشرة لألمن الغذائي والتأثيرات المضاعفة للدخل والعمالة، تضطلع 
ويات المحلية، مصايد األسماك صغيرة النطاق وما يتصل بها من أنشطة دورا هاما على المست
وعلى الصعيد . خاصة بالنسبة ألشد األسر فقرا التي تعتمد اعتمادا بالغا على هذه األنشطة

األسري، فإن مصايد األسماك صغيرة النطاق تمثل الفارق بين المجاعة واألمن الغذائي ويصبح 
 ".المصرف في الماء"الصيد 

 
ناسبة، أن تسهم إسهاما آبيرا في ويمكن لمصايد األسماك، إذا ما توافرت الظروف الم -8

النمو لمصلحة الفقراء، وخاصة من خالل قدرتها على االضطالع بدور الحاجز الواقي وصمام 
عالوة على ذلك، فإن . األمان لفرص العمل لألعداد المتزايدة من السكان الريفيين وغير المهرة

ة التوزيع، أن تكون طريقة مصايد األسماك صغيرة النطاق يمكن، من خالل قدراتها على إعاد
 ظروف المؤسسية واالقتصادية لنمو يفيدفعالة للغاية لتقليص عدم المساواة الريفية وإرساء ال

ومن شأن هذا . الفقراء يستهدف غير القادرين بصورة مزمنة على المشارآة في االقتصاد اإلنتاجي
وأخيرا، فإن . أشد األسر فقراأن يساند بدوره نموا اقتصاديا سريعا يمكن أن تصل منافعه إلى 

المصايد صغيرة النطاق وتصنيع األسماك وتجارتها يوفر للسكان بدائل هامة، وأحيانا حاسمة، 
. آجزء من أنشطة متعددة، مما يقلل من التعرض للمخاطر وهشاشة األوضاعلشبكات األمان 

مة، يمكن للمصايد عيشة تستهدف التنمية المستداموعلى صعيد استراتيجيات مرتكزة على سبل 
أو المكمل لألنشطة االقتصادية األخرى لمساعدة األسر /صغيرة النطاق أن تؤدي إلى دور البديل و

 .أو التأمين/على المحافظة على مستوى معيشتها في ظل عدم وجود خطط البطالة الرسمية و
 
مازال القطاع وعلى الرغم من هذه األدوار والمساهمات الحيوية للمصايد صغيرة النطاق،  -9

عرضة لإلهمال إلى حد آبير من جانب صانعي القرارات والمخططين وال يرد ذآره في 
ومن شأن النجاح في تهيئة الظروف . المناقشات المتعلقة باالستراتيجيات القطرية للحد من الفقر

ي الجوانب الت/الموضوعات/ المواتية أن يزيد من مساهمة المصايد صغيرة النطاق في المحاور
ضمان تنفيذ مدونة ) أ( أعاله، ولكنه يتيح أيضا للقطاع بالمساهمة في 7 و6أشير إليها في الفقرتين 

 وهما قضيتان ،والحد من الفقر وتحقيق األمن الغذائي) ب(السلوك وخطط العمل الدولية المالئمة، 

                                                      
 الصادر عن منظمة األغذية والزراعة، تقرير الدورة األولى لجماعة العمل 745تقرير مصايد األسماك رقم   2

-19المعنية بتنمية القدرات البشرية في مصايد األسماك والتابعة للجنة االستشارية لبحوث مصايد األسماك، روما، 
22/4/2004. 



4 COFI/2005/5 

COFI 2005/J3696a 

ر المدقع استئصال الفق (1أآد عليهما في أهداف إعالن األلفية، وخاصة فيما يتصل بالهدف 
 ).والجوع

 
 ماذا يمكن عمله؟

 
 إدخال التغييرات على سياسات وتشريعات مصايد األسماك

 
وفي أغلب األحيان، فإن صغار الصيادين وعمال الصيد، وخاصة عندما يكونوا من  -10

 الفقراء يكونون غير قادرين على المبادرة بإجراء وتنفيذ التغييرات التي ستعود عليهم بالنفع،
وبالتالي، فإنهم يحتاجون إلى حماية . ن اقتصاديا واجتماعيا وسياسياوذلك إلى أنهم مهمشيرجع و

خاصة ومساعدة، ويجب أن تطرح سياسات مصايد األسماك رؤية طويلة األجل للمصايد صغيرة 
من خالل تحديد واضح لألهداف وأدوات ) عوضا عن مجرد خطة تنمية قصيرة األجل(النطاق 

وينبغي أن يوفر التشريع اآلليات إلنجاز هذه . ة في تحقيق هذه األهدافالسياسات المستخدم
وهما معا يوفران اإلطار العام الذي يمكن للمصايد صغيرة النطاق أن تعمل في . األهداف وتطبيقها

ظله، آما يجب بالتالي أن تتم صياغتهما ليشمال طرائق محددة لدعم المصايد صغيرة النطاق؛ إذ 
على الرغم من أن ذلك قد (يقتصر األمر على أنشطة رقابة ذات طابع صناعي أنه ال يكفي أن 

