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 الرابعةالدورة المواضيعية  –ورقة معلومات أساسية 

البحر األبيض المتوسط والبحر  في الصغيرةمصايد األسماك قيمة سالسل  تعزيز

  األسود

 موجز

 

 مصايد األسماك الصغيرةل سلسلة القيمة نهج

منطقة البحر األبيض بالنسبة إلى  ياقتصاداو ااجتماعي األهمية ةبالغ األسماك البحريةد يمصاتعّد 

 نسمة. مليون 257 ألكثر من األمن الغذائي دعمتو البروتين الحيوانير توفإذ ، برّمتهاالمتوسط 

المتأتية  الموارد السمكية على ونعتمديو الساحلية يعيشون في المناطق هذه الفئة من السكان ثلث

 دورا هاما مصايد األسماك الصغيرة تلعبو. واألنشطة الجانبية ذات الصلة أنشطة الصيد من

فرص  آالفر مئات توفالسفن و من إجمالي أسطول ئةافي الم 03 أكثر من تمثل كونها اوخاص

 .للبحر األبيض المتوسط على الشواطئ الجنوبية ال سيماالعمل، 

من  تحديات خطيرة اآلن تواجه كونها عرضة للخطر د األسماكيمصامعظم  استدامةتعتبر ، اليومو

الموارد سوء إدارة المستهدفة والسمكية مخزونات واالستغالل المفرط لل التدهور البيئي قبيل

الحقيقية  االتجاهات بشأن المعرفةإلى و البيانات إلىحالي  افتقار ثمة، وعالوة على ذلك. المشتركة

وفقا  ة هذه المصايداصعب إدارتولمصايد األسماك الصغيرة.  االقتصاديةو االجتماعية اآلثارو

أكثر  مما يجعل، شواطئالعلى طول  ماديال انتثارها بسبب "من أعلى إلى أسفل" التقليدي للنهج

، والرعاية الصحية، واألسواق، ورأس المال التكنولوجيا الحديثة الحصول على أيضا صعوبة

، كبير إلى حد مصايد األسماك الصغيرةويتوقف بقاء  .لخإوالكهرباء، والتعليم، والقوى العاملة، 

 المتنوعة الخصائصحماية على و تها،وحماي المكتسبة أو الصيد التقليدية حقوقب على االعتراف

 .دعيمهاوت سبل معيشة األسرل

مختلف األطراف  بين العالقات شبكة معقدة منبوجود مصايد األسماك الصغيرة  أسواق تتميز

المركز  عموما قطاع التوزيع تولىي حيث غير متكامل هيكال تُبيّن، في سلسلة القيمة المعنية

في الوقت حد منها تو تجار السوقوصغار الصيادين ل السوق فرص كسب العيش توفر. المهيمن

استراتيجيات التسويق، سوء و ة التفاوضيةدرالق ضعف إلى األسواق نفاذال معوقاتوتشمل . ذاته

تلبية معايير في ، وصعوبات منتجال للحفاظ على البنى التحتية فقرو ،بين التجارواالحتكارات 
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إن هذا  ،السيطرة من قليل لصيادينل غالبا ما يكونو. معلومات السوق واالفتقار إلى ،الجودة

 اتائدع لزيادة نهج جديدة وهناك حاجة إلى ر.اسعاألعلى و تسويقيةالمنافذ العلى ، جدتوُ 

 بشكل أفضل. الموارد السمكية ولتحقيق استدامة الصيادين

بدءا من  خدمة أو منتجتحقيق من األنشطة ل كاملة طائفة القيمة على أنها سلسلة يمكن تعريف

ثم واالستهالك بيع الوالتوزيع والتسويق و والتجهيزاإلنتاج  مختلف مراحل عبر، مرحلة التصميم

 تدفق لوصف يستخدم مماثل مصطلح (filière) "المتعاقبةأو  تعاقبيةال اتعمليال"و. التخلص منه

 سلسلةو. سلسلةالعلى طول قيمة المنتج يكتسب . نهائيمنتج  إنتاج المادية في المدخالت والخدمات