وبالنظر إلى أن المصايد صغيرة النطاق تنطوي على إمكانيات هامة لتخفيف وطأة ). يكون هاما
الفقر وانعدام األمن الغذائي، فإن االستفادة من هذه اإلمكانيات يستوجب أيضا سياسات وتشريعات 

 .حدد الفقراء ومن يعانون انعدام األمن الغذائيتستهدف على نحو م
. وقد يكون من الضروري بحث سبيل تعريف الصيادين الصغار وعمال الصيد في التشريع -11

الصيادين / صغيرة النطاق يشمل، مثال، عمال الصيد/ويستلزم تعريف عريض للمصايد الحرفية
واإلخفاق في ذلك . تراف رسميا بعملهمالمشارآين في أنشطة التصنيع والتسويق آيما يتسنى االع

يمكن أن تترتب عنه انعكاسات سلبية فيما يتعلق بالحصول على المساعدة المالية والعضوية في 
االتحادات أو المنظمات وإلى غير ذلك، آما أنه يكون عامال في حرمان النساء الالتي يشارآن 

النطاق ولكن على األخص في أنشطة مشارآة هامة في الكثير من أجزاء مصايد األسماك صغيرة 
 .ما بعد الصيد

 
وقد تشمل السياسات والتشريعات الداعمة للمصايد صغيرة النطاق مجموعة واسعة من  -12

 :القضايا، وينبغي بحث مدى مالءمة ما يلي في ظل مختلف األوضاع
 

اعية تدابير لإلدارة تحدد القيود الموسمية أو قيود المناطق بالنسبة لألنشطة الصن •
 المحلية؛/األجنبية

 أولوية الوصول للصيادين الصغار إلى المناطق الساحلية أو القريبة من الشواطئ؛ •
ضمان الحقوق في الموارد بصفة عامة، وهو أمر هام بوجه خاص لصغار الصيادين  •

 الفقراء، الذين آثيرا ما تتناقص حقوقهم في ظل عدم وجود مثل هذا التشريع؛
 لمجتمعات المحلية لمصايد األسماك؛ة إلى امشترآة المرتكزاإلدارة واإلدارة ال •
 القدرة على سن قوانين داخلية محلية يمكن أن تدعم ظروفا محلية بعينها؛ •
وإن يكن من الضروري توخي (حرآة هجرة الصيادين والحصول على الموارد السمكية  •

 ؛)العناية بأال تتعارض حقوق الهجرة مع حقوق الصيد األصلية
 المصيد الجانبي في المصايد الصناعية، ودعم قطاع ما بعد الصيد صغير النطاق استخدام •

 وضمان حصول صغار المصنعين والتجار على المصيد؛
السالمة في البحار، قد يكون صغار الصيادين معرضين ألخطار الحوادث الناجمة عن  •

 سالمة في نوع السفن المستخدمة، وبالتالي ينبغي أن يرآز التشريع بوجه محدد على
 البحار في المصايد صغيرة النطاق؛
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حقوق صغار الصيادين في الوصول إلى األرصدة المنتشرة، واالعتراف بأن صغار  •
 الصيادين في الكثير من البلدان يعملون اآلن بعيدا عن السواحل؛

 .وعملية إلنصاف صغار الصيادين وعمال الصيد، مثال، عملية االستئناف •
 

خاصة (عمليات السياسات والتشريع لصغار الصيادين ولعمال الصيد آذلك، فإن شمول  -13
تعظم في األرجح إمكانات تهيئة بيئة سياسات ) الفقراء ومن يعانون انعدام األمن الغذائي

ومن الممكن تحقيق مثل هذه العمليات . وتشريعات مساندة تعكس االحتياجات الحقيقية للصيادين
 :من خالل

 
  أصحاب الشأن؛مزيد من مراعاة إشراك •
 إرساء العمليات على أسس رسمية لضمان المشارآة المناسبة لصغار الصيادين؛ •
التخطيط المتأني إلتاحة الوقت الكافي والميزانيات الكافية لكي تصبح المشارآة الواسعة  •

 ألصحاب الشأن أمر واقع؛
على العمل مع منظمات  واتحادات المصايد صغيرة النطاق لتعزيز قدرات ممثليها  •

 المشارآة الهادفة؛
تكييف أدوات حلقة عمل تتفق مع مختلف المستويات التعليمية والخبرات بالقضايا الفنية،  •

 وتشجيع إسهامات صغار الصيادين في االجتماعات المتعلقة بالسياسات؛
 طرائق على أسس رسمية لضمان الشفافية؛ •
 . من الناسالمشارآة الالمرآزية والمساءلة بجعل صانعي القرار قريبين •

 
 تحسين بيئة التشريعات والسياسات في  غير مجال مصايد األسماك

 
تتأثر المصايد صغيرة النطاق بالسياسات خارج هذا القطاع، والبد للراغبين في دعم  -14

المصايد صغيرة النطاق السعي جاهدين للمشارآة في عمليات السياسات والتشريع في قطاعات 
 :ومن النماذج الهامة على ذلك. صالح المصايد صغيرة النطاقأخرى بحيث يؤثرون عليها ل

 
السياسات والتشريعات الوطنية المرتبطة بإصالح القطاع العام والالمرآزية والتي قد  •

تكون داعمة لإلدارة المشترآة، ونقل مسؤوليات صياغة السياسات واإلدارة إلى 
 المجتمعات المحلية للمصايد صغيرة النطاق؛

في االستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر وأوراق وطنية بشأن الفقر المضمنة السياسات ال •
استراتيجيات الحد من الفقر، والتي قد تتضمن اإلشارة إلى، أو التأثير على، المصايد 
صغيرة النطاق، والحد من الفقر في المجتمعات المحلية الساحلية وقضايا الجنسين 

 واألصول؛
طنية بشأن التجارة التي تعزز قدرة المصايد صغيرة النطاق السياسات والتشريعات الو •

 على تصدير المنتجات السمكية؛
 السياسات والتشريعات الوطنية بشأن المالية واالئتمان التي تدعم نشاط صغار الصيادين؛ •
السياسات والتشريعات على المستوى القطري بشأن األمن االجتماعي وحقوق العمال  •

 والهجرة؛
 لوائح الوطنية المساندة بشأن التعاونيات والمنظمات؛ال/السياسات •
السياسات والتشريعات الوطنية بشأن حقوق اإلنسان، مثل الحق في الغذاء، الحق في  •

اآتساب العيش، الحق في أال يتعرض للتمييز، والحق في التعليم، سواء من خالل 
في إرساء هذه الحقوق تشريعات نوعية بشأن القضايا التي تدعم هذه الحقوق أو من طريق 

 الدساتير والتي تعلو على جميع التشريعات الوطنية؛
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 البيئة، المياه والقطاع الحرجي، لمعالجة يعات والسياسات في قطاعات أخرى، مثالالتشر •
التلوث البحري، ومستويات المياه في المسطحات المائية الداخلية، وإزالة غابات 

 المنغروف، على التوالي؛
لتشريعات المحلية بشأن التخطيط وتوفير البنى األساسية والتي تكون بمثابة السياسات وا •

ولم تكن منافعها حافز للمصايد صغيرة النطاق، حيثما يسرت نشاطات األعمال التجارية 
 عائدة بصورة غير تناسبية على المصالح الغنية والكبيرة النطاق؛

الساحل وحماية هذه /اضي الساحليةوالسياسات المحلية بشأن منح حقوق الملكية على األر •
ويعيش الكثير من صغار الصيادين في ظل الفقر نتيجة عدم حصولهم على . (الحقوق

ونتيجة لهذه الحيازة غير . حيازات معترف بها قانونيا لألراضي التي يستوطنونها
المضمونة، فإن مجتمعات الصيد المحلية ال تجد الحافز لالستثمار في تحسين ظروف 

تفتقر إلى البنى األساسية " غير رسمية" وآثيرا ما وجدت في مستوطنات سكنها
الضرورية التي توفرها الدولة، مثل المدارس والعيادات وتصريف المياه واإلصحاح 

 ).العام
 تكييف نظم إدارة المصايد وفق الحاجة

 
وآما . قيمكن من خالل عدد من الوسائل إرساء نظام إدارة دائم للمصايد صغيرة النطا -15

أشير إليه أعاله، في النظر في إدخال تغييرات في سياسات وتشريعات المصايد، فإن واحدة من 
الطرائق هي في تحديد وإنفاذ نظام إدارة قائم على الحقوق، وأخرى لضمان الوصول التفضيلي 

 من ومن ذلك(أو في حالة المعدات السلبية إلى المناطق التي يعملون فيها /لصغار الصيادين و
ويمكن آذلك تحقيق الوصول ). خالل تحديد المناطق أو الحظر الموسمي بصيد الجرافات

) الذي أوصت به مدونة السلوك(التفضيلي من خالل استخدام الحيد البحري االصطناعي مثال، 
صيد الجرافات الصناعي في نظرا ألنه إضافة إلى تهيئة موائل جديدة لألسماك، فإنه يعوق 

 .لسواحلالمناطق قرب ا
 

حيثما وجدت القدرات (ومسؤوليات اإلدارة الالمرآزية التي تسند إلى المستوى المحلي  -16
من شأنها أن تحسن من التمثيل والمساءلة في نظام اإلدارة، مما يعزز من فرص صغار ) المحلية

 .الصيادين في التأآد من دمج احتياجاتهم وأولوياتهم في عملية صنع القرارات
 

 فإن اإلدارة المشترآة تحسن في األرجح ظروف المصايد صغيرة النطاق وألسباب آذلك -17
وفي ضوء الدراسات الرائدة والبحوث التي أجريت مؤخرا بشأن اإلدارة المشترآة والتي . مماثلة

لوضع هذه األنشطة في المسار الرئيسي حيثما أثبتت أظهرت منافعها، ثمة حاجة ملحة اآلن 
ويمكن تحقيق ذلك إذا ما توافرت اإلرادة السياسية . لى احتماالت النجاحنجاحها، أو انطوت ع

والحافز للحكومات المرآزية وإلدارات مصايد األسماك للتخلي عن تحكمها في إدارة الموارد، 
وينبغي أن تولي خطط العمل لإلدارة المشترآة . وإذا ما آانت خطط العمل محددة على نحو جيد