 .األنشطة المستقلة من مجموع رثأك مضافة المنتج قيمة منحت ككل األنشطة

 مساعدة في تحليلأ( ) بما يلي:مصايد األسماك الصغيرة ل سلسلة القيمة استخدام نهجسيسمح 

التنافسية القدرة االستدامة و لتعزيز السوق النهائية فرصو االستراتيجيات الرئيسية وتحديد القطاع

من قبل  دهاأييت يمكن التي اتمواقف السياس فرصة اليجاد وفيرت( ب)و، القيمة بأكملهالسلسلة 

 وأصحاب المصلحة.للقطاع  نياالقتصادي وكالءال

 تقديملو للمحاسبة أسلوب التحليلف. )التحليل( سلسلة القيمة من خالل تحليل هذا النهج ويمكن دعم

 المستهلك المنتج النهائي الخام إلى المدخالت من يتم تحويله ونهك ،منتجال في خلقها القيمة التي يتم

 ،سلسلةالأنشطة  بها أداءيتم  وصف الكيفية التي يسعى إلى التحليلو. قبل المستخدمين النهائيين من

 بما في ذلك سلسلة القيمةفي  بين المشاركين هاوتشاطر قيمةال خلقية التي يتم بها كيفالفهم  وإلى

معالجة  ما تحليل أداء يستلزمو. الجهات المؤثرةو، والجهات الداعمة، الجهات الفاعلة الرئيسية

رسم خرائط ( 0، )جمع البيانات( 7، )سلسلة القيمةتحليل لنقطة دخول ( 0): التالية الجوانب

تحليل ( 5، )األسواق النهائية في النجاح الحاسمة وعوامل قطاعات المنتجات( 2، )سالسل القيمة

 سالسل ةكموح( 2، )اإلنتاجكفاءة ل وضع مقاييس( 6) النهائية؛ إلى األسواق نيالصيادنفاذ  كيفية

 التوزيع.( 9)سالسل القيمة ومستوى  رفع( 0) القيمة؛

 على امتداد المتولدة الفوائد أن غالبيةاألرباح التكاليف و تحليل يبين، سلسلة القيمة تحليل إطارفي 

، وتجارة الجملة التجزئةب البيع من قطاعات الحصول عليهايتم  كاسممصايد األ قيمةسلسلة 

من إنه و. على حد سواء البلدان النامية والمتقدمة في كل من هذا االتجاه يظهرو. الثانويالتجهيز و

األسواق  الوصول إلى هم مننوتمكّ  صغار الصيادين مصالح التي تحمي تنفيذ السياسات الملح اآلن

االستدامة  من أجل تحقيقربح  وهوامشالحصول على أسعار الدولية، و أو و / واإلقليمية الوطنية

 وتحديدتطوير السوق إدارة الموارد و بحاجة إلى تعزيز صغار الصيادين. على المدى الطويل

 .سلسلة القيمة تحليل نهج منفيها  ونستفيدي األسواق التي

 

 صغيرةالمصايد األسماك  قيمةسالسل  تعزيز

عدد فإن ، السمكيةالصناعات و ةالسمكي اتالمخزون للحفاظ على اتجهود السياس على الرغم من

المرجح أن من  ،الصيد نشاطكسب العيش فقط من ممارستهم  هميمكن والنساء الذين الصيادين

فمن  وبالتالي،. األسواق الخارجيةالمنافسة من البيولوجية و بسبب القيودوذلك  في التناقص، يستمر

صغار  اقتصادات لتنويع استراتيجيات وضعمن خالل  لهذا القطاع التنمية المستدامة ضمان المهم

 .نشاط الصيد وظائف يةتعددب عترافواال الصيادين
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 زيادة اإلنتاج إجراءات تؤدي إلى صغار الصيادينزيادة دخل الرامية إلى ستراتيجيات اال وتشمل

 يمكن، تسويقال منظور في. وإدارة األعمال التحسينات التكنولوجيةتخفيض التكاليف من خالل و

الروابط ) الجماعية أو االستراتيجيات الفردية على الرغم من ،السوقالنفاذ إلى اإلنتاج وتعزيز ل