عمليات اإلدارة واتخاذ القرارات الموجودة؛ وظائف اإلدارة : ر من بينهااالهتمام إلى جملة أمو
المختلفة المطلوبة من مختلف األطراف في إطار نظام اإلدارة المشترآة؛ التنمية الضرورية 
للقدرات البشرية؛ ضمان الدعم على المستوى المحلي؛ التكاليف ومصادر التمويل ضمان 

. مناسب قانوني وفي مجال السياساتع المجموعات المهتمة؛ وإطار االستدامة؛ التمثيل القوي لجمي
وفيما يتعلق بهذه النقطة األخيرة، وإذا ما أريد النجاح لمبادرات اإلدارة المشترآة، فالبد من 

لسياسات ا واتتشريع في مجال المساندةمعالجة قضايا أساسية للعمل الحكومي إلنشاء هياآل 
النص الصريح على الوالية القضائية : سياسات والتشريعات من والبد لل.والحقوق والسلطات

والرقابة؛ توفير المشروعية لحقوق الملكية وترتيبات اتخاذ القرارات؛ تحديد وتوضيح المسؤوليات 
والسلطات المحلية؛ دعم آليات اإلنفاذ والمساءلة المحلية؛ ضمان النص على الحقوق في إطار نظام 

ة؛ وإعطاء مجموعات أو تنظيمات الصيادين الحق القانوني في التنظيم وفي اتخاذ اإلدارة المشترآ
 .الترتيبات المتصلة باحتياجاتهم



COFI/2005/5 7 

COFI 2005/J3696a 

 
 تيسير الترتيبات المالية

 
يجب على وزارات وإدارات مصايد األسماك، وآذلك وزارات المالية والخزانة الوطنية،  -18

 إذا ما أريد التنفيذ الناجح الستراتيجيات أن تضمن وجود مخصصات آافية ونوعية في الميزانية
وقد يشمل هذا تمويل الرصد والرقابة واإلشراف الساحلي ألنشطة . دعم المصايد صغيرة النطاق

الصيد الصناعي وتوظيف خبراء المصايد صغيرة النطاق، فضال عن الدعم المالي الكافي للضمان 
 ومن الضروري أيضا .لقطاع صغير النطاقاالجتماعي، والتقنيات والممارسات المالئمة داخل ا

النظر إلى خارج ميزانيات قطاع مصايد عند توفير األموال لدعم المصايد صغيرة النطاق، 
فعلى الصعيد القطري، فإن ضمان شمول االستراتيجيات القطرية للحد من الفقر للمصايد . األسماك

آذلك يمكن توفير . المرتبط بالفقرصغيرة النطاق من شأنه أن يساعد على الحصول على التمويل 
الدعم للمصايد صغيرة النطاق بصورة غير مباشرة على المستوى المحلي وذلك، مثال، من خالل 

التمويل لإلدارات المحلية أو المنظمات غير الحكومية العاملة في المصايد، وفي التنمية /الدعم
ل أن تعزز من فعاليتها في دعم القطاع ومن شأن اإلدارة الالمرآزية لألموا. الريفية بصورة عامة

 .صغير النطاق
 

في القطاع بوصف ذلك طريقة " نظام السوق"هناك تحرآات صوب قدر أآبر من  -19
ويشهد على ذلك الترآيز في اآلونة األخيرة على . للمساهمة في االنتقال إلى المصايد الرشيدة

م، االستعاضة عن المنح لتحل محلها بعض القضايا، مثل سحب اإلعانات، تعزيز حقوق االستخدا
وإن يكن (على االستحواذ على بيع الموارد القروض، وبرامج استرداد التكاليف مع ترآيز أآبر 

وستكون لالنتقال ). ذلك أقل أهمية بالنسبة للمصايد صغيرة النطاق مقارنة مع المصايد الصناعية
وبناء على . االت، على صغار الصيادينإلى المصايد الرشيدة تأثيرات هامة، في الكثير من الح

ذلك، قد يكون من الضروري توجيه المساعدات للمصايد صغيرة النطاق لتخفيف تأثيرات هذا 
توخي الحيطة ضد اإلعانات والحوافز الواسعة وعلى سبيل المثال، وفي حين ينبغي . االنتقال
ى اإلفراط في االستغالل، فإنه والتي قد تؤدي إل) في قطاع المصايد والقطاعات األخرى(النطاق 

ينبغي النظر في إمكانية تقديم اإلعانات حيثما يكون مناسبا، ولكن استخدامها يستوجب مسوغات 
وقد تكون اإلعانات مالئمة إذا ما عززت أو ساعدت . دقيقة وتحديد للفترة التي ستستخدم أثناءها

صيد أو تسبب اختالالت في التجارة، على  تنويع سبل المعيشة دون أن تؤدي إلى زيادة طاقات ال
 .أو أنها تستخدم لتيسير تغيير هيكلي يعين على التحرك باتجاه الصيد الرشيد

 
وتحتاج الكثير من المشروعات التجارية للمصايد صغيرة النطاق إلى الحصول على  -20

لي وقروض رأس وهناك حاجة إلى االستثمار الرأسما. االئتمان أو الرأسمال األساسي لبدء أعمالها
ويكتسي ذلك أهمية أآبر في سياق تطبيق مدونة السلوك بشأن الصيد . المال العامل على السواء

الرشيد في المصايد صغيرة النطاق، عندما تكون المشروعات التجارية صغيرة النطاق في حاجة 
ة المضافة للحصول على المعدات المناسبة وإتباع طرائق الصيد السليمة، واالستثمار في القيم

لالستفادة بصورة أفضل من الموارد الشحيحة واالنتقال، إذا دعت الضرورة، من المصايد 
 .الطبيعية إلى تربية األحياء المائية أو إلى المشروعات التجارية بخالف مجال الصيد

 
التقليدي لها ميزاتها اإليجابية فيما يتعلق بتوفير الحصول /وخطط االئتمان غير الرسمي -21
 من المرونة من المستخدمين، وتتسم بقدر أآبر" قريبة"ى رأس المال أو األصول نظرا ألنها عل

 بيد أنه في ظل عدم وجود خطط تدار على أسس جماعية، فإن هذه الخطط والتكيف مع احتياجاتهم
غير الرسمية عادة ما تفتقر إلى الشفافية والمساءلة، آما أن المرابين عادة ما يفرضون معدالت 

وتبعا لذلك، فإن إنشاء مؤسسات االئتمان . ائدة عالية وآثيرا ما يدخلون في عالقات استغالليةف
الريفي في شكل تعاونيات، أو تشجيع المصارف التجارية على تقديم قروض بتكاليف 

غير أن القرائن من . مدعمة للصيادين، يمكن استخدامها آاستراتيجية لدعم صغار الصيادين/زهيدة
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 تشير إلى أن الكثير من برامج االئتمان الرسمية غير ناجحة في أغلب األحيان، سواء من التقييمات
ومن . حيث جدوى مؤسسات اإلقراض أو قدرة المستفيدين المستهدفين في الحصول على االئتمان

المقترض، عدم المرونة بين أسباب حاالت الفشل هذه، الحصيلة واإلجراءات لغير مصلحة 
ويات غير الكافية للضمان لدى الفقراء، تكاليف المعامالت العالية في مقابل والتأخير، المست
 .، والمعدالت العالية لعدم السداد)القانونية وغير القانونية معا(معدالت الفائدة 

 
أسفرت مشكالت أسواق االئتمان غير الرسمي ومؤسسات االئتمان الريفي التي ورد ذآرها  -22

بأهمية التمويل المحلي الصغير باعتباره أداة جوهرية للتنمية من أجل أعاله، عن اعتراف متعاظم 
والتمويل المحلي الصغير هو تقديم طائفة عريضة من الخدمات المالية مثل . تخفيف وطأة الفقر

االدخار، القروض، خدمات التسديد، التحويالت النقدية والتأمين، آما أنه يتميز في معظم /اإليداع
وعلى الصعيد العالمي، تشكل المرأة غالبية عمالء التمويل المحلي . الصغيرةاألحيان بالقروض 

 المرأة في برامج واستهداف. الصغير، ولربما آان ذلك بسبب سجلها الجيد في تسديد القروض
 وتحسين تنويع دل االستثمار في إعطائها السلطات الصغير في مصايد األسماك يعاالتمويل المحلي

 تصف 3ولقد نشرت المنظمة مؤخرا ورقة فنية.  أسرتها ومجتمعها المحليسبل المعيشة ورفاه
وتحتوي على الكثير من . سياق التمويل المحلي الصغير، وبحثا ألشكال اإلقراض واالدخار

االقتراحات العملية التي ينبغي تطبيقها بشأن السبل إلى ضمان نجاح مبادرات التمويل المحلي 
 .الصغير

 
 تحسين المعلومات

 
تيسير إيجاد الظروف المثلى لصغار الصيادين يتوقف على الحصول على معلومات جيدة  -23

ويستلزم ذلك تحسين جمع البيانات، . تشكل األساس لوضع السياسات واالستراتيجيات المناسبة
فضال عن مزيد من البحوث عن المصايد صغيرة النطاق ذات الطابع التشارآي، والسعي إلى 

 .رف األصليةالتعلم من المعا
 

بيد أن هذه النظم ينبغي أن . آذلك هناك حاجة إلى نظم للمعلومات تتطلب القليل من البيانات -24
ترصد وتقيم المصايد صغيرة النطاق ومستويات الفقر وهشاشة األوضاع واألمن الغذائي في 

 تزيد من آما أن التحسينات في نظم تبادل المعلومات من شأنها أن. مجتمعات الصيد المحلية
قدرات هؤالء العاملين في إدارات مصايد األسماك وغيرها من القطاعات للتعرف على أهمية 

المعنية ألآبر قدر من ولكن إيصال المعلومات ذات الصلة إلى األطراف . المصايد صغيرة النطاق
من نماذج و. الفعالية يستلزم التخطيط والميزنة الستراتيجيات االتصال التي يتم تخطيطها بعناية