 العرض ليس لتركيز، اكون حاسميأن  ،الصيادينجمعيات التعاونيات و مثل( بين المنتجيناألفقية 

، طريقة مماثلةوب .التوسيمالجودة و، ونظم السمكية الترويج للمنتجات لدعم ولكن أيضافحسب 

 السمكيةلمنتجات اف يتكي في لصيادينل دعمتقديم البين القطاعات التنسيق الرأسي و لتنسيقل يمكن

 .لها الترويجو

صغار ل زيادة اإليرادات متكاملة أو اقتصادية بديلة يمكن ألنشطة، التنمية المحلية منظور فيو

 تشمل المتوسطالبحر األبيض في إعادة التحويل التنويع و من نجاح قصصو. وأسرهمالصيادين 

 الصيدت نتجاالمتصلة بتذوق مالسياحة و الصيدالمتصلة ب سياحةال سبيل المثالعلى 

(ittitourism) . د يمصا مناطقفي  السكن والغذاءتوفير ل سياحية هياكل نوالصياد طّوروقد

تجذب  أن من شأنهاالتي  األنشطةوتوفر  والثقافية األصول الطبيعيةب تتمتععادة ما  التي األسماك

 .السياح

 الجهات الفاعلة جميع الروابط بين حاسما في توفير أن تلعب دورا مصايد األسماك الصغيرةليمكن 

 المصدر الرئيسي للعمالة تمثلغالبا ما  فهذه المصايد. البحريةو المالحية األنشطة في االقتصادية

األخرى نشطة األ مع( ةلهم  م وفي أغلب األحيان) هامة صالت ولها المهمشة من السكان لفئاتل

وخدمات الموانئ  ،معداتالالقوارب و وإصالحبناء ) الصيدوما بعد  الصيد ما قبلب الخاصة

 المطاعم(.والتصنيع و التجزئةوالبيع بالتجارة، وتجارة الجملة، و

 تعزيز من خالل واألسواقسالسل التوريد تنسيق أفضل ل ضمان من أجل بيئة تمكينية ينبغي تعزيز

االتحاد بين و البلدان وفيما بينها داخل المستويات متعدد الحوار التي تواصل اإلقليمية المنظمات

 نموذج يساعد على إقامة هذا من شأنه أن. المتوسطاألبيض شرق البحر وجنوب  وبلداناألوروبي 

القرار  اتخاذ في من خالل إشراكهم الصيادين لدى الشعور بالملكية وتعزيز المنظمات المهنية من

القطاع  من وأصحاب المصلحة / اإلدارة والمؤسسات المحلية المجتمعات بينتعزيز الحوار و

 .الخاص

 ،الساحلية للمناطق القيمة المضافة لخلق رئيسية نقطة تقاطع مصايد األسماك الصغيرة قد تمثل

 التجهيز )مثل ستراتيجياتلال أوسع نطاقا تنويع من العديد من الفوائد استخالصلصيادين ل يمكنو

 ، والتعاون اإلقليمي.(.لخإلة، األنشطة المكمّ بيع المباشر، و، الصيدال بعدما 

 أساسيا البحر األبيض المتوسط في حوض حاليا لما يجري التوصل إلى فهم أفضل سيكون، وأخيرا

 المستويات ةمتعدد ةكموح على أساسوقائمة  الكفاءة واالتساقمتسمة ب وضع سياسات للتنميةل

أن  القائمة في المنطقة اإلقليميةاإلمكانات تحديد االحتياجات و من شأنو. بين األقاليم لتنسيقاعلى و

المجتمعات الساحلية  تمكين دعمالعلمية واستراتيجيات تنفيذ البرامج التعليمية وسياسات  هوجّ ي

. اإلقليمية إلمكاناتل المستهدفة االجتماعية واالقتصادية المستدامة اإلجراءاتومصايد األسماك ل

 تعدد الوظائفل السياسات الداعمة وتقاسم، الممارسات المعلومات وأفضل تبادل من المؤكد أنو

هذه  على استكمال القرار متخذي ستساعد، كلها أمور سلسلة التوريد تنسيقووالتنويع 

 على المستوى القطري. االستراتيجيات