التأثيرات الناشئة عن النجاح في بيان أهمية المصايد صغيرة النطاق، شمول االستراتيجيات 
 .القطرية للحد من الفقر للمصايد صغيرة النطاق

 
 تنمية القدرات

 
حالما توافرت المعلومات المناسبة التي تنبني عليها صياغة االستراتيجيات والسياسات،  -25

 ويمكن أن يستند التنفيذ الناجح إلى عملية لتنمية القدرات البشرية، وهي .ينبغي تنفيذها بنجاح
العملية التي يتسنى بفضلها لألفراد والمجموعات والمنظمات والمؤسسات والمجتمعات تنمية "

 لتحديد وتحقيق أهدافهم، وأداء مهامهم، وحل مشكالتهم – فرادى وبصورة جماعية -قدراتها 
 ".4وف المطلوبة لتمكين هذه العمليةواستنباط الوسائل والظر

                                                      
خطوط توجيهية :  عن التمويل الصغير في مصايد األسماك وتربية األحياء المائية440الورقة الفنية رقم   3

 ).Tietze and Villareal, 2003(ودراسات حالة 
 .2004 الصادر عن منظمة األغذية والزراعة، روما، 745تقرير مصايد األسماك رقم   4
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ومن المستحسن، .  مستويات لتنمية القدرات البشريةة، فهناك أربع1آما يظهر من الشكل  -26

في آل مستوى من المستويات، إجراء تقدير لالحتياجات من القدرات يعقبه تحليل الحتياجات 
 ومن ثم انتقاء واستخدام آلية التدريب ووضع المنهج التعليمي الحتياجات القدرات الرئيسية،

 إطار استراتيجي متكامل لتنمية القدرات COFI/2005/Inf.11يرد في الوثيقة (اإلنجاز المناسبة 
وقد تتطلب تنمية القدرات البشرية على جميع المستويات ترآيزا ال يقتصر فقط على ). البشرية

ضا التحسينات بصفة عامة في المهارات والمعارف النوعية لمصايد األسماك، ولكنه يشمل أي
 .مهارات اإلدارة، مثل حل النزاعات والتخطيط واإلشراف اإلداري وإلى غير ذلك

 
  لتنمية القدرات البشريةةالمستويات األربع: 1الشكل 

 

 
 .Bolger, 20005مقتبس من : المصدر

 
 :بيانات الشكل

 
 البيئة المواتية

 مستوى الشبكة/القطاع
 يالمستوى التنظيم

 ستوى الفرديالم
 

إن                           -27 ا قطاع مصايد األسماك، ف ي يعمل في نطاقه املة الت ة الش درات في البيئ بغية تنمية الق
ة    ة خاص ي أهمي ن يكتس يير الحس ى التس ز عل ن   . الترآي يير الحس ية للتس ب الرئيس مل الجوان وتش

إن   / وعلى مستوى القطاع  . الشمولية، المطابقة للقانون، الشفافية والمساءلة     درات     الشبكة ف ادة الق  زي
أنه أن                   ر القطاعات، من ش ذلك التنسيق عب على ضمان اتساق سياسات واستراتيجيات القطاع، وآ

د  ) أ(المؤسسي ومستويات األفراد، هناك حاجة إلى       /وعلى المستوى التنظيمي  . يعزز القدرات  المزي
ي اإلدارات وال   ل ف اق للعم ي المصايد صغيرة النط راء المصايد المتخصصين ف ن خب وزارات م

ة،               ر الحكومي االت المانحة والمنظمات غي ى      ) ب(المعنية بمصايد األسماك، والوآ ر عل ز أآب ترآي
وم           ال العل دون إغف ذه المنظمات ب المهارات االجتماعية واالقتصادية ومهارات سبل المعيشة في ه

ل الم         ) ج(الطبيعية، بما فيها تقدير الموارد،       ي تمث صايد صغيرة    وتعزيز القدرات في المنظمات الت

                                                      
5  Bolger, J., Capacity Development: Why, what and how? CIDA, Occasional Series Vol. No. 1, May 

2000. 
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اعي،      اه االجتم ايد، الرف ة إلدارة المص ايا الفني ة بالقض ك المعني ل تل ا، مث ن أجله ل م اق وتعم النط
 .أو التأثير السياسيأو المفاوضات /االدخار والتسويق، و/االئتمان

 
 فتح األسواق أمام صغار الصيادين

 
ار أسواق             " األسواق "عند بحث     -28 م األخذ في االعتب دخ "من المه " المخرجات "و  " التالم
ائل                   . معا من الممكن فتح أسواق المدخالت أمام المصايد صغيرة النطاق من خالل بعض من الوس

ى       افة إل ان، باإلض ايا االئتم ة قض ي الصغير لمعالج ل المحل ثال التموي اله، م ا أع ي ورد ذآره الت
ة           ات العمال أن أل        . تشريع تمكين الهجرة لمعالجة قضايا متطلب د من رصد مت سواق المدخالت    والب

ام                      ى المصايد صغيرة النطاق مع القي ا عل يم تأثيراته األخرى خاصة أسواق البنود المستوردة، لتقي
بتدخالت لوجستية، وقانونية في بعض األحوال، لضمان الحصول الميسور والمتكافئ على ما يلزم             

دخالت ن م ي    . م رآات الت ين الش ن ب افس الحس جيع التن ك تش ى ذل اذج عل ن النم زود صغار وم ت
الصيادين، وتيسير التخليص السريع للبنود المستوردة عبر الجمارك، أو تيسير نقل بنود المدخالت             

 .للبيع في المواقع النائية
 

افع                  -29 وفر من ة يمكن أن ت ة والدولي إن آال األسواق المحلي وفيما يتعلق بأسواق المخرجات، ف
ة                وتكون الخطوة األو    . هائلة للمصايد صغيرة النطاق     وعي بأهمي ق ال ذا الصدد هي تعمي ى في ه ل

ا               ا مكون تسويق وتجارة األسماك والمنتجات السمكية التي تنتجها المصايد صغيرة النطاق باعتباره
ات  رامج وسياس ن ب تراتيجيات  (م تخدام اس ات واس ين المعلوم ن تحس اله ع ة أع ر المناقش أنظ

ى            وثمة حاجة  ). والقطاعية األخرى (مصايد األسماك   ) االتصال النظر إل ذه الخطوة ب ) أ( خاصة له
ة  ) ب(الترآيز التاريخي القوي على النمو المعتمد على الصادرات من المصايد الصناعية،                 وأهمي

 .مكون المنظور الجنساني ألنشطة ما بعد الصيد
 

ة اآلن                  آو -30 ة في تجارة األسماك، وهي جاري خطوة أخرى هي االعتراف بالتغييرات العالمي
ة لصغار الصيادين   وستيسر التغي  ر في الظروف العام ة  . ي رات العالمي ذه التغيي ادة : وتشمل ه الزي

ي؛ ومبيعات                         د األجنب دات النق ادة صافي عائ ة وزي دان النامي اج في البل السريعة في مستويات اإلنت
كال   ع األش ة م دة مقارن ردة أو مجم ة مب ي صورة طازج مكية ف ن األسماك والمنتجات الس ر م أآب

اد والعالمات                  التقليدية لحف  ادات في شهادات االعتم ة؛ والزي دان النامي ة في البل ظها مملحة أو مجفف
ة و       ية،               /التجارية استنادا إلى معايير بيئي ة المؤسس ين من المسؤولية االجتماعي ا يتب ة آم أو اجتماعي

ادرات      ن المب ا م ر غيره ري والكثي ه البح س التوجي ازال    (مجل واق م ي األس يبها ف ن نص وإن يك
 ).بوجه عامصغيرا 

 
ؤثر                   -31 د ت ا ق ة للمصايد صغيرة النطاق، فإنه وفر فرصا إيجابي رات ت وفي حين أن هذه التغيي

ديا بتجارة األسماك             تغلين تقلي ى النطاق الصغير المش املين عل وفي  . سلبا أيضا على بعض من الع
ا أن              ربح، آم ات ال ر من إمكان در أآب تثمارات  الكثير من البلدان، أسفرت هذه التغييرات عن ق  االس

زال في          والتقانات الجديدة في قطاع المصيد أفضت إلى ترآيز الملكية في بضعة أيادي وحصر اإلن
ع المنتجات الطازجة                   . قلة من مواقع اإلنزال    ثلج وبي إن التوسع في استخدام ال وعلى نحو مماثل، ف

نعين التق       ى المص ة عل ات هام ا انعكاس ل، له ين النق ع تحس ة م ردة، مترافق وردي  والمب ديين وم لي
دخالت وا ،الم ود، وم ل حطب الوق طة  مث ذه األنش ا، له ة وغيره ة التقليدي ذه . د التعبئ د زادت ه وق

ى أسماك طازجة من مراآز                      ى الحصول عل التطورات أيضا من قدرات المشترين الخارجيين عل
ديين            اك أيضا       . إنزال نائية، وزيادة المنافسة مع التجار والمصنعين التقلي د يكون هن ى     وق أثير عل  ت

ا      ا أتيحت له ة حيثم د قليل ي أي ة ف ز الملكي ه خاص بترآي رأة بوج أثر الم ث تت اني، حي د الجنس البع
 .الفرصة تقليديا للحصول على إمدادات سمكية من الزوج العامل في قطاع المصيد



COFI/2005/5 11 

COFI 2005/J3696a 

 
ن     -32 ئة ع رص الناش اق للف ايد صغيرة النط تجيب المص بة لضمان أن تس ادرات المناس والمب

رات في                     االتجاها ات، من أجل التغيي وفير المعلوم أثير، وت ت العالمية يمكن أن تشمل محاوالت الت
ي     ا ف تعانة به تراتيجي لالس ويق االس ال التس ي مج ورة ف ة، والمش ارة الدولي ات التج وائح وسياس ل
ي                           ي والعمل دعم التقن ذه األسواق، وال ات محددة في ه ى متطلب تنادا إل دة اس التوسع إلى أسواق جدي

ي ةلتيس ات الطازج تويات المبيع ادة مس ايير  /ر زي ال لمع ن أجل االمتث اعدة م ذلك المس ردة، وآ المب
آذلك هناك حاجة لتنمية القدرات آيما يتسنى لعمال الصيد على النطاق الصغير،         . هادات االعتماد ش

ئة عن   التعبئة من أجل تقليل أية تأثيرات سلبية محتملة ن/وخاصة النساء وأشد الفئات فقرا، التأقلم  اش
 .االتجاهات العالمية واألوضاع المحلية

 
ى   / وعلى الصعيد القطري، فمن الضروري ضمان الحصول الموثوق للمصنعين         -33 التجار عل

ى األسواق     ى النطاق       . األسماك والوصول إل ات التجار والمصنعين عل ادة إمكاني ومن الممكن زي
تغالل ال   م االس ن خالل دع ماك م ى األس دعم  الصغير للحصول عل ع ال ا م وارد مترافق تدام للم مس

ذا القطاع               ى ه د عل لقطاع المصيد صغير النطاق، نظرا ألن صغار المصنعين يعتمدون إلى حد بعي
ى األسماك من خالل                . فيما يتعلق باإلمدادات من المنتجات     ز فرص الحصول عل آذلك يمكن تعزي

انبي من المصايد الصناعية            بة       . زيادة مستويات استخدام المصيد الج ا أن وجود المرافق المناس آم
د من فرص صغار التجار                         في المرافئ ومواقع اإلنزال حيث يمكن شراء األسماك، يمكن أن تزي

ماك  ى األس ي الحصول عل رأة، ف اه، . والمصنعين، وخاصة الم بكات المي ق ش ذه المراف مل ه وتش
 . والمأوى الليليضوالمراحيمنشآت التخزين، اإلصحاح العام 

 
ادرات              ومن ال  -34 ى األسواق من خالل مب راء في الوصول إل ممكن تحسين فرص التجار الفق

ا يمكن أن تساعد                      ل والتخزين، وجميعه تدعم التقنيات المناسبة في مجاالت التصنيع والحفظ والنق
دار من األسماك                ل من التلف واإله ة المضافة وتقل ال      . في زيادة القيم ة انتق ة حرآ إن حري ذلك ف آ

مكي ات الس ا المنتج رر له د ة دون مضايقات ال مب ة  عن ي قضية هام دود، ه يش والح واجز التفت ح
وعي بالمشكالت                      ادة ال أخرى بالنسبة للكثير من صغار التجار ومن الممكن تيسيرها من خالل زي

يير تويات التس ة في مس ينات العام ة والتحس ع األسواق . الجاري بة في مواق ق المناس وفير المراف وت
ة التجار أنفسهم  ثال  (لخدم راحيم ل، ضالم ة الطف ق رعاي اه، مراف وأآشاك األسواق ، شبكات المي

ة لضمان             ) بإيجارات منخفضة وإلى غير ذلك     ا هي هام ى األسواق مثلم ة لضمان الوصول إل هام
 .الحصول على األسماك

 
 االستنتاجات

 
راء  -35 اورة الخب أن مش ذآير ب در الت ة (يج دورة الخامس ية ال ى توص اء عل دت بن ي عق الت

ر                  والعشرين  للجنة مصايد األسماك عن دور مصايد األسماك صغيرة النطاق في تخفيف وطأة الفق
و          )وتحقيق األمن الغذائي   ا في يولي ادة   ، أوصت    2004تموز   /، التي عقدت في روم دة   بوضع م  جدي

ذه       ". مصايد األسماك صغيرة النطاق وتخفيف وطأة الفقر      "عن   ادة ويمكن أن تشمل ه  العناصر   الم
 :التالية

 
 المصايد الرشيدة التي تلبي األهداف اإلنمائية لأللفية 
 دمج المصايد في االستراتيجيات القطرية اإلنمائية واستراتيجيات الحد من الفقر 
 تقوية حقوق المصايد صغيرة النطاق 
 التمكين من خالل االتصاالت وبناء القدرات والتنظيم 
 المصايد والسياسات ذات الصلة لفائدة الفقراء 
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 شريع لدعم الفقراءالت 
 التمويل المناسب للحد من الفقر 
 نهج إدارة المصايد لصالح الفقراء 
ات    ن خالل آلي ة األوضاع م ل هشاش ان  تقلي بكات األم ع المشكالت، وش أفضل للتكيف م

 االجتماعي
 .فتح األسواق أمام الفقراء 

 
 اإلجراءات التي يقترح أن تتخذها اللجنة

 
تعراض    -36 ة اس ن اللجن ى م ة     يرج اء، والمنظم دول األعض ا لل ديم توجيهاته ة وتق الورق

ة                  ا لضمان تهيئ رويج له والوآاالت األخرى والمنظمات الدولية بشأن االستراتيجيات التي يمكن الت
ان             . بيئة مواتية لمصايد األسماك صغيرة النطاق          ة في بي االت والمنظمات الدولي د ترغب الوآ  وق

ا ارك فيه ود أن تش ددة ت ذلكمجاالت مح لوك   آ ة الس ديل مدون ي التوصية بتع ة ف د ترغب اللجن  ق
 .لتضمينها مادة عن مصايد األسماك صغيرة النطاق


